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Előszó 
 
A strasbourgi Európa Tanács nyelvpolitikai osztálya közzétett egy művet (’Egy kézikönyvjavaslat 
előzetes próbaváltozata: a nyelvvizsgák szintillesztése a Közös Európai nyelvi Referenciakerethez: 
tanulás, tanítás, értékelés (KER)’; ’Preliminary Pilot Version of a Proposed Manual: Relating 
Language Examination to the Common European Framework: Learning, Teaching Assessment 
(CEF)’, DGIV/EDU/LANG(2003)) azzal a szándékkal, hogy támogassa a tagállamokat, a nemzeti 
és nemzetközi vizsgáztató intézményeket bizonyítványaiknak és okleveleiknek a Közös Európai 
Referenciakerethez való viszonyításában. 
 
Kiadványunk a Szintillesztési Kézikönyv próbaváltozatának kísérő anyaga. Célja, hogy a 
Kézikönyv próbaváltozatának felhasználóit olyan további információval lássa el, amely segíti őket 
abban a törekvésükben, hogy az általuk kiadott bizonyítványokat és okleveleket a KER-hez 
viszonyítsák. 
 
A Kézikönyv próbaváltozatának munkálatai közben egyetértés alakult ki arról, hogy a kiegészítő 
segédlet három fő részt fog tartalmazni: kvantitatív és kvalitatív megfontolásokat a 
bizonyítványoknak és okleveleknek a KER-hez történő viszonyításában, valamint a standardizálás 
különböző megközelítésmódjait. 
 
Dr. Norman Verhelst (a kézikönyv szerzőcsoportjának tagja), dr. Jayanti Banerjee (Lancaster-i 
Egyetem) és dr. Felianka Kaftandijeva (Szófiai Egyetem) vállalta a módszertani segédlet különböző 
fejezeteinek megírását, és dr. Sauli Takala pedig a kiadvány szerkesztését. A szerkesztő 
megjegyzései alapján a szerzők felülvizsgálták munkájukat. Érkeztek vélemények a Kézikönyv 
szerzőcsoportjának más tagjaitól, valamint egy alkalmi tanácsadói csoporttól is. A szövegek végső 
alakjáért azonban a szerzők viselik a felelősséget. 
 
A szerzők célja az volt, hogy tanulmányukat minél könnyebben olvashatóvá tegyék. Amennyire 
lehet, kerülték a technikai nyelvezetet (a képleteket, a szimbólumokat) és konkrét példákkal, 
ábrákkal és táblázatokkal illusztrálták fejtegetéseiket. Az igényes tartalom azonban egy bizonyos 
ponton túl nem egyszerűsíthető a túlegyszerűsítés kockázata nélkül. Sőt, a szerzők egyik fő 
törekvése éppen az volt, hogy óva intsen az olyan túlegyszerűsítésektől, amelyekhez a túl primitív 
szabályok vezethetnek. A szerzők éppenséggel a különböző módszerek és megközelítés-módok 
gondolkodó alkalmazását kívánták ösztönözni. Némi erőfeszítéssel a nyelvi mérés és értékelésben 
dolgozó bármely személy képes lesz a lényeget átlátni, és mélyebben fogja érteni, hogy miként 
alakíthatunk ki jobb teszteket és vizsgákat, és különösen, hogy miként értékelhetjük azok minőségét. 
Világosabban fogja látni azokat a bonyodalmakat is, amelyek a bizonyítványok és oklevelek KER-
hez történő viszonyítása közben adódnak.   
 
A módszertani segédlet A. fejezete rövid áttekintést ad a szintillesztés folyamatáról. Ez a fejezet a 
Kézikönyv alapján készült abból a célból, hogy emlékeztesse az olvasókat a javasolt általános 
megközelítésmódra. 
 
A standardizálásról szóló B. fejezetet dr. Felianka Kaftandijeva írta, aki a standardizálás terén 
tekintélyes mennyiségű munkát végzett, különösen a KER vonatkozásában. 
 
A B. fejezetben a szerző megjegyzi, hogy a nyelvvizsgák és a Közös Európai Nyelvi Keretrendszer 
(KER) közti kapcsolat három különböző módon hozható létre: 

• Közvetlen szintillesztés a nyelvi készségek KER-skáláihoz 
• Közvetett szintillesztés a nyelvi készségek olyan helyi skáláihoz történő illeszkedés révén, 
amelyeket már a KER-skálákhoz illesztettek 
• Közvetett szintillesztés egy korábban már a KER-skálákhoz illesztett, meglévő teszttel való 
egyenértékűsítés (equation) útján 

 



Akármelyik megközelítésmódhoz folyamodnánk is egy adott konkrét szituációban, a szerző 
hangsúlyozza, hogy a szintillesztéshez mindig szükség van standardizálásra, és így a norma- 
megállapítás a szintillesztési folyamat döntő láncszeme. A B. fejezet aláhúzza, hogy a vizsgák tétje 
rendkívül jelentős lehet a vizsgázók számára, és igyekszik mélyebb megértéshez elvezetni a 
standardizálás jelenlegi helyzetének, elméleti kereteinek és még megoldatlan problémáinak 
bemutatásával. A B. fejezet ezt azzal éri el, hogy: 
 

• rövid áttekintést ad a standardizálás módszertani fejlődésének fő irányairól; 
 

• leírja a fontosabb megoldatlan problémákat és vitás kérdéseket; 
 

• tárgyalja a standardizálási döntéseket és minőségüket jelentősen befolyásoló tényezőket; 
 

• bemutatja a standardizálás néhány elterjedt módszerét; 
 

• körvonalazza a validálási folyamatot és értékelési kritériumokat ad a standardizálás technikai 
minőségéhez; 

 
• leírja a standardizálási eljárások fő lépéseit; 

 
• közöl néhány alapvető ajánlást és irányelvet a standardizáláshoz. 

 
A B. fejezet alapos áttekintésével nyilvánvalóvá válik, hogy a standardizálásnak a KER-hez 
viszonyításában több megközelítésmód lehetséges, és a Kézikönyvben bemutatott megközelítésmód 
nem az egyedüli megfelelő eljárás. Bármely megközelítésmódot választanánk is, a meghirdetett 
szintillesztés validitása azon múlik, hogy milyen jól végezték el az egyes szükséges 
tevékenységeket, és mennyire alaposan és megfelelően jelentették az eredményeket. 
 
A C. fejezet, amelyet dr. Norman Verhelst írt, áttekintést ad a klasszikus tesztelmélet (KTE) fő 
fogalmairól és elméleti megalapozásáról. A klasszikus tesztelméletet a tesztszerkesztők több mint 
ötven éve alkalmazzák vezérfonalként a tesztpontértékek statisztikai tulajdonságainak megértéséhez, 
és számos formában a szerkesztendő teszt minőségének optimalizálásához. A C. fejezet áttekinti a 
klasszikus tesztelmélet fő kérdéseit és megmutatja, mit lehet, és mit nem lehet elvárni tőle. Először 
egyes alapfogalmakat ismertet a fejezet, majd ezt követi a klasszikus tesztelmélet keretében 
felhasznált eljárások tárgyalása. 
 
Mivel a szerző célja az volt, hogy a szöveget a laikus olvasó számára is minél érthetőbbé tegye, az 
első két fejezetrész (Alapfogalmak és Eljárások) egyetlen képletet sem tartalmaz. A szerző azonban 
megjegyzi, hogy a KTE statisztikai elmélet lévén, mélyebben bemutatni és tárgyalni lehetetlen úgy, 
hogy ne folyamodnánk a szabatosabb és tömörebb kifejezésmódhoz, amit a matematikai képletek 
biztosítanak, és ezért az inkább technikai fejezetrészek a képletekre is hivatkoznak. Ezek a 
technikaibb fejezetrészek önálló egységek, és a főszöveget az említés sorrendjében követik.   
 
A kvalitatív analízis módszereiről szóló D. fejezetnek dr. Jayanti Banerjee a szerzője. A fejezet 
terjedelmes áttekintést nyújt a tesztminőség vizsgálatához felhasználható kvalitatív módszerek 
spektrumáról. Bemutatja a rendelkezésre álló széles választékot, és elmagyarázza mindegyikük fő 
tulajdonságait a következő témákra kitérve: a kvalitatív módszerek áttekintése, szóbeli beszámolók, 
naplóvizsgálatok, diskurzus- és konverzáció-elemzés, a teszt nyelvezetének elemzése, adatgyűjtési 
keretsémák, a feladatjellemzés keretsémái, kérdőívek, ellenőrző listák és interjúk. 
 
Mindehhez kiegészítésül példákat is látunk a módszerek alkalmazására, amelyek szemléltetik, hogy 
az egyes kvalitatív módszerek miként valósíthatók meg. 
 



A szerző azt állítja, hogy az ismertetett módszerek közül sok felhasználható a standardizálási 
folyamat részeként is, amit a 6. alfejezetben illusztrál: Kvalitatív módszerek alkalmazása a 
standardizálásban. 
 
A szerző levonja a következtetést, hogy a kvalitatív módszerek jelentős magyarázó ereje jól 
használható a tesztminőség értékeléséhez gyűjtött statisztikai bizonyítékok értelmezésére és 
bővítésére. Számos módszer kiegészíti egymást és az adatforrások háromszögeléséhez is 
felhasználható. A szerző hangsúlyozza az adatgyűjtési módszerek validitásának és 
általánosíthatóságának fontosságát a belőlük levont következtetések jogossága szempontjából. 
 
Az E. fejezet, dr. Norman Verhelst munkája, az általánosíthatósági elmélettel foglalkozik, és négy 
részből áll. Az első két rész nem technikai jellegű bevezetést ad az általánosíthatósági elméletbe. A 
harmadik és negyedik fejezetrészben ugyanezeket a problémákat kissé technikaibb módon tárgyalja. 
 
A szerző megjegyzi, hogy a klasszikus tesztelmélet egyik fontos alapfogalma definiálatlanul maradt: 
hivatkoznak a ’hasonló’ feltételek mellett megismételt megfigyelésekre, de a ’hasonló’ nincs 
pontosan definiálva. 
 
A szisztematikus hatások ellenőrzésének egyik hagyományos módja megpróbálja a tesztfelvételt 
lehetőség szerint szabványosítani, amennyire ez egyáltalán megvalósítható. Az általánosíthatósági 
elmélet az 1970-es évek elején indult útjára, hogy legyen egy olyan módszer, amely értékeli, hogy a 
különböző tényezők mennyiben befolyásolják a mérési eredményeket. Az elméletben a méréseket a 
megfigyelés feltételei szerint írják le. Az összetartozó feltételek halmazát hívjuk nézőpontnak (facet, 
’fazetta’, ’csiszolt lap’). Ilyen módon az itemek és a pontozók a mérési eljárás nézőpontjai. 
 
A nyelvi mérés két fontos feltételével foglakozik a szerző részletesebben: az egy nézőpontú 
keresztezett elrendezéssel (személyek itemekkel) és a két nézőpontú keresztezett elrendezéssel 
(személyek itemekkel és pontozókkal), és bemutatja az általánosíthatósági elmélet lehetséges 
alkalmazását az itemek és pontozók optimális számának eldöntésére. 
 
A szerző tárgyalja azt a problémát is, amely felett az általánosíthatósági elméletben többnyire 
átsiklanak: tipikusan minden pontozó a tanulóknak a feladatra adott ugyanazon válaszát pontozza, 
ahelyett, hogy a tanulók minden egyes pontozó számára független választ generálnának. Ezt az 
elrendezést aztán úgy kezelik, mintha két nézőpontú (two facet) keresztezett elrendezés volna, holott 
nem az. Ami ténylegesen két különböző fajta mérési hibához vezet: az egyik a tanuló-feladat 
kombinációhoz, a másik a pontozóhoz társul.  Ez alapvető eltérés a keresztezett modelltől. 
 
Az F. fejezet szerzője, dr. Norman Verhelst olyan témával foglalkozik, amely egy ideje szakmai 
megbeszélések és viták tárgya a nyelvi tesztelésben: a nyelvi kompetencia egységes (egy dimenziós) 
vagy több dimenziós jelenség-e? Ha a teszt több résztesztből áll, van-e értelme egyetlen 
tesztpontértéket közölni, vagy minden egyes (profilba szerveződő) részteszthez külön meg kellene 
adni a pontértéket? Az F. fejezet bemutatja a faktoranalízist, egy jól kidolgozott (több mint száz 
éves) módszert a teszt dimenzionalitásának vizsgálatára, annak eldöntésére, hogy az eredmények 
közlésére egyetlen tesztpontértéket használjunk fel, vagy többet. A szerző megjegyzi, hogy bár 
eredetileg a faktoranalízist nem ilyen összefüggésben határozták meg, a modell jól illeszkedik a G. 
fejezetben tárgyalt IRT-modellek családjához. 
 
A G. fejezet, szintén dr. Norman Verhelst munkája, a viszonylag újabb item-válasz-elmélettel (IRT: 
Item Response Theory) foglalkozik. Négy nem technikai jellegű (képletet nem tartalmazó) 
fejezetrészt tartalmaz, amelyek az IRT alapfogalmait magyarázzák el, és vitatják meg. Ezután 
számos fogalmat és technikát formálisabb és inkább technikai stílusban tárgyal. A szerző igyekezett 
a képletek használatát a lehetőség szerint elkerülni, inkább a grafikus szemléltetést alkalmazva. 
Segítségül az olvasónak, hogy saját adataiból és a modern számítógépes eszközök felhasználásával 
tudjon grafikonokat szerkeszteni, külön fejezetrész magyarázza el lépésről lépésre haladva, hogy a 
fejezet legtöbb grafikonja miként született. 



 
Amíg a klasszikus tesztelmélet alapfogalma a valódi pontérték (ti. valamely tesztben), az item-
válasz-elméletben (IRT) a mérendő fogalom (esetünkben a nyelvtudás) áll a középpontban. Ezt a 
fogalmat alapvetően megfigyelhetetlen vagy látens változónak tekintik, ami természetét tekintve 
lehet kvalitatív vagy kvantitatív. Ha kvalitatív természetű, akkor a személy valamely (nem 
megfigyelhető) osztályhoz vagy típushoz (esetünkben a nyelvi készség valamely osztályába vagy 
típusába) sorolódik; ha kvantitatív természetű, akkor a személyek számokkal vagy egy 
számegyenesen elhelyezkedő pontokkal reprezentálhatók. A G. fejezet csak ezzel az utóbbi esettel 
foglalkozik.  
 
Az IRT egyik legvonzóbb előnye az a lehetőség, hogy nem teljes elrendezésekben is értelmezhető 
mérés végezhető: a vizsgázók valamely készség tekintetében akkor is összehasonlíthatók, ha nem 
mindnyájan oldották meg ugyanazt a tesztet. Ez történik a számítógépes adaptív tesztelésben (CAT: 
Computer Adaptive Testing), ahol az itemek a tesztvizsga folyamatában választódnak ki úgy, hogy 
optimálisan illeszkedjenek a vizsgázó tesztelés közben, pillanatnyilag becsült készségszintjéhez. 
Nem teljes elrendezéseket papír-ceruza-tesztalakoknál is alkalmaznak.  
 
Az IRT-módszerek felhasználása komoly technikai hozzáértést igényel. Ezt a tényt néha tetszetős 
számítógépes programokba csomagolják, és a felhasználók azt hihetik, hogy a probléma mindössze 
a technikai hozzáértés megléte vagy hiánya. A szerző óva int e naiv gondolkodásmódtól: az IRT 
előnyei akkor és csak akkor érvényesíthetők, ha teljesülnek azok az elméleti előfeltevések, 
amelyekre az elmélet épül. Ezért az IRT felhasználóinak a felelőssége, hogy e feltételek meglétét a 
lehető leggondosabban ellenőrizzék. Az IRT-módszerek hatékonyabbak, mint a klasszikus 
tesztelméletre épülő módszerek, de téves volna olyan metodológiának felfogni őket, amelyek 
biztosítják az értékelés magas minőségét. A szerző, aki egy igen hatékony IRT-program, az OPLM 
(One Parameter Logistic Model) egyik megalkotója, figyelmeztet annnak a túlzott optimizmusnak a 
veszélyére, amelyet az IRT némely lelkesült hive kelthet:”….Az IRT-modell használata nem 
változtatja a rossz tesztet jóvá. A hanyagul végzett tesztszerkesztés nem kompenzálható a Rasch-
modell alkalmazásával; ellenkezőleg, minél hanyagabbul készült a teszt, annál nagyobb annak a 
kockázata, hogy a modellfeltevések alapos ellenőrzése felfedi a teszt rossz minőségét”. Az egyik 
gyakorlati következmény, hogy mindig szükség van a tesztreliabilitás külön értékelésére (lehetőleg 
még az IRT-modellezést megelőzően), mivel az nem következtethető ki a program által szolgáltatott 
statisztikai illeszkedéspróbákból. 
 
Az eredetileg H. fejezetként tervezett rész, A tesztek egyenértékűsítése később fog megjelenni, az 
átdolgozott kiadásban. 
 
A módszertani segédlet szerkesztőjeként biztos vagyok benne, hogy e munka igen hasznos lesz a 
nyelvi  méréssel és értékeléssel foglalkozók és általában véve is az értékelési szakemberek 
közössége számára. Olyan információt tartalmaz, amely nem könnyen lelhető fel a nyelvi mérés 
hagyományos szakirodalmában. Konkrétabban, értékes segítség lesz mindazoknak, akik maguk is 
szeretnének hozzájárulni a Kézikönyv továbbfejlesztéséhez, visszajelzéssel, a Kézikönyv 
kipróbálásával, vagy azzal, hogy esettanulmányokat  írnak a vizsgák KER-hez illesztésének 
bizonyos aspektusairól vagy akár a folyamat egészéről; így munkánk remélhetőleg hozzá fog járulni 
a nyelvi mérés minőségének javulásához. 
 
Szívesen látjuk a módszertani segédletre vonatkozó visszajelzéseket és kommentárokat. Kérjük, 
Johanna Panthier-hez forduljanak a következő címen: Johanna.Panthier@coe.int 
 
2004. december 
 
Sauli Takala 
  

 



 
 

A.   FEJEZET 
 

A  SZINTILLESZTÉSI FOLYAMAT ÁTTEKINTÉSE 
 

 
 
A Kézikönyv, amely a nyelvvizsgáknak a Közös Európai Referenciakerethez való viszonyításáról 
szól, négy egymással összekapcsolódó eljárásrendszert mutat be, és azt tanácsolja, hogy ezeket 
kövessék a felhasználók, amikor megbízhatóan végrehajtható tevékenységekből terveznek illesztő 
sémát. Mind a négy eljáráscsoport valamennyi tevékenysége hozzájárul a validálási folyamathoz. 
 
Ismerkedési szakasz (familiarisation): olyan tevékenységek, amelyek biztosítják, hogy az illesztési 
folyamat minden résztvevője részletesen ismerje a KER-t. Az ismerkedési szakaszra mind a 
specifikáció, mind a standardizálási eljárások kezdetekor szükség van. 
 
A validálás vonatkozásában ezek a folyamatok nélkülözhetetlen kezdőszakaszt képeznek. Az 
elvégzett tevékenységekről és az elért eredményekről készített beszámoló a validálási jelentés 
lényeges előzetes alkotóeleme. 
 
Specifikáció (specification): önellenőrzés a vizsga témakörei (tartalom és feladattípusok) 
vonatkozásában, a KER 4. ,’Nyelvhasználat és nyelvtanuló’, valamint az 5. , ’A 
nyelvhasználó/nyelvtanuló kompetenciái’ c. fejezeteiben bemutatott kategóriák szerint rendezve. 
Amellett, hogy beszámolási funkciója is van, ez a gyakorlat hozzájárul a tudatosság fokozásához, és 
segíti a vizsgaminőség javítását. 
 
Ezek az eljárások biztosítják, hogy a teszt anyagának körülhatárolása és a teszt előállítása gondosan, 
a helyes gyakorlatnak megfelelően történjék. 
 
Standardizálás (standardisation): a javasolt eljárások megkönnyítik a KER 3. fejezetében 
bemutatott ’Közös referenciaszintek’ megvalósításának egységes felfogását. standardizált mintákat 
közlünk, amelyek az elbírálás standardizálására szolgáló képzést segítik. 
 
Ezek az eljárások biztosítják, hogy a pontozói teljesítmények tükrözzék a KER-ben leírt 
konstruktumokat, és hogy a feladat- és itemnehézségről a döntéseket elvi alapokon állva hozzák 
meg az előtesztelés és a szakértői bírálat alapján. 
 
Empirikus validálás: tesztadatok és az értékelésekből származó pontozási eredmények gyűjtése és 
elemzése, amivel igazolható, hogy mind a vizsga maga, mind pedig a KER-hez illesztése megfelelő 
módon történik. Ajánlásokat és kritériumokat adunk az adekvát és hiteles validáláshoz, amely  
különböző kontextusokban alkalmazható. 
 
Ezek az eljárások biztosítják, hogy a specifikáció  és a standardizálás szakaszában (’teszt 
szerkesztés közben’) megfogalmazódó állítások valóban megerősíthetők legyenek, amikor a tesztet 
a gyakorlatban is felhasználjuk (’teszt működésben’), amikor tehát hozzáférhetővé válnak az adatok 
arról, hogy a célpopulációhoz tartozó személyek miként viselkednek, ha a tesztet ily módon 
megoldják. 
 
A vizsgák KER-hez viszonyítása leginkább úgy fogható fel, mint egy „érvrendszer kialakítása” 
valamely elméleti meggondolás alapján. Mint föntebb már említettük, a legfontosabb fogalom ebben 
a folyamatban a „validitás”. 
 
Magától értetődő, hogy mielőtt hatékony szintillesztésre sor kerülhetne, előbb biztosítani kell az 
ismerkedést a KER-rel (3. fejezet). 



 
Majd mielőtt a vizsga illeszthető lenne egy olyan külső keretrendszerhez, mint amilyen a KER is 
(külső validitás), előbb bizonyítani kell a konstruktum validitását, a vizsga konzisztenciáját és 
stabilitását (belső validitás). A belső és külső validitás bizonyítására a kvantitatív és a kvalitatív 
módszereket kombinálni lehet. A specifikáció (4. fejezet) kvalitatív módszernek tekinthető: 
bizonyítékokat kell szolgáltatni tartalom alapú érvek segítségével. Azok a tevékenységek, amelyek a 
4. fejezetben található A1 és A3–A7 űrlapok kitöltését eredményezik, a vizsgák belső validitására 
fókuszálnak. Az A2 és A8-A20 űrlapok kvalitatív módon összpontosítanak a külső validitásra. 
Léteznek a tartalmi validitáshoz is kvantitatív módszerek, de ez a Kézikönyv nem igényli ezek 
használatát. 
 
A standardizálás (5. fejezet) tartalmaz mind kvalitatív, mind pedig egyszerű kvantitatív eljárásokat 
– kiképzés és kalibrált tesztmintákkal és teljesítményekkel való összehasonlítás révén – a külső 
validitás bizonyítására. Bár a tevékenységek főként kvalitatív irányulásúak, az elbírálás 
standardizálásának sikerét mutató kvantitatív bizonyítékokra is szükség van.   
 
Végezetül, az empirikus validálás (6. fejezet) kvantitatív eljárásokat használ adatgyűjtéshez és 
adatelemzéshez, hogy először is a ’belső validitást’, másodszorra pedig a ’külső validitást’ 
kimutassa. A 6. fejezet szemlélteti, hogy a helyes empirikus validálás komoly pszichometriai 
hozzáértést igényel, akárcsak a tesztszerkesztés. Ha ilyen szakértelem nem áll a vizsgáztatók 
rendelkezésére, ajánlatos a megfelelő kiképzést megszervezni, vagy szakképzett pszichometrikusok 
szolgálatait igénybe venni. 
 
E folyamatban befogadó szemlélet érvényesül. Az említett fejezetekben javasolt eljárások mind arra 
bátorítanak, hogy a vizsgák KER-hez igazítását az adott tesztelési környezeteknek megfelelő 
szigorúsági fokon végezzük. A Kézikönyv célja, hogy a leghelyesebb gyakorlat elveinek 
alkalmazását olyan esetekben is ösztönözze, amikor az erőforrások szegényesebbek, és a 
szakértelem hiányosabb. Az első lépések lehetnek szerényebbek, de a cél a vizsgáztató intézmények 
hozzásegítése ahhoz, hogy struktúrába illeszkedve működjenek, és így a későbbi munkálatok 
építhessenek a korábbiakra; egy közös struktúra az intézményeknek lehetőséget kínálhat arra, hogy 
erőfeszítéseiket bizonyos területeken könnyebben egyesítsék. 
 
Az ajánlott technikákat logikai sorrendbe rendeztük úgy, hogy minden felhasználó ugyanazt a tág 
értelemben vett megközelítésmódot alkalmazhassa. A felhasználókat arra biztatjuk, hogy kezdjék az 
ismerkedéssel, majd végigvezetjük őket a technikai választékon, amit a specifikációhoz, a 
standardizáláshoz és az empirikus validáláshoz kínálunk. Arra hívjuk fel őket, hogy a számukra 
legmegfelelőbbeket és leginkább megvalósíthatókat válasszák ki a felvonultatott technikákból és 
változataikból, valamint a szakirodalomban található hasonló technikákból.  
 
Nem minden vizsgáztató intézmény gondolhat arra, hogy a fentebb körvonalazott vizsgálatokat 
minden területen elvégezze. Némely intézmény ’kis kockázatú’ körülmények közt úgy dönthet, 
hogy a specifikációra és a standardizálásra összpontosítja erőfeszítéseit, és nincs módja arra, hogy a 
folyamatot végig vigye a logikus befejezéséig, a teljes skálájú empirikus validálásig, miként azt a 
tesztelés és a mérés nemzetközileg elismert formái és szabványai körvonalazzák. Határozottan 
javasoljuk azonban, hogy az erőforrásokkal kevésbé ellátott vizsgáztató intézmények is válasszanak 
technikákat mindhárom területről. Bármely minősítésnek a KER-hez illesztése sokkal szilárdabb 
lesz, ha a tesztspecifikációkra és a teszttartalmakra épülő állításokat mind a bírálatok 
standardizálása, mind a tesztadatok empirikus validálása alátámasztja. Minden vizsgáztató 
intézmény – még az olyan is, amelynek korlátozottak az erőforrásai, vagy amely decentralizációs 
hagyományokkal rendelkező országban működik – képes kell legyen arra, hogy valamiképpen, 
bizonyos technikák megválasztásával felmutassa mind vizsgáinak belső minőségét és validitását, 
mind pedig a külső validitását, ami a deklarált KER-hez viszonyítás validitása. 
 
A vizsgák szintillesztésének sémáját az 1.1. ábra körvonalazza. 



1.1 ábra: A nyelvvizsgák KER-hez  történő illesztésének eljárásai



     Az ajánlott eljárások  
     a vizsgáknak a KER-hez történő igazodását 

a szakmai szigorúság különféle fokozatai szerint javasolják 
végrehajtani, amely függ a vizsgakörnyezettől, valamint a 
rendelkezésre álló anyagi forrásoktól és szaktudástól. 
 

  
SPECIFIKÁCIÓ 

VIZSGALEÍRÁS A VIZSGA 
TARTALMÁRÓL 

 

AZ ÉRTÉKÍTÉLETEK 
STANDARDIZÁLÁSA 

EMPIRIKUS VALIDÁLÁS 
A TESZT ADATAINAK ELEMZÉSE 

ALAPJÁN 
A KER szintjeinek tudatosítása a vizsga 

belső szerkezetében  
 A KER anyagaival való megismerkedés 

tréningje 
Adatgyűjtés 

 
Nyelvi teljesítmény 

értékelésének 
tréningje a KER 

szintjeihez igazodva, 
standardizált minták 

alapján 

 
Tréning a teszt- 

itemek nehézségi 
fokának 

megítélésében, a 
KER szintjeinek 

megfelelően 
standardizált itemek 

segítségével 

Belső validitás:  
- a vizsga tartalmának leírása és elemzése;  
- a vizsgafejlesztés folyamatának leírása és 

elemzése; 
- az osztályozás, értékelés és az eredmények 

leírása és elemzése; 
- a vizsgaelemzés és a vizsgát követő kritikai 

elemzés leírása és értelmezése. 

  

 
Belső validálás: 

 
A teszt pszichometriai minőségének  

bizonyítása 

Helyi nyelvi 
teljesítményminták 
csereszabatosítása a 

KER szintjeivel 

A helyi vizsga item-
nehézségi szintjének 

megítélése a KER 
szintjeihez képest 

Külső validitás: hasonlítsa össze egymással  
- a vizsga általános leírását a KER skáláival; 
- a kommunikatív tevékenységek leírását a 

KER skáláival; 
- a kommunikatív nyelvi képességek 

alkotórészeinek leírását a KER skáláival. 
A tréningeken szerzett ismeretek 

továbbadása és alkalmazása 

 
Külső validálás:  

 
A KER-hez történő kapcsolódás 

megerősítése független mérce alapján 

 

       Szintminősítési kérelem     Szintminősítési kérelem      Szintminősítési kérelem  
                       a vizsgaleírás alapján           a vizsgaleírás és a standardizáltság foka alapján   az empirikus validáció kedvező adatai alapján

“EGY ÉRVRENDSZER 
FELÉPÍTÉSE” 

ELMÉLETI ALAPOK 



 
 

B.  FEJEZET 
 

A  STANDARDIZÁLÁS 
 

Felianka Kaftandijeva 
Szófiai Egyetem 

 
 

Si duo faciunt idem, non est idem. 
Ha ketten ugyanazt csinálják, az nem ugyanaz. 

Terentius 
 

 
A nyelvvizsgák illeszkedése egymáshoz és a közös európai referenciakerethez (KER) azt jelenti, 
hogy megfelelést állapítunk meg a vizsgaeredmények és a nyelvi készségek KER-szintjei között. Ezt 
a megfelelést háromféleképpen hozhatjuk létre: 

a. Közvetlen illeszkedés a nyelvi készségek KER-skálájához 
b. Közvetett illeszkedés olyan helyi skálák közbeiktatásával, amelyek már illeszkednek a 

KER-skálák szintjeihez 
c. Közvetett illeszkedés egy olyan teszttel való egyenértékűsítés (equation) útján, amelyet már 

a KER-skálához illesztettek. 
 
1. ábra. A szintillesztés folyamata 
 

 
Miként az 1.ábrán látható, függetlenül attól, hogy melyik utat választottuk az adott konkrét 
szituációban, a szintillesztés egy bizonyos ponton mindig standardizálást igényel. Más szóval a 
standardizálás a szintillesztési folyamat tengelye. Továbbá szem előtt tartva azt is, hogy a 
vizsgáknak milyen nagy a tétje a vizsgázók számára, nyilvánvaló annak szükségessége, hogy 
részletesebben áttekintsük a standardizálás jelenlegi helyzetét, elméleti kereteit és még megoldatlan 
kérdéseit. E szükséglet kielégítése céljából ez a fejezet a következő célokat tűzi ki maga elé: 

• rövid áttekintés adni a standardizálás módszertanának fő tendenciáiról, 
• körvonalazni a legjelentősebb megoldatlan problémákat és vitás kérdéseket, 
• megtárgyalni a standardizálási döntéseket és azok minőségét befolyásoló néhány jelentős 

tényezőt, 
• bemutatni a standardizálás néhány elterjedt módszerét, 
• felvázolni a validálási folyamatot és értékelési kritériumokat nyújtani a standardizálás 

technikai minőségéhez, 
• leírni a szokványos standardizálási módszerek fő lépéseit, és 
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• néhány alapvető standardizálási ajánlást és irányelvet javasolni. 
 
1. Terminológiai alapok 
 
A ’standardizálás’ (standard setting) terminus a pedagógiai mérések körében olyan döntési 
folyamatra vonatkozik, melynek célja, hogy a vizsgaeredményeket a teljesítmények (nyelvi készség, 
tudás, kompetencia – proficiency, mastery, competence) korlátozott számú, egymásra következő 
szintjeibe sorolja be. 
 
Van két másik terminus, amely tartalmazza a ’norma’ (standard) szót, ezek közeli rokonságban 
vannak a standardizálással (standard setting), és bár ennek nem szinonimái, helyette is használják 
őket alkalmanként (Hansche, 1998; Hambleton, 2001). Ezek: a tartalmi normák és a 
teljesítésnormák. A tartalmi normák a tantervi anyagra vonatkoznak és ezt a kérdést válaszolják 
meg: MIT kell ismernie, és mit kell tudnia megtenni annak, aki valamely meghatározott kurzust 
elvégez? A teljesítménynormák másfelől ”explicit definicióját adják annak, hogy a tanulónak mit 
kell tudnia megtenni, ha valamely konkrét tartalmi norma-szinten tesz tanúbizonyságot 
készségeiről” (CRESST Assessment Glossary, 1999), és ezt a kérdést válaszolják meg: MENNYIRE 
jó az elég jó? 
 
Hansche (1998) a teljesítménynormákat olyan rendszerként definiálja, amely felöleli a 
teljesítményszinteket, a teljesítmény-leírásokat, tanulói munkák példányait minden egyes szinten, és 
a határoló pontértékeket, amelyek elkülönítik egymástól a szomszédos teljesítményszinteket. Ezért 
szimbiotikus viszony van a teljesítménynormák és a határoló pontértékekek közt, ahol a határoló 
pontérték úgy tekinthető, mint a „a megfelelő teljesítménynorma operacionalizált változata” (Kane, 
2001). A standardizálás rendszerint a skála határoló pontjainak megállapítására összpontosul, és 
ezért szorosan összefonódik a teljesítménynormákkal. Továbbá közvetett kapcsolat van a 
standardizálás és a tartalmi normák között, mivel a teljesítménynormák mindig valamely konkrét 
tartalmi normára vonatkoznak.  
 
Meg kell itt jegyeznünk azonban, hogy a teljesítménynormák nem mindig egy skála egymást követő 
intervallumaiként vannak definiálva, és ilyenkor nem igénylik határoló pontok megállapítását egy 
kontinuumskálán. A teljesítménynormák olykor csak verbális leírások, amelyek a különböző 
teljesítménynormákat körvonalazzák (Hambleton, 2001, 92. lap). A nyelvi tesztelésben rendszerint 
akkor kerül erre sor, ha produktív készségeket értékelnek, mint amilyen az írás vagy a beszéd. Ilyen 
esetekben a pontozók közvetlenül besorolhatják a vizsgázókat a hat KER-teljesítményszint 
valamelyikébe oly módon, hogy a vizsgázó teljesítményét a nyelvi készség megfelelő KER-
szintjének verbális leírásával vetik össze. A Kézikönyv 5. fejezete A teljesítmények 
szintminősítése (Benchmarking Performances) néven részletezi ezt a folyamatot, amely a 
standardizálási eljárás speciális esete, amennyiben nem igényli határoló pont megállapítását. Ennél 
fogva fejezetünkben a továbbiakban nem is tárgyaljuk.  
 
A hozzáigazítás (alignment) egy másik terminus, amelyet gyakran használnak a 
teljesítménynormákkal és standardizálással kapcsolatban. A CRESST Assessment Glossary (1999) 
szerint a hozzáigazítás „az a folyamat, amellyel a tartalmat és a teljesítménynormákat az 
értékeléshez, az oktatáshoz és a tanuláshoz kapcsolják”. Linn (2001) az igazítást szűkebb értelemben 
úgy definiálja, mint „..annak mértékét, hogy az értékelés megfelelően tükrözi a normákat”. Hansche 
(1998) másfelől a hozzáigazítás két különböző dimenzióját jelöli meg: „(1) a tanuló, az 
osztályterem, az iskola, a helyi, állami és nemzeti tanulási célok illeszkedése; és (2) a tartalmi 
normák, tantervek és oktatási normák, teljesítménynormák és értékelések illeszkedése”. Nyilvánvaló 
a definíciókból, hogy a hozzáigazítás szorosan kapcsolódik a validitáshoz annak minden 
aspektusában: tartalmi, eljárásbeli, bizonyító és következményes alapon. 
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A hozzáigazítás fenti definícióiból levonható logikus következtetés, hogy a standardizálás a 
hozzáigazítási folyamat szerves része, és mint ilyen „…központi szerepe van abban a feladatban, 
amikor jelentést tulajdonítunk a teszteredményeknek, és mint ilyen a validitás megalapozásának 
lényegéhez tartozik”(Dylan, 1996).   
 
Általánosságban elmondható, hogy a standardizálás olyan folyamatnak tekinthető, amelyben a tág 
terjedelmen elhelyezkedő tesztpontértékeket korlátozott számú rangsorolt kategóriába (szintekre) 
szorítjuk be. Igen gyakran, különösen az összetett teljesítmények értékelésekor, amilyen a nyelvi 
értékelés is, a standardizálást egy másik tömörítési eljárás követi, amelynek az a célja, hogy a 
különböző teljesítésfeladatokat (különböző készségeket, dimenziókat) az általános teljesítményt 
jellemző egyetlen pontértékké összegezze. A több standardizálási eljárás eredményét kombináló 
eljárás neve: ’a standardizálás stratégiája.’ A végső döntésekre tett nagy hatásuk ellenére a 
standardizálási stratégiákra „a mérési szakirodalomban eddig kevés figyelmet fordítottak” 
(Haladyana & Hess, 2000, 130. lap). Ennek a fejezetnek fő témájába sem tartoznak bele a 
standardizálási stratégiák, de tekintve jelentőségüket a standardizálás következményei 
szempontjából, röviden ismertetjük őket.  
 
A ’standardizálási stratégia’ terminus arra a döntési szabályra vonatkozik, amellyel számos 
különböző feladat (résztesztek, készségek, vonások) pontérték-eredményeit egyetlen, rendszerint 
teljesítményszintként kifejezett pontértékké alakítjuk. A pedagógiai környezetben a leggyakrabban 
alkalmazott standardizálási stratégiák a konjunktív, a kompenzáló és a vegyes stratégiák. 
 
A kompenzáló stratégia lehetővé teszi, hogy az egyik feladatban (résztesztben, készségben, 
vonásban) elért magas teljesítményszint kompenzálja valamely másik feladat  (részteszt, készség, 
vonás) alacsonyabb teljesítményszintjét. A végső döntés ebben az esetben a teljes pontértéken 
alapul, és a kompenzációs stratégia ténylegesen arra a feltételezésre épül, hogy „…a teljes pontérték 
tartalmilag tükrözi a konstruktumot” (Haladyna & Hess, 2000, 134. lap). A teljes pontérték 
reliabilitása rendszerint nagyobb, mint az összetevőinek a reliabilitása, különösen, ha az összetevők 
magas interkorrelációt mutatnak, ami megszokott a nyelvi mérésben. Ez az oka annak, hogy számos 
szerző (Haladyna & Hess, 200; Hambleton és tsai, 2000; Hansche 1998) ajánlja a kompenzáló 
stratégia előnyben részesítését, hacsak más alapos megfontolásokból nem következik a konjunktív 
vagy a vegyes stratégiának az alkalmazása.  
 
A konjunktív stratégia ahhoz, hogy az általános teljesítmény kielégítőnek minősüljön, megkívánja 
minden egyes feladatban (résztesztben, készségben, vonásban) valamely előre meghatározott 
minimális szint elérését. Bár „…a reliabilitásadatok nem kedveznek egy konjunktív stratégiának” 
(Haladyna & Hess, 2000, 151. lap), használatát érdemes megfontolni, ha minden egyes feladat a 
konstruktum valamely egyedi aspektusát méri, és az általános készség valamennyi komponens 
birtoklását (mastery) igényli. Leggyakrabban a működési engedélyek és bizonyítványok 
odaítélésekor áll elő ilyen helyzet. Például egy jogosítvány megszerzéséhez bizonyítnunk kell 
mindkét dolgot: (a) a törvény kielégítő szintű ismeretét, valamint (b) a vezetői készségek kielégítő 
szintjét; és a magasabb szintű teljesítmény ezek valamelyikében nem kompenzálja a másik alacsony 
szintjét.  
 
Ha a különböző összetevők nem egyformán fontosak, akkor vegyes stratégiához folyamodhatunk. 
Egy vegyes (hibrid) standardizáló stratégia egy vagy több feladat (részteszt, készség, vonás) esetén 
megkívánja a minimális teljesítményszint elérését, ugyanakkor megengedi azt is, hogy néhány más 
feladat magas teljesítési szintje kompenzálja egyéb feladatok alacsonyabb szintű teljesítését. 
(Winter, 2001) 
 
Egy másik lehetséges standardizálási stratégia, amely a pedagógiai környezetben nem tipikus, a 
diszjunktív standardizáló stratégia, amelyben egyetlen feladat (részteszt, készség, vonás) kielégítő 
elsajátítási szintje elegendőnek számít az általános elsajátítási szint teljesüléséhez. 



 16

 
Amikor a standardizálás különféle stratégiáit tárgyaljuk, meg kell jegyeznünk, hogy nincsen 
optimális standardizálási stratégia. Rajtunk múlik, hogy melyik stratégiát választjuk, és hogy a 
választásunk jó-e vagy rossz, az teljesen a konkrét körülményektől és következményektől függ. 
Minden esetre egy stratégia kiválasztásának következményes hatását fel kell deríteni, mielőtt a 
végső döntést meghoznánk, és le kell írni a stratégiaválasztás indoklását és igazolását. A 
standardizálás stratégiájának megválasztása, valamint igazolása fontos és nehéz probléma, de kívül 
esik e fejezet keretein, és a továbbiakban nem térünk ki rá. 
 
2. A standardizálás módszertanának fejlődése 
 
Miként azt már az elején említettük, a standardizálás döntéshozatali folyamat. Akár valamely 
specifikus módszertan szándékos alkalmazásával, akár anélkül, de az emberek nap mint nap 
döntéshozatali folyamatokban vesznek részt. Állandóan osztályoznunk kell embereket és dolgokat, 
és olyan döntéseket kell hoznunk, amelyekről csak utólag, a következmények alapján derül ki, hogy 
jók vagy rosszak voltak-e. Ez az oka annak, hogy a standardizálás gyökerei egészen az ókori 
Egyiptom és Kína egyes szerzőiig és az Ó-testamentumig (Green, 2000; Zieky, 2001) nyúlnak 
vissza. 
 
Zieky a standardizálás történetében négy külön szakaszt különböztet meg, amelyeket ő az 
ártatlanság, az ébredés, az illúzióvesztés és a realista elfogadás szakaszának nevez (idézi Stephenson 
és tsai, 2000). Az ártatlanság hosszú kora az 1950-es évek közepén fejeződött be. Az 1960-1980-as 
szakasz az ébredés kora volt, amelyet számos újonnan kifejlesztett standardizálási módszer és 
kiterjedt kutatómunka jellemzett. Az ébredésnek ez a korszaka szorosan összekapcsolódott a 
kritériumorientált (criterion–referenced) tesztelés gyors fejlődésével. 
 
Az illúzióvesztés szakasza azzal az első komoly kritikával indult, amely Glass (1978) részéről 
érkezett, és a standardizálás önkényes jellegére vonatkozott. Glass (1978, 258. lap) szerint  
„…minden kísérlet valamilyen kritérium-pontérték levezetésére vagy meghökkentően önkényes, 
vagy önkényes premisszákból jut következtetésekhez. De az önkényesség nem mumus, nem kell 
visszariadni egy megoldandó feladattól csak azért, mert önkényes döntéseket is igényel. Az 
önkényes döntések azonban gyakran a bomlás és kisiklás jelentős kockázatával járnak. A kevesebb 
önkényesség biztonságosabb.” 
 
Bár Glasst ellenségesen kezelték e szigorú bírálat miatt (Stone, 2002), cikke nagy hatást tett a 
standardizálás további fejlődésére, és a standardizálási folyamat természetének jobb megértéséhez 
vezetett. 
 
Glass cikkének másik hatása, hogy felszólítását az önkényesség csökkentésére az elmúlt 25 évben 
sok más vezető mérésügyi szakember ismételte meg (Zieky, 2001). Negyed századdal Glass után 
Linn (2003, 14. lap) például azt hangoztatja: „Az egyes tanulók értékelési eredményeiről egyszerű 
normák szerint megfogalmazott értesítők jelentése értékelésről értékelésre konzisztensebben 
megőrződik, mint a bizonytalanul szabványosított normákra alapozott készségszintek szerinti 
értékeléseké” és azt ajánlja, hogy „a szabványosított normákra alapozott (standards-based) 
értesítőktől el kellene mozdulni abba az irányba, ahol a szabványosított teljesítménynormák nem 
lényegi részei a teszthasználatnak”. 
 
Glass kritikájára válaszul 1978-ban Popham (1978, 298. lap) úgy érvelt, hogy bár a (szabványosított 
) standardizálás önkényes, szeszélyesnek nem kell lennie, de 20 évvel később már azt állította, hogy 
a keservesen megtanult legfőbb tanulság az az, hogy „’pontos’ teljesítménynormákat elvárni 
ostobaság”, és hogy „a teljesítménynormák legfőbb meghatározója nem az igazság, hanem a 
következmények” (Popham, 1997). 
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Ténylegesen az önkényesség a standardizálás Akhillesz-sarka és legvitatottabb problémája. Ez a 
tény kissé furcsa, hiszen jól ismert, hogy a döntéshozatal egésze megítélésen alapul, és ez mégsem 
vált ki heves vitákat. A standardizálás önkényes voltáról hosszan elhúzódó vitáknak három  
lehetséges magyarázata van: 
 

• Először, az abszolút igazságra törekvés mélyen gyökerező emberi igény. Az ismeretelméleti 
antropológia feltárja, hogy az igazság mint olyan nem csupán a legtöbb kultúra fő gondja, 
beleértve a tudomány előtti kultúrákat is, hanem az is, hogy „az igazság vágya központi 
helyet foglal el a mindennapok szellemi gyakorlatában is, tehát többek közt  a mágiában, a 
jövendőmondásban és a vallásban.” (Goldman, 1999, 32. lap) 

 
• Másodszor, a határoló pontérték megállapítása, mely rendszerint követi a megítélési 

folyamatot sok standardizálási folyamatban, rendszerint összetett számítási eljárásokat 
foglal magában, amelyek azt célozzák, hogy a szakértői megítéléseket egyetlen határoló 
pontértékbe tömörítsék. Ilyen módon a határoló pontértékek önkényes jellege ellepleződik, 
sőt „az egész folyamatot a szakmaiság és helyénvalóság patinája lepi be”. (Cizek, 2001, 7. 
lap). Más szóval a számok tisztelete, és az a körülmény, hogy a határoló pontértéket nem 
emberi lény (’szubjektíven’), hanem számítógép (’objektíven’) állította elő, megtréfál 
minket a határoló pontértékek értelmezésekor. 

 
• Harmadszor, a mindennapi döntéshozatal rendszerint csak korlátozott számú embert érint, 

de a standardizálás nem csak az értékelendő vizsgázókra van nagy hatással, hanem további 
pedagógiai és oktatáspolitikai döntésekre is kihat. Más szóval a standardizálás politikai 
döntés, és így kritika tárgya minden olyan fél részéről, akit a döntés nem elégített ki teljesen. 
Cizek (2001, 5.lap) szerint „a standardizálás talán a pszichometria azon ága, amelyik 
termékeibe a művészeti, politikai és kulturális alkotó elemekből minden másiknál többet 
vegyít”.   

 
A realista elfogadás korszaka 1983-mal kezdődött, amikor is Zieky szerint „a határoló pontértékek 
megállapítása mint szakterület felnőtté vált” és „olyan ezoterikus témából, amely csak a 
pszichometrikusokat és statisztikusokat foglalkoztatta”, a pedagógiai mérések alaptankönyveiben 
„az alapvető bevezető szövegek anyagává vált” (Zieky, 2001, 25. lap). 
 
Összegezve a Zieky (Zieky, 2001) által a standardizálás utóbbi húsz éves fejlődéséről adott 
áttekintést, a következő irányokban történtek nagy változások.  
 
2.1.  A FÓKUSZPONTOK VÁLTOZÁSAI 
 

• Nagyobb hangsúly a szigorúan megszabott ponthatárokon 
A minimális kompetencia tesztelésétől a készségeknek összetettebb területeken való teszteléséhez 
való eltolódás igényesebb tesztek fejlesztéséhez és magasabb teljesítménynormák 
megállapításához vezetett. Mivel a magasabb teljesítménynormák leszorították a továbbjutási 
arányt, fokozódott az igény a megállapított határoló pontokat illetően a validitás igazolására. 

 
• Nagyobb hangsúly az új standardizáló módszerek kifejlesztésére 

A váltás a megfelelt/nem felelt meg döntésektől a több készségszinthez egyfelől, és a 
teljesítményértékelés fokozott alkalmazása másfelől, új standardizáló módszerek kifejlesztésére, 
illetve a már meglévő módszereknek az új feltételek által megkívánt módosítására késztetett. 

 
• Nagyobb hangsúly a határoló pontértékek megállapításának részleteire 

A fő eltolódás itt a különböző standardizáló módszerek összehasonlító elemzésétől egy-egy adott 
módszer alkalmazását leginkább meghatározó tényezőknek az elmélyültebb elemzése irányában 
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ment végbe. A különböző tényezőknek a standardizáló folyamatra tett hatása a mai napig a 
kutatások középpontjában maradt. A standardizáló folyamatot meghatározó fő tényezők közé 
tartoznak: (a) a standardizáló folyamatban részt vevő bírálók kiválasztása és száma; (b) a bírálók 
személyi jellemzői (szakértelem, kognitív jellemzők, döntéshozatali stílus, gondolkodási stílus, 
stb.); (c) a kiképzés mennyisége és jellege; (d) szociális interakciók a csoportos elbírálás közben; 
(e) a visszajelzés típusa és mennyisége, normatív adatok és hatásadatok; és (f) az iteratív eljárások 
száma. 

 
• Fokozottabb törődés a jogi kérdésekkel 

Az a lehetőség (és legalábbb is az Egyesült Államokban: az a gyakorlat), hogy nagy téttel bíró 
vizsgák határoló pontértékeit jogi eszközökkel támadják, fokozta a jogi kérdésekre való 
odafigyelést, és a validitás további bizonyítékainak biztosítására ösztönzött, különösen ami a 
kedvezőtlen hatások elemzését (elkerülendő a megfelelési arány olyan lényeges változását, amely 
valamely faj, nem vagy etnikai csoport számára kedvezőtlen hatású) és a következményes 
validitással való érvelést illeti. Járulékos hatásként a jogilag védhető normák biztosításának 
szükséglete ráterelte a figyelmet a standardizáló eljárások alaposabb dokumentálására. A norma-
megálllapítás jogi vonatkozásairól részletesebben ír Philips (2001), Carson (2001),Biddle (1993) és 
Cascio és tsai (1988).  

 
• Fokozottabb törődés az egyenlő esélyekkel 

Az egyenjogúság (fairness) a standardizálásban azt jelenti, hogy azok a vizsgázók akik ugyanazon 
a képességszinten vannak ugyanabba a készségkategóriába sorolódnak is be, függetlenül nemüktől, 
fajuktól, etnikai hovatartozásuktól vagy fogyatékosságuktól. Más szóval az egyenjogúság azt 
jelenti, hogy az egész populációra vonatkozó validitásbizonyítékokon túl minden részpopulációra 
vonatkozóan is szükség van a validitás bizonyítására. 

 
2.2. VÁLTOZÁSOK A TESZTELÉS SZAKMAI KÖVETELMÉNYEIBEN 
 
Minden szakmának megvan a maga saját gyakorlati kódexe, amely tartalmazza a szakterületen 
végzett munka minőségértékelésének számos alapkritériumát. A pedagógiai és pszichológiai mérés 
szakmai követelményei (Standards for Educational and Psychological Testing; AERA, NAPA, 
NCME) a tesztek fejlesztésének, valamint pedagógiai, pszichológiai és munkahelyi 
alkalmazásuknak  szakmai és technikai kérdéseit veti fel, és számos definitív állítást fogalmaz meg, 
amelyek az értékelési eszközök elvárható minőségére vonatkoznak, és amelyek a helyes tesztelési 
gyakorlat szakmailag elismert, irányadó normái a pedagógiai mérés területén.  
 
A pedagógiai és pszichológiai mérés szakmai követelményei két egymást követő kiadásának (1985 
és 1999) a standardizálásra vonatkozó követelményeit összehasonlítva (1. táblázat) kitűnik, hogy a 
fő változások iránya a következő: 
 
(a) A standardizálás minőségére vonatkozó technikai követelmények megnövekedett száma 
Az 1.táblázatban található követelmények elemzése mutatja, hogy míg az 1985-ös kiadásban a a 
határoló pontértékek standard hibáját és validitását kétszer említi csak (a 2.10 és az 5.11 
követelményben), addig az 1999-es kiadásban a standardizálás minőségét (reliabilitását, standard 
hibáját, stabilitását, ekvivalenciáját, megegyezését, a sikeresség arányát, validitást, stb.) hét 
különböző követelmény (6.5, 4.20, 14.7, 1.7, 2.14, 2.15, 4.17) említi meg; 
 
(b) Több figyelmet szentelnek a tartalmi és eljárásbeli validitás-összetevőknek 
A tartalmi és eljárásbeli validitás-összetevőket csak nagyon homályosan említi az 1985-ös kiadás (a 
8.6, 6.9, 10.9 és az 5.11 követelményben), az 1999-es kiadásban viszont 11 olyan követelmény (6.5, 
4.4, 4.9, 4.19, 4.20, 14.7, 4.21, 1.7, 2.15, 6.12, 4.17) szerepel, amelyek a határoló pontok 
megállapításának és validálásának eljárásait és értelmezéseik indoklását tárgyalják. 
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(c) A standardizálási eljárás részletes dokumentációjára vonatkozó világos követelmények          
A 8.6 követelmény (1985-ös kiadás) hosszának és 6.5 követelmény (1999-es kiadás) hosszúságának 
egyszerű összehasonlításából is kiviláglik, milyen változás ment végbe a jelentések színvonalának 
erősebb hangsúlyozása irányában. Legalább két további követelmény (a 4.19 és az 1.7 követelmény) 
van az 1999-es kiadásban, amely kitér a részletes dokumentáció szükségességére. 
 
(d) Az empirikus adatok szélesebb körű felhasználásának bátorítása a standardizálásban 
Legalább 3 követelmény szerepel az 1999-es kiadásban (4.20, 14.7, és 4.17), amelyek az empirikus 
adatok szélesebb körű felhasználását javasolják a standardizálásban.      
 
(e) Az a felismerés, hogy szükség van a bírálók megfelelő kiképzésére 
Az 1985-ös kiadásban nem szerepel olyan követelmény, amely a bírálók kiképzésére vonatkozna, az 
1999-es kiadásban viszont két követelmény (4.21 és 1.7) foglalkozik a bírálati folyamattal és a 
bírálók kiképzésével.       
 
 

1. táblázat. A standardizálás minőségének szakmai követelményei 
 

A pedagógiai és pszichológiai tesztelés követelményei 
1985-ös kiadás 1999-es kiadás 

8.6 követelmény: A bizonyítványszerzés 
céljából írt tesztek eredményeit azonnal 
közölni kell minden érintett féllel, beleértve a 
tanulókat, a szülőket és a tanárokat. A közlés 
tartalmazza a teszt leírását; mi az, amit mértek; 
a következtetéseket és a teszteredmények 
alapján született döntéseket; a szerzett 
pontértéket; információt arról, miként 
értelmezhető a közölt pontérték; és a 
besorolásokhoz használt határoló 
pontértékeket.                 

6.56 követelmény: Ha rendelkezésre állnak 
olyan statisztikai leírások és elemzések, 
amelyek tanúsítják a pontértékek reliabilitását 
és  javasolt értelmezésük validitását, akkor ez 
az információ belefoglalandó a 
tesztdokumentációba. Ha a teszt értelmezése 
számára releváns, akkor a 
tesztdokumentumoknak általában tartalmazniuk 
kell az item szintű információt, a határoló 
pontokat és konfigurációs szabályokat, az 
információt a nyers és az átalakított 
pontértékekről, a normatív adatokat, a mérés 
standard hibáját, az eltérő tesztalakok 
egyenértékűsítéséhez használt eljárások leírását.               
4.4 követelmény: Ha a nyers pontértékeket 
közvetlen értelmezésre szánják, akkor 
jelentésüket, szándékolt értelmezésüket, és 
korlátaikat ugyanúgy le kell írni, és ugyanúgy 
igazolni kell, mint az átalakított pontérték-
skálákét.                 
4.9 követelmény:  Ha nyers pontértéknek vagy 
átalakított pontérték-skáláknak 
kritériumorientált értelmezést kívánnak adni, 
amely a vizsgázók különböző kategóriákba 
sorolását is magába foglalja, akkor világosan 
meg kell indokolni a javasolt pontérték-
értelmezést.                
4.19 követelmény: Ha a javasolt pontérték-
értelmezések egy vagy több határoló 
pontértéket is tartalmaznak, akkor világosan 
dokumentálni kell a határoló pontértékek 
megállapításának indokait és az alkalmazott 
eljárásokat.                

6.9 követelmény: Ha egy konkrét határoló 
pontértéket használnak a tesztvizsgázók 
kiválasztásához, csoportosításához vagy a 
bizonyítvány megadásához, akkor a 
kézikönyvben vagy jelentésben közölni kell a 
határoló pont  megállapításához alkalmazott 
módszert és ennek indoklását, beleértve a 
technikai elemzéseket is.                 

4.20 követelmény: Ha ez megvalósítható, akkor 
a tesztteljesítmény és a releváns kritériumok 
viszonyára vonatkozó, megbízható empirikus 
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adatok alapján kell megállapítani az olyan 
határoló pontértékeket, amelyek érdemi 
értelmezést hordozó kategóriákat definiálnak.  
14.7 követelmény: Ha a teszteket munkahelyi 
beosztásokkal kapcsolatos besorolási 
döntésekre (pl. az előrejelző pontértékek 
mintázatát különböző munkahelyi feladatkörök 
kijelöléséhez) használják, akkor tanúsítani kell, 
hogy a pontértékek az egyes munkakörökben 
vagy munkaköri csoportokban elérhető 
sikeresség különböző szintjeihez vagy annak 
valószínűségeihez kapcsolhatók. 
4.21 követelmény:  Ha az eredményes-
eredménytelen vagy más előmeneteli kategóriák 
határoló pontértékei az item vagy a 
tesztteljesítmények vagy a teljesítményszintek 
megfelelőségére vonatkozó közvetlen 
megítélésen alapulnak, akkor a bírálati 
folyamatot úgy kell megtervezni, hogy az 
elbírálók értelmes módon érvényesíthessék 
ismereteiket és tapasztalataikat.                

10.9 követelmény: Világosan meg kell 
magyarázni a személyzeti döntésekben 
alkalmazott határoló  pontértékek technikai 
megalapozását. A határoló pontértékek 
megválasztásához nem elegendőek a 
tesztkézikönyvben szereplő ajánlások.                 

1.7 követelmény: Ha a validálás részben egyes 
szakértő bírálók, megfigyelők vagy pontozók 
véleményén vagy döntésein nyugszik, teljes 
egészében le kell írni e személyek 
kiválasztásának és értékeléseik vagy 
pontozásaik begyűjtésének a folyamatait. E 
folyamatok leírása terjedjen ki a kiképzésre és a 
kapott instrukciókra; világossá kell tenni, hogy 
a részvevők egymástól függetlenül jutottak-e el 
döntéseikhez; és közölni kell az elért egyetértés 
szintjét. Ha a részvevők interakcióban voltak 
egymással vagy információt cseréltek, akkor a 
lehetséges kölcsönös befolyásolás folyamatait is 
ismertetni kell.                

2.10 követelmény: A standard mérési hibákat 
közölni kell a kritikus pontértékszinteknél. Ha 
szelekciós vagy besorolási célzattal van 
megadva határoló pontérték, akkor a határoló 
pontértéknél vagy annak közelében lévő 
pontértékszintekhez közölni kell a standard 
mérési hibákat.                 

2.14 követelmény: A különböző 
pontértékszintekhez tartozó feltételes standard 
mérési hibákat kell közölni, hacsak nem 
feltételezhető az állandóságuk. Ha szelekciós 
vagy besorolási célzattal van megadva határoló 
pontérték, akkor minden határoló pontérték 
környezetében közölni kell a standard mérési 
hibákat.                                

1.24 követelmény: Ha a döntéshozatal 
támogatására határoló pontokat ajánlanak (pl. 
differenciális diagnózis esetében), akkor a 
használati utasítás figyelmeztessen rá: a hibás 
besorolás aránya változó lesz attól függően, 
hogy a tesztelt egyének hány százaléka tartozik 
az egyes kategóriákhoz.                 

2.15 követelmény: Amikor egy tesztet vagy 
mérések kombinációit kategorikus döntések 
meghozatalára alkalmaznak, akkor becsléseket 
kell adni arról, hogy a vizsgázók hány százaléka 
kapná ugyanazt a besorolást az eszköz 
ugyanazon vagy csere alakjának kétszeri 
alkalmazásakor.                 

5.11 követelmény: Az automatizált 
tesztértelmezést kínáló szervezeteknek 
hozzáférhetővé kell tenniük a teszt logikai 
megalapozásáról szóló információt és az adott 
értelmezést alátámasztó bizonyítékok 
összegzését.                

6.12 követelmény: Számítógép által generált 
tesztértelmezést kínáló kiadók és pontozó 
szervezetek adjanak összegzést az 
értelmezéseket alátámasztó bizonyítékokról.                

 4.17 követelmény:  Az olyan tesztprogramok, 
amelyek közös skálát hosszabb időn át 
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próbálnak megőrizni, rendszeres időközönként 
ellenőrizzék a közölt tesztpontértékek 
skálájának stabilitását.                 

 13.6 követelmény: Az olyan tanulók számára, 
akiknek a továbbhaladáshoz vagy oklevél 
megszerzéséhez bizonyos készségek vagy 
ismeretek elsajátításáról kell tanúbizonyságot 
tenniük, a sikeres próbálkozásokhoz ésszerű 
számú alkalmat kell biztosítani egyenértékű 
tesztalakok, vagy egyenlő nehézségű és 
konstruktumukat tekintve egyenértékű 
tesztváltozatok biztosításával. A legtöbb 
esetben, amikor a tanulóknak többszöri 
alkalmat nyújtanak készségeik bizonyítására, az 
egyes alkalmak közt megfelelő időintervallumot 
kell biztosítani, hogy módjuk legyen a 
szükséges begyakorlásra.               

 
2.3. METODOLÓGIAI VÁLTOZÁSOK 
 
A metodológiai változtatások bevezetésének több oka volt: 
 
Először is, az 1980-as évek közepén nyilvánvalóvá vált, hogy a különböző standardizálási 
módszerek különböző határoló pontértékhez vezetnek. Összefoglalva 12 összehasonlító tanulmányt 
Jaeger (1989, 500. lap) különböző módszerek szerint megállapított 32 pár határoló pontértéket 
elemzett (a helyesen megoldott itemek száma szerint), és azt találta, hogy a határoló pontértékek 
közül a nagyobbiknak és kisebbiknek aránya páronként 1 és 42 közt változik, 5,30-as átlaggal. Más 
szóval, általánosságban véve, két különböző standardizáló módszer esetén a határoló pontértékek 
(a helyes itemek számai), amelyeknek ugyanazon tesztre elvileg összehasonlítható besorolási 
döntésekhez kellene vezetniük, drasztikus különbségeket eredményezhetnek.   
 
A specifikus standardizáló módszer megválasztásának kritikus szerepe a határoló pontérték 
kialakításában Jaegert arra a javaslatra késztette, hogy – egyetlen standardizáló módszer használata 
helyett – több szokványos standardizáló módszer kombinációját alkalmazzuk, és a végső határoló 
pontértékeket az eredményül kapott valamennyi határoló pontértéknek és minden más 
rendelkezésre álló információnak a figyelembevételével állapítsuk meg. 
 
Ez az ajánlás logikus, de nem ad választ a kérdésre: Hogyan lehetséges, hogy a különböző 
módszerek ennyire különböző eredményeket produkálnak, noha ugyanazon céllal tervezték 
mindegyiket, ti. azzal a céllal, hogy két készségszint határoló pontját határozzák meg? Valóban, 
Glass (1978, 249. lap) ugyanezt a kérdést tette fel, és a különböző módszerek által eredményezett 
eltéréseket („mint meghökkentő leletet”) úgy tekintette, mint amelyek „…gyakorlatilag elítélik azt 
a technikai tevékenységet, amely létrehozta őket”. Glassnak válaszul Hambleton (1978, 283. lap) 
mindebben semmi ’meghökkentőt’ nem látott, mivel ha „a bírálóknak adott irányelvek eltérőek 
voltak, és eltértek az alkalmazott eljárások, akkor senki sem várhatja, hogy a két módszer 
eredményei hasonlóak legyenek”. Noha ez a válasz bátorító, sajnálatos módon nem oldja meg a fő 
problémát. Amikor vásárolunk, nem azt várjuk az eladóktól, hogy mindnyájan ugyanazt a mérleget 
használják, hanem hogy ugyanazt az öt almát ugyanannyinak (vagy legalábbis hasonló súlyúnak) 
mérjék attól függetlenül, hogy melyik mérleget használják. Nagyon túlzó várakozás volna akkor, 
hogy ugyanaz a vizsgázó az alkalmazott standardizáló módszertől függetlenül ugyanarra a 
készségszintre sorolódjék be? Zieky (2001, 35. lap) megjegyezte, hogy „ha a módszerek eltérő 
eredményeket adnak, akkor az ember azt fogja hinni, hogy az egyik, vagy a másik, vagy esetleg 
mindkét eredmény téves, és nem lehet megmondani, hogy melyik közülük a rossz”. Hozzátenném, 
hogy nem hiedelemről, hanem deduktív következtetésről van szó (ha két határoló pontérték 
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ugyanazon tesztnél ugyanazt a normát képviseli, akkor ugyanannyinak vagy legalább is hasonló 
nagyságúnak kellene lenniük), és ’az ember’ nem hibáztatható azért, mert logikusan gondolkodik. 
 
A létező standardizáló módszerek és hátulütőik körüli vita az egyik fő ösztönzője volt az új 
módszerek kifejlesztésének, abban a reményben, hogy rátalálnak a legjobbra. 
 
Másodszor, egyre népszerűbb az a teljesítményértékelés, amelynek jellemzői „a komplex és 
politom (feladatonként kettőnél több lehetséges pontértékű) pontozó rovatok (vagyis kritériumok, 
amelyek szerint feladatonként pontozzák a vizsgázó válaszait), a válaszadatok több dimenziós 
volta (olyan feladatok, amelyek több különböző készséget igényelnek egy feladat sikeres 
teljesítéséhez), a pontozási rovatok interdependenciája (pl. egy feladat megoldhatatlan, ha egy 
korábbi részmegoldás kimaradt) és a pontértékek gyenge feladat- vagy gyakorlatszintű 
általánosíthatósága (a valamely feladatcsoportban elért jó teljesítményből nem következik a jó 
teljesítmény a másik feladatcsoportban)” (Hambleton és tsai, 2000, 356. lap). A jól ismert régi 
standardizáló módszerek nem igazán felelnek meg a teljesítményértékelés felsorolt jellemzőinek, 
ezért új standardizáló módszerekre van szükség, amelyek kielégítik az új követelményeket.  
 
Harmadszor, az IRT-modellek széles körű felhasználása a tesztelemzésben, itembankok kiépítése 
és a számítógépes adaptív tesztelés fejlődése természetes úton vezetett olyan új standardizáló 
módszerek kitalálásához, amelyek az IRT-modelleken alapulnak. 
 
Összegezve, az utóbbi 20 év metodológiai változásai három fő irányban haladtak: 
• Növekvő számú újonnan kifejlesztett kompromisszumos standardizáló módszer, 

amelyekben a határoló pontértékek megállapításakor összekapcsolódik az emberi 
ítélőképesség alkalmazása és az empirikus adatok felhasználása 

• Olyan szabványos standardizáló módszerek kifejlesztése, amelyek alkalmasak a konstruált 
válaszú itemekhez és teljesítményfeladatokhoz 

• Intenzív kutatás a számítógépes adaptív és internet alapú tesztelés és az azoknak megfelelő 
standardizáló  módszerek területén 

 
2.4. A JELENLEGI FELFOGÁS ÉS KÖZMEGEGYEZÉS 
 
Az értékek szerepének elfogadása 
Széles körű közmegegyezés alakult ki akörül, hogy a standardizálás ítéletalkotási feladat és elvi-
politikai döntés, és mint ilyen „..önkényes abban az értelemben, hogy bizonyos értékek és 
felfogások összességét tükrözi, más értékek és felfogások összességét pedig nem” (Kane, 1994, 
434. lap) Egyetértés van abban is, hogy az ítéletalkotás értelmében vett önkényesség nem jelent 
szeszélyesség értelmű önkényességet (Popham, 1978; Kane, 1994; Hansche, 1998; Impara & 
Plake, 2000; Zieky, 2001; Linn, 2003). 
 
Akár szeszély, akár nem, a teljesítménynormák értékektől függése és az ebből adódó önkényes 
jellege az elutasításokkal és cáfolatokkal szemben sebezhetővé teszi őket. Ez az, amiért a kellő 
bizonyítékok szolgáltatása a megállapított teljesítménynormák és határoló pontértékek 
hitelességének és védhetőségének alátámasztására a standardizáló folyamat egyik legfontosabb és 
szerves részévé válik. 
 
A különböző standardizáló módszerek eltérő határoló pontértékekhez vezetnek 
Bizonyos időbe telt, amíg a szakemberek túljutottak azon a sokkon és viszolygáson, amit akkor 
éreztek, amikor felfedezték, hogy nem csupán eltérő normák vezetnek eltérő határoló 
pontértékekhez, hanem ugyanazon módszer ugyanazon tesztre alkalmazva is eltérő normákhoz 
vezethet, ha különböző bírálói csoportokkal történik az alkalmazás. Számos indokkal 
magyarázhatók a különbözőségek, de ezek az eredmények kikezdik a standardizálás elméleti 
alapjait, és természetének újragondolására szólítanak fel. 
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A valódi határoló pontértékbe vetett hit elvesztése  
A standardizálás fejlődésének korai szakaszaiban élt az a remény, hogy létezik a „valódi” norma, 
és a standardizálás feladata csupán annyi, hogy a helyes választ megtalálja. Glass (1978) 
munkájától kezdődően a terület számos vezető szakembere (azaz Jaeger, 1989; Cizek, 1993; Kane, 
1994; Popham, 1997; Hansche, 1998; Reckase, 2000; Zieky, 2001; Linn, 2003) ellenezte ezt a 
nézetet. Zieky (2001, 45. lap) szerint manapság „általános az egyetértés a tekintetben, hogy a 
határpontértékeket konstruálják, nem pedig megtalálják. Vagyis nem létezik ’valódi’ 
határpontérték, amelyet a kutatók megtalálhatnának, ha korlátlan idővel és anyagi eszközökkel 
rendelkeznének és elméletileg tökéletes vizsgálatot végeznének”, vagy Kane szavaival: „Arany 
norma nincsen. Még csak ezüst norma sincs” (Kane, 1994, 448-449. lap). És mivel „a rejtett 
paraméter becslésének paradigmája bizonyítottan nem kielégítő, ezért drámaian másféle 
paradigmára van szükség” (Cizek, 1993, 99. lap). 
 
A Cizek (1993, 100. lap) javasolta alternatív elméleti felfogás szerint, amely a mérés egyik 
operacionális meghatározásának az általánosítása, „…a standardizálás megalapozása – akárcsak a 
funkciója – egyszerűen a standardizálóknak azon a képességén nyugszik, hogy ésszerűen 
levezessék, következetesen alkalmazzák, és világosan leírják azokat az eljárásokat, amelyekkel az 
eredendően ítéletalkotás jellegű döntéseket meg kell hozni”. Mint látható, a standardizálás elméleti 
újrafogalmazásában az eljárási aspektusra, valamint az alkalmazott standardizáló eljárások 
minőségére és jogosultságára kerül a hangsúly. Ez az, amiért a jogi gyakorlat analógiájára Cizek 
(1993, 100. lap) azt javasolja, hogy a standardizálást tekintsük pszichometriai értelemben 
szabályos folyamatnak (due process).  
 
A Random House Webster’s College Dictionary szerint a törvény szabályos folyása (a due process 
of law) „a törvények egy rendszerének az alapvető és általánosan elfogadott jogelvekkel 
összhangban és részrehajlás vagy előítélet nélkül, minden állampolgárra érvényes módon történő, 
szabályos alkalmazása” . Ha e definíció szellemében, de egyetlen szóval kellene meghatároznunk, 
hogy mi is a törvény szabályos folyása, ez a szó az ’igazságosság’ (’fairness’) volna. 
 
A standardizálás pszichometriai értelemben szabályos folyamatként való felfogása egyrészt 
aláhúzza a standardizálás ítéletalkotási jellegét, másrészt tükrözi a standardizálás nagy nézőpont 
változásait, éspedig a fokozott odafigyelést 

• a standardizálási folyamatok részleteire, 
• a jogi kérdésekre, és 
• az igazságosságra. 

 
Továbbá a standardizálás új fogalmi kerete a kutatói erőfeszítéseket a ’valódi normák’ keresésétől 
a „a megítélés kialakítását és alkalmazását szolgáló szabályrendszerek finomítása és részletezése”, 
valamint „a törekvések elfogadhatóságának és védhetőségének fokozása” irányába tereli (Cizek, 
1993, 103. lap). A pragmatizmus és racionalitás, amely a standardizálás természetének Cizek-féle 
újrafogalmazását jellemzi, a standardizálás új uralkodó paradigmájává emelte ezt a szemléletet.  
 
A ’valódi határoló pontérték’ terminust ugyan használják még alkalmilag, de megváltozott 
jelentéssel. Például Reckase szerint (2000, 50-51. lap): „Nincs olyan, hogy valódi norma, de létezik 
egy elméleti határoló pontérték, amelyet olyan bíráló állapítana meg, aki teljes egészében 
megértette a folyamatot, a tesztet, a tartalmat és az elveket, és valamely általa ismert valódi 
pontértéket tekintene normának. A kérdés az, hogy a standardizáló módszer feltárhatja-e ezt az 
elméleti határoló pontértéket, amely feltételezi, hogy a bíráló a feladatait következetesen és 
hibátlanul végezte el”. Csakugyan, az ’elméleti határoló pontérték’ jelentésének Reckase-féle 
értelmezése összhangban van Jaeger nézetével, amely szerint „helyes válasz nem létezik, hacsak 
nem az ítéletalkotók elméjében”  (Jaeger, 1989, 492. lap).  
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Általános egyetértés uralta további területek Linn (2003, 8. lap) szerint: 
 

• A standardizálási eljárásban részt vevő bírálók szerepe döntő jelentőségű, és ezért 
legyenek jól képzettek és jól informáltak, és képviseljenek sokféle nézőpontot. Más szóval 
képviseljenek különböző értékeket és meggyőződéseket. 

 
• A standardizálás mint szabályozott folyamat eljárási aspektusa oldaláról minden lépés 

gondos dokumentációja eljárási bizonyítékként szolgál, és hozzájárul a megállapított 
teljesítménynormák hitelességéhez. 

 
2.5.  A STANDARDIZÁLÁS NAGY KÉRDÉSEI 
 
A közös egyetértés fentebb körvonalazott területeitől függetlenül a standardizálás a pedagógiai 
mérések legvitatottabb területe marad. 
 
Számos téma vár még megfelelő megoldásra és további kutatásra. Némelyik témát a fejezet 
későbbi részeiben tárgyalunk részletesebben, de a legtöbb a következőkre vonatkozik: 
 

• Az ítéletalkotási folyamat részletei és az azt befolyásoló tényezők 
 
• A határoló pontértékek megállapításának eljárásai és hatásuk az eredményül nyert határoló 

pontértékekre 
 
• A standardizálásnak és a teljesítménynormáknak a validálása 
 
• A különböző standardizálási módszerek előnyei és hátrányai és a legmegfelelőbbnek a 

kiválasztása 
 

3. A standardizálás módszerei 
 
A legelső standardizálási módszer, amely Nedelsky-módszer néven ismert, 1954-ben jelent meg 
(Nedelsky, 1954).  Harminckét évvel később a standardizálásról íródott egyik legtöbbet idézett és 
legátfogóbbb áttekintésben Berk (1986) 38 különböző standardizáló módszert sorolt fel, ezek közül 
23-at írt le részletesebben a technikai megfelelőség és gyakorlatiasság 10 kritériuma alapján. 
Újabban Reckase (2000) a NAEP (National Assessment of Educational Progress) 
teljesítménynormáinak a meghatározásához használható standardizálási módszerek után kutatva 14 
újabban kifejlesztett módszert tekint át 4 értékelő kritériumot alkalmazva: (1) a torzítás minimális 
szintje az ítéletek normává konvertálásakor, (2) a bírálók által megoldandó feladatok kognitív 
komplexitása a közepestől az alacsony szintig, (3) a határoló pontértékek becslésének elfogadható 
standard hibája, és (4) a standardizálási vizsgálat megismételhető folyamata (Reckase, 2000, 50. 
lap).  Egy másik áttekintés, mely ugyanabban az évben jelent meg (Hambleton és tsai, 2000), 10 
olyan standardizáló módszert értékel, amelyek politom pontozásos összetett teljesítményértékelésre 
alkalmazhatók. 
 
Napjainkig több mint 50 különböző standardizálási módszer és ezeknek számos különböző változata 
létezik. 
 
3.1. SÉMÁK A MÓDSZEREK OSZTÁLYOZÁSÁHOZ 
 
Azért, hogy kezelni és összegezni lehessen a növekvő számú standardizálási módszert, különböző 
osztályozási sémákat javasoltak. Berk (1986, 139. lap) 3-kategóriás osztályozási sémát ajánl, 
„…attól függően, hogy teljesen elbírálásra (ítéletalkotó), elsősorban elbírálásra (ítéletalkotó-
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empirikus) vagy elsősorban tesztadatokra (empirikus-ítéletalkotási) támaszkodnak-e”. Ezt az 
osztályozási sémát napjainkban ritkán használják, mivel a standardizálási módszerek fejlődésével a 
legtöbb módszer mind az ítéletalkotást, mind az empirikus adatokat magában foglalja. A manapság 
leggyakrabban használt osztályozási séma az, amelyet Jaeger (1989, 493. lap) ajánlott, aki a 
standardizálási módszereket két nagy csoportra osztja: 

• teszt központú kontinuum modellek, és 
• vizsgázó központú kontinuum modellek. 

 
 Az osztályozás alapja itt az ítéletalkotó feladat fókuszpontja.  Ezen osztályozás szerint a teszt 
központú módszerek azok, amelyekben a bírálók a vizsgafeladatokat ítélik meg, míg a vizsgázó 
központú módszerek azok, amelyekben az ítéletalkotás valós vizsgázókkal és/vagy 
munkatermékeikkel foglalkozik. Néha a vizsgázó teljesítményére fókuszáló módszereket külön 
kategóriába különítik el ’teljesítmény központú’ néven (Haertel & Lorié, 2000). Bár ma még ez az 
osztályozási séma a legelterjedtebb, az újonnan kifejlesztetett módszerek némelyike nem 
illeszthető be a két kategóriás sémába így harmadik, kiegészítő kategóriára is szükség van, amelyet 
’más módszerek’ néven szoktak emlegetni; ez a kategória felöleli a pontértékek eloszlására 
fókuszáló módszereket, valamint a döntéselméletre vagy bizonyos statisztikai technikákra pl. a 
klaszteranalízisre támaszkodó módszereket is.  
 
Jaeger osztályozási sémájának korlátai új osztályozási sémák kialakításához vezettek. Például 
Reckase (2001, 46-49. lap) három különböző osztályozó kontinuumot javasol: (a) az ítéletalkotási 
feladat mérete vagy komplexitása; (b) a bírálóknak nyújtott kiegészítő információ és visszajelzés 
mennyisége és típusa; (c) a határoló pontértékek megállapítására használt módszer összetettsége. 
Hambleton és tsai (2000), 356-357. lap) másfelől egy hat dimenziós osztályozási sémát ajánlott: 

1. zsűritestületek tagjainak (panelist) bírálati fókuszpontjai (feladatok, vizsgázók, 
munkatermékek, pontozott teljesítmények) 

2. a zsűrinek (panelnek) adott bírálati feladatok 
3. az ítéletalkotási folyamat 
4. a zsűri (panel) összetétele és mérete 
5. az eredményül kapott normák validálása 
6. az értékelés természete 

Az új osztályozási sémákat azonban egyelőre csak szűk körben használják, ezért ebben a 
fejezetben a legnépszerűbb, Jaeger-féle sémát fogjuk alkalmazni. 
 

3.2. A STANDARDIZÁLÓ MÓDSZEREK ÁTTEKINTÉSE 
 
A létező standardizáló módszerek mindegyikének megvannak az előnyei éppúgy, mint ahogy van 
számos korlátjuk is. Ennélfogva annak eldöntése, hogy melyiket alkalmazzuk egy konkrét 
szituációban, csak a dolgok állása szerint, az érvek és ellenérvek gondos elemzésével történhet. 
Minthogy a rendelkezésre álló standardizáló módszerek mélyreható leírása e fejezet kereteibe nem 
fér be, a Függelékben közölt tábla csak a 34 legnépszerűbb módszer felsorolását  adja a legfőbb 
jellemzőikkel együtt, és azoknak a forrásoknak megjelölésével, ahol a módszerek   részletes leírása 
megtalálható. A táblázatban szereplő információk alapján  kiválaszthatjuk a körülményeinknek 
megfelelő módszereket, majd megkereshetjük a kiválasztott módszert részletesebben leíró alapvető 
forrásokat.  
 
A Függelékben lévő táblázat 13 oszlopot tartalmaz, és az oszlopok a tartalmának rövid magyarázata 
a következő: 
 
1. oszlop (Sorszám) megadja a táblázatban felsorolt módszerek azonosító számát.    
2. oszlop (Módszer) megadja a módszer nevét.       
3. oszlop (Forrás) felsorolja a forrásokat, amelyek a módszert leírják. A források teljes bibliográfiai 
leírása a Hivatkozásokban található.       



 26

4. oszlop (Tesztalak) leírja azt a vizsgaformát, amely számára ez a módszer alkalmas.        
5. oszlop (Fókuszpont) közelebbről megadja a bírálati feladat fókuszpontját. A táblázatban szereplő 
módszerek a fókuszpontok szerint vannak sorba rendezve, és ebben az oszlopban a kategórián belül 
a módszerek az (angol) ábécé szerint szerepelnek. A 22. módszer (Több szakaszos halmozódás – 
multistage aggregation) olyan komplex eljárás, amely két kategóriához is tartozik (teszt központú és 
vizsgázó központú módszerek). A következő hét módszer (23-29) a vizsgázó központú módszerek 
csoportjába tartozik, az utolsó 4 módszer (31-34) pedig nem illik bele Jaeger osztályozási sémájába, 
és ezért a harmadik kategóriába esik: ’más módszerek’. A 30. módszernek is egynél több 
fókuszpontja van (itemek és populációk) és tekinthető akár tesztközpontúnak, akár a harmadik 
kategóriába tartozónak: ’más módszerek’.      
6. oszlop (Kimenet) leírja a bírálati feladat elvégzésének fő kimeneti eredményeit. Ezek a kimenetek 
lehetnek például az itemek osztályozása (vizsgázók, profilok, kognitív területek), a határoló pontok 
becslése (a siker valószínűsége, átment/megbukott arányok), stb.     
7. oszlop (Visszajelzés) arról ad információt, hogy vajon (igen/nem) visszajelzés adása a bírálóknak 
a bírálati folyamat lényeges része-e. A visszajelzés különböző formájú lehet és a bírálati folyamat 
különböző szakaszaiban következhet be. Ebben az oszlopban a visszajelzésen azt értjük, hogy a 
bírálók saját pontozói magatartásukról kapnak információt. A kérdőjel (?) ebben és a következő 
oszlopokban arra utal, hogy a hivatkozott forrás a kérdésre vonatkozóan nem ad felvilágosítást.       
8. oszlop (Adatok) mutatja, hogy vajon (igen/nem) a bírálók empirikus adatokat kapnak-e a bírálati 
folyamatban.       
9. oszlop (Menetek) megadja a bírálati folyamat visszatérő szakaszainak (meneteinek) számát. A 
különböző módszerekben ez a szám 1 és 4 közt változhat.      
10. oszlop (Döntéshozatal) konkretizálja, miként zajlott a döntéshozatal (egyénileg vagy csoportos 
megegyezéssel), és hogy az első döntés felülvizsgálata megengedett-e.      
11. oszlop (Döntési szabály) röviden leírja a határoló pontérték megállapításához alkalmazott 
döntési szabályt. Meg kell említeni, hogy számos esetben különféle döntési szabályok 
alkalmazhatók a bírálati feladatok ugyanazon halmazára, és a különböző megközelítésmódok 
valószínűleg más határoló pontokhoz fognak vezetni. Az eredményül kapott határoló pontértékek 
megfelelő volta csak elegendő validitásbizonyíték alapján ítélhető meg.      
12. oszlop (Emp. adatok) azt mutatja, hogy vajon (igen/nem) empirikus adatokat felhasználtak-e a 
határoló pontértékek megállapításához. A különbség e között és a 8. oszlop közt az a szakasz, 
amelyben az empirikus információt felhasználták. A 8. oszlop arra utal, hogy a bírálók 
hozzájutottak-e empirikus információkhoz, a 12. oszlop viszont azt mutatja, hogy az empirikus 
információt felhasználták-e a határoló pontérték meghatározásának szakaszában. Nagyjából azt 
mondhatjuk, hogy az ’igen’ a 8. oszlopban azt jelenti, hogy a módszer Berk osztályozási sémája 
szerint ítéletalkotó-empirikusnak minősíthető, míg a 12. oszlopban a jelentése: empirikus-
ítéletalkotási. A határoló pontértékek megállapításához empirikus adatokat felhasználó módszerek 
némelyike az itemekre –és néha a bírálatokra - vonatkozóan item-válasz-modellezést (IRT: Item 
Response Modeling) igényel, ilyen esetben az erre utaló rövidítést (IRT) is feltüntettük a 12. 
oszlopban       
13. oszlop (Igazítás) mutatja, vajon (igen/nem) a bírálatok és az empirikus adatok összehangolására 
alkalmaztak-e valamilyen fajta kiigazítást (adjustment) a határoló pontérték megállapításának 
szakaszában. A kiigazítás különböző formájú lehet, amire később e fejezetben részletesebben is 
kitérünk. 
 
A 2. ábra összefoglalja a Függelék táblázatában felsorolt módszerek fő jellemzőit, a fontosabb 
eredményeket pedig röviden a következő fejezetrészek tárgyalják.      
                                         



 27

 
2. ábra. A 34 legfontosabb standardizálási módszer fő jellemzői 

 
 
 

(a) 

Tesztalak • MC 2 6%
• Dichotom 8   24% 
• Politom 13   38% 
• Mind 11   32% 

 
 
 

(b) 
Fókuszpont • Itemek 23   68% 

• Vizsgázók 7   21% 
• Más 4   12% 

 
 
 

(c) 
Visszajelzés • Igen 14   41% 

• Nem 15   44% 
• Nincs inf. 5   15% 

 
 
 

(d) 
Adatok • Igen 9   26% 

• Nem 21   62% 
• Nincs inf. 4   12% 

 
 
 
 

(e) 

Menetek • 1 17   50% 
• 2 9   26% 
• 3 6   18% 
• 4 1 3%
• Nincs inf. 1 3%

 

 
 
 

(f) 
Emp. adatok • Nem 11   32% 

• Igen 16   47% 
• Igen (IRT) 7   21% 

 
 

(g) Igazítás • Nem 20   59% 
• Igen 14   41% 

 

 
3.2.1. Tesztalak  
 
2.ábra első diagramja a standardizálás módszertanának egyik nagy változását tükrözi: a 
teljesítményértékelésre alkalmas új módszerek megjelenését. Míg a régebbi tesztközpontú 
módszerek főként csak dichotóm módon pontozott feleletválasztós itemekhez voltak alkalmasak, a 
Függelékben bemutatott módszerek többsége (70%) vagy minden tesztalakhoz vagy legalább 
politóm módon pontozott itemekhez is használható. 
 
3.2.2. Fókuszpontban a bírálati feladat 
 
Ami a fókuszpontot illeti (2b. ábra) a legtöbb módszerben (68%) teszt központú a bírálati feladat. E 
csoport módszereinek egyik fő előnye, hogy lehetővé teszi ugyanazon itemek számos bírálóval való 
megitéltetését, ami az eredményül kapott határoló pontértékek relibilitását növeli. Másik pozitívum, 
hogy legtöbbikük a priori is alkalmazható, akkor, amikor empirikus adatokkal még nem 
rendelkezünk. Egy további fontos gyakorlati előny, hogy a teszt-központú módszerek alkalmazása 
egészében véve könnyebb, mint más módszereké. Ha összegezzük a teszt központú módszereknek 
ezt a három fő előnyét, érthető lesz, hogy miért ezek a legkedveltebb standardizáló módszerek.  
 
Másfelől minden teszt-központú módszer azt igényli a bírálóktól, hogy az itemnehézségre becslést 
adjanak, vagy valamely célcsoportra vonatkozóan a helyes válaszok valószínűségének becslésével, 
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vagy az itemeknek különböző készségszintekre való besorolásával. A bírálóknak az a képessége, 
hogy becslést adjanak az itemnehézségre, számos vizsgálat tárgya volt (Smith & Smith, 1988,; 
Livingstone, 1991; DeMauro & Powers, 1993; Impara & Plake, 1998; Goodwin, 1999; Chang, 1999; 
Plake & Impara, 2001) és „.. a leginkábbb szembetűnő következtetés...az, hogy megkérdőjelezhető 
az olyan bírálói standardizáló folyamatok alkalmazása, amely a bírálóktól a helyes válaszok 
arányának becslését igényli, mint ahogy azt pl. az Angoff (1971) által javasolt módszer teszi” 
(Impara & Plake, 1998). E fontos következtetés megvilágításában az a tény, hogy a legelterjedtebb 
standardizáló módszerek teszt-központúak, és a bírálóktól az itemnehézség becslését igénylik, 
kérdésessé teszik az e módszerekre alapozott határoló-pontérték-megállapítások validitását. A 
probléma kezeléséhez néhány lehetséges megközelítésmód: 
 

• Ha egy teszt-központú módszert alkalmazunk a standardizáláshoz, akkor erre alapos 
kiképzéssel kell felkészíteni a bírálókat, hogy az empirikus és a becsült itemnehézségek 
korrelációja javuljon. A kiképzés párosuljon validitásellenőrzéssel, és kerüljön sor az 
empirikus adatokhoz valamiképpen igazodó kiigazításra is. Ebből a szempontból az olyan 
teszt-központú módszerek, amelyek empirikus adatokkal is ellátják a bírálókat (8. oszlop), 
vagy bevonják az adatokat a határoló pontérték megállapításának végső szakaszában (12. 
oszlop), vagy valamilyen kiigazítást alkalmaznak (13. oszlop), előnyben részesítendők más 
teszt-központú standardizáló módszerekkel szemben. 

 
• Figyelembe véve a teszt-központú módszerek fentebb említett lehetséges fogyatékosságát, 

célszerű lehet e módszereket  a másik két csoporthoz tartozó módszerekkel együtt 
alkalmazni, vagy Jaeger (1989, 500. lap) tanácsát követve „…ésszerű lehet, ha minden 
egyes vizsgálatban több különböző módszer használunk, majd a végső határoló pontérték 
meghatározásához minden eredményt számításba veszünk, a statisztikán kívüli tényezőkkel 
együtt.” 

 
Ami a vizsgázó-központú módszereket illeti, az újabb fejlődés fő trendje a bírálati feladat 
fókuszának szűkítése. Ha az olyan vizsgázó-központú módszerek, mint a határcsoport módszere 
(23.) vagy a kontrasztcsoport módszere (24.), amelyeket az ébredés korszakában (1960-1980) 
fejlesztettek ki, az egyes vizsgázók megítélése a vizsgázónak az egész oktatatási időszakban 
tanúsított magatarására épült, az újabban kialakított módszerek (a munka fő része // body of work// 
módszer – 25., általánosított vizsgázó-központú módszer – 26., stb) esetében az egyes vizsgázók 
elbírálása csakis az adott tesztben mutatott általános teljesítményén nyugszik. A bírálati feladat 
fókuszának ilyesféle leszűkítésével lehetővé válik, hogy túllépjünk a korábbi vizsgázó központú 
módszerek fő hátrányán, azon ti., hogy csak korlátozott számú bíráló adhatott becslést valamely 
vizsgázó készségszintjéről. 
 
Valamennyi vizsgázó-központú módszer fő előnye, hogy a bírálók otthonosabbak a vizsgázók 
teljesítményének megítélésében, mint az itemnehézség becslésében. Az utóbbi évek fokozódó 
érdeklődése a vizsgázó-központú módszerek iránt azzal a ténnyel magyarázható, hogy szemben a 
teszt-központú módszerekkel ezek a módszerek különösen alkalmasak a teljesítményértékelésre. 
Ezért van, hogy a Függelékben közölt hat vizsgázó-központú módszerből négyet az utóbbi 5-6 évben 
fejlesztettek ki, együtt a két jól ismert régi módszer – a határcsoport módszere (23) és a 
kontrasztcsoport módszere (24)  - számos újabb, módosított változatával. 
 
A harmadik kategóriához (Egyéb módszerek)  sorolható módszerek korlátozott száma magyarázza, 
miért nincs még e kategóriának igazi neve. Ami az ide tartozó valamennyi módszerben közös az az, 
hogy fókuszpontjukban a pontérték-eloszlás vagy a pontértékprofil áll. Legtöbbjük minden 
tesztalakhoz alkalmazható, és a határoló pontérték meghatározása épít mind az empirikus adatokra, 
mind pedig az ítéletalkotásra. Más szóval, a harmadik kategóriába tartozó módszerek Berk 
osztályozási sémája (Berk, 1986, 136. lap) szerint empirikus-ítéletalkotási módszerként 
jellemezhetők. 
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3.2.3. Bírálati folyamat 
 
A pontozói magatartásra vonatkozó visszajelzések nyújtása, az itemnehézség és pontérték-
eloszlások empirikus adatai és a csoportos megbeszélés a standardizálást leginkább befolyásoló 
tényezők közé sorolódik (Fitzpatrick, 1989; Norchini és tsai, 1988; Plake és tsai, 1991; Mauer & 
Alexander, 1992; Hansche, 1998; Hambleton és tsai, 2000; Buckendahl, 2000; Hambleton, 2001; 
Norcini, 2003).  
 
Nyomatékos bizonyíték van arra, hogy e három összetevő (visszajelzés, normatív adatok és 
csoportos megbeszélés) hatása erősen függ az alakjuktól és az időzítésüktől. A szerzők többsége 
támogatja azt az elgondolást, hogy az összetevők mindegyike fontos, és mindegyiknek helyet kell 
kapnia a standardizálás folyamatában,  de abban is általános az egyetértés, hogy több kutatásra van 
szükség e területen, hogy kiderüljön, milyen típusú és alakú visszajelzés és normatív adat a 
leghatékonyabb, és a bírálati folyamatban melyik a legjobb időpont arra, hogy az információkat a 
bírálókkal közöljék.  
 
Amire ugyancsak szükség van, az a kiképzésnek és a bírálati folyamat egészének a jobb 
dokumentációja. Reckase (2000, 46. lap) szerint „a kiképzés a standardizálási  folyamat nem eléggé 
méltányolt részének tűnik. A standardizálási folyamatokról szóló legtöbb beszámoló kevés részletet 
közöl a kiképzésről”. A visszajelzés összegzett ismertetése (2c. ábra) bizonyos mértékig 
alátámasztja Reckase következtetését. Az összegzés szerint csak a módszerek 41%-ában kapnak 
visszajelzést a bírálók. Figyelembe véve, hogy a kiképzés során a pontozói magatartásról valamilyen 
fajta visszajelzést  az alkalmazott standardizálási módszertől függetlenül szoktak adni, az említett 
százalékarány elég alacsonynak tűnik. E tény lehetséges magyarázata, hogy a kiképzési szakaszról 
hiányosak az információk, ami összhangban van Reckase megfigyelésével, hogy a kiképzési 
folyamat általában nincs jól dokumentálva és bemutatva. 
 
Ami a normatív adatokat (2d. ábra) illeti, annak a ténynek, hogy a legtöbb módszerben (62%) nem 
adnak meg ilyen adatokat a bírálóknak, van logikus magyarázata. A legtöbb módszerben (68%) 
ugyanis felhasználják az empirikus adatokat, de egy későbbi szakaszban, a határoló pontértékek 
megállapításának folyamatában (2f. ábra). Legalább három oka van ez utóbbi elsőbbségének: 

a. Meglehetősen nehéz nyomon követni, hogy hogyan és milyen mértékig használják fel a 
bírálók az empirikus információt, amelyet azért kaptak, hogy a pontozásukat hozzáigazítsák. 
Másrészt az empirikus adatoknak és a bírálatoknak egymáshoz igazítása a határoló pontérték 
megállapításakor ellenőrizhető és jól dokumentálható 

b. Gyakorlati szempontból könnyebb az empirikus adatokhoz igazodni az utolsó szakaszban, 
mint a bírálóknak megadni őket  

c. A menetek száma, és az ezzel járó időigény szempontjából, a bírálóknak normatív adatokkal 
való ellátása rendszerint egynél több menetet kíván 

 
A legutolsó pont (c) megmagyarázza, hogy miért nem igényel a módszereknek legalább a fele 
egynél több menetet (2c. ábra), és csak 21% kíván kettőnél több menetet. A standardizálás sok 
résztvevős összetett folyamat, és bár sok időt igényel, rendszerint sietősen csinálják. Ezért a ’Csak 
egyszerűen’ elve (KIS: ’Keep it simple!’), legalább is ami a menetek számát illeti, fontos szerepet 
játszik a standardizáló módszerek fejlesztésében és alkalmazásában. 
 
3.2.4. Határoló pontérték megállapítása 
 
A határoló pontértékek megállapításához alkalmazott döntési szabályok rendszerint a bírálatok egy 
gyűjtő függvényén (aggregation function) alapulnak. E gyűjtő függvény megválasztása főként a 
bírálati feladat fókuszpontjától és a válaszok jellemzőitől függ. A döntési szabályok analízise azt is 
kimutatja, hogy bár a standardizálás döntéshozatalnak tekinthető, csak korlátozott számban vannak 
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olyan módszerek, amelyek döntéselméleti megközelítésen alapulnak (14., 15. és 30.), míg a 
standardizálás természete mint olyan e módszerek sokkal szélesebb körű alkalmazását feltételezi. 
Csakugyan, miként  azt Rudner (2001, 2. lap) említi, csak „a döntéselmélet elszigetelt elemei 
bukkantak fel szórványosan a mérés irodalmában”, majd úgy folytatja, hogy „…az 1970-es évek 
’megtanítás-’ (mastery) tesztelési irodalmának cikkei döntéselméletet alkalmaztak…újra kellene 
értékelni őket napjaink mérési problémáinak megvilágításában”. 
 
Ami az empirikus adatok szükségességét illeti, a módszerek többsége (68%) használ ilyen adatokat 
legalább a határoló pontértékek megállapításának szakaszában. Mellesleg az ebben a szakaszban 
empirikus adatokat felhasználó módszereknek majdnem egy harmadában (23-ból 7-ben, lásd a 2f. 
ábrát) IRT-modellezést alkalmaznak. 
 
Az IRT-megközelítésmódnak sok előnye van: az itemparaméterek mintafüggetlen becslése; a 
személyparaméterek tesztfüggetlen becslése; előzetes információ a mérés standard hibájáról a 
képességskála minden pontján. Ezek az előnyök a felhasználóbarát szoftver-termékekkel együtt, 
amelyeket az ilyenfajta analizis céljaira készítettek, az IRT-modellezést a pedagógiai mérés minden 
területén a tesztfejlesztés és –elemzés kedvelt megközelítésmódjává teszik. Ezért nem meglepő, 
hogy a standardizálás is növekvő érdeklődéssel fordul az IRT-modellezés felé. Ennek a 
megközelítésmódnak azonban megvannak a kísérő problémái, amelyeket a szélesebb körű 
alkalmazás előtt meg kell oldani. 
 
Az IRT-modelleket alkalmazó standardizáló módszerekkel az a fő probléma, hogy az IRT-
modellek probabilisztikus (valószínűségi, sztochasztikus) jellege miatt egy további önkényes 
döntésre van szükség az ún. ’item-betanultsági szintről’ (item mastery level). A legtöbb IRT-
modellben (de legalábbis az egy vagy két paraméteres modellekben) az itemnehézséget azzal a 
ponttal definiálják a készségskálán, ahol az ezen a készségszinten lévő személy 50% 
valószínűséggel helyesen válaszolja meg az itemet. Bár az itemnehézségnek ez a definíciója 
összhangban van az item-válasz-elmélettel (IRT), a betanultsági (mastery) tesztelés szempontjából 
sok szerző túl alacsonynak tekinti ezt a kritériumot, és magasabb betanultsági (mastery) foknak a 
mérlegelését javasolja. A helyes válaszok kielégítően magas arányát szokás ’betanultsági (mastery) 
szintnek’ mondani, csak az a baj, hogy senki sem tudja határozottan megmondani, mit is jelent ’a 
helyes válaszok kielégítően magas aránya’.  Ez igaz az eltérő módszerekre, igaz még ugyanazon 
módszerre is, a különböző alkalmazásokban pedig a betanultsági szint széles sávon -50% és 80 % 
közt –ingadozik. Még ugyanazon a vizsgarendszeren belül is, pl. az USA nemzeti pedagógiai 
értékelési rendszerében (NAEP: National Assessment of Educational Progress), az item-
betanultsági szint az utóbbi 20 évben az 1980-as évek eljének 80%-áról az 1980-as évek végére 
65%-ra, majd újabban 50%-ra csökkent feladva a ’betanultsági (mastery) szemléletet’, és 
visszatérve az IRT-modelleken alapuló megközelítéshez (Kolstad & Wiley, 2001). 
 
A különböző normamódszerek különböző módokon kezelik a betanultsági szint (mastery level) 
problémáját. Egyes módszerek számára a betanultsági szintet a priori meghatározta a szerző. Pl. a 
Könyvjelző módszerben (14.) a betanultsági szintet 66%-ra tették (Reckase, 2000), az 
Itemtartomány módszerben (20.) pedig előzetesen 80%-on definiálták (Schulz és tsai, 1999). Más 
standardizálási módszerekben, mint pl. a kombinált ítéletalkotási-empirikus módszer (19.) 
esetében, a bírálók azok, akiknek az item-betanultsági szintet meg kell határozniuk, de ez a 
megközelítésmód is okoz további, nem várt problémákat (Livingston, 1991). Az item-betanultsági 
módszer (15.) kevés számú alkalmazásában más megközelítést fogadott el: a betanultsági szintet 
utólag határozzák meg a veszteségfügvény elemzésével és a különböző betanultsági szinteken a 
bírálók hatékonysága alapján (Kaftandjieva & Verhelst, 2000).  
 
Van néhány más igéretes javaslat is arra, miként kezeljük az item-betanultsági szint problémáját 
(Huynh, 1998; Haertel & Lorié, 2000; Kolstad & Wiley, 2001), de még tekintélyes mennyiségű 
kutatásra lesz szükség, mielőtt a probléma megfelelő megoldást nyerne. És mivel „…önkényes 
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döntések gyakran járnak a felbomlás és kisiklás komoly kockázatával”, addig, amíg a probléma 
nincs még megfelelően megoldva, érdemes nem megfeledkeznünk Glass (1978, 258. lap) 25 évvel 
ezelőtti intelméről: „Kevesbé önkényesen biztonságosabb!” 
 
Az IRT-szemlélet másik komoly korlátja az, hogy az item- és személyparaméterek stabil 
becsléséhez a vizsgázók nagy mintájára és nagy itemkészletre van szükség, és így kis létszámú 
vizsgák esetén nem alkalmazható. 
 
Az IRT-modellezés számos alkalmazásának alapvető hibája különösen a nyelvi mérésben az, hogy 
nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték az adatok modellhez illeszkedésére, ami a kapott 
eredményeket többé-kevésbé megkérdőjelezhetővé teszi. Az adatok és a modell illeszkedésének 
(nem pusztán statisztikai) bizonyítása még nagyobb fontosságra tesz szert akkor, ha az IRT-
modellezést a standardizálásra alkalmazzuk, hiszen a megállapított normák nem védhetők, ha 
ingatag alapra épültek. 
 
Ami pedig a határoló pontérték megállapításának szakaszában a bírálatok és az empirikus adatok  
egymáshoz igazítását illeti, sajnálatos, hogy a standardizáló módszerek többsége (59%) nem 
alkalmazza, hiszen minthogy „…arany norma nincsen” (Kane, 1994, 448.lap), az empirikus 
adatoknak és a bírálatoknak az összehasonlítása az egyetlen valóság alapú ellenőrzés, amely 
rendelkezésünkre áll.  
 
Az igazítás természetesen különböző módokon és a standardizáló eljárás különféle szakaszaiban 
hajtható végre. Cizek (1996, 16-17. lap) például az igazítás három különböző formáját tárgyalja: 

(a) igazítás a résztvevőkhöz, 
(b) igazítás a résztvevők által szolgáltatott adatokhoz, 
(c) igazítás a végső normához (megfelelési ponthatár). 

 
Cizek (1996) szerint, a résztvevőkhöz igazítás azt jelenti, hogy a különböző bírálók bírálatait az 
empirikus adatokkal való konzisztenciájuk függvényében eltérően súlyozzuk, vagy extrém esetben 
akár ki is rekesztjük az olyan bírálót, aki jelentősen eltér a megállapított kritériumoktól. 
 
E témában nincs közmegegyezés, főként azért nincs, mert bizonyos bírálók kirekesztése 
’politikailag inkorrektnek’ minősül, de ugyanakkor számos vizsgálat javasolt és alkalmazott egy 
csomó mutatót az úgynevezett ’intra-bírálói konzisztencia’ jellemzésére (van der Linden, 1982; 
Kne, 1987; Maurer & Alexander, 1992; Taube, 1997; Chang, 1999). Vissszatérve a ’politikai 
inkorrektség’ ügyéhez,  pszichometriai szempontból a megállapított határoló pontértékek validitása 
a legfontosabb. Ha valamelyik bíráló pontozása lényegesen eltér az empirikus adatoktól, ez annak 
lehet a jele, hogy félreérti a bírálati feladatot, és ezért ennek a bírálónak bírálataiban nem 
bízhatunk. Ha erre a képzési időszakban derül fény, és a bíráló tudatára ébred félresiklásának, 
akkor pontozói tevékenységét még megfelelőképpen módosíthatja. Ez az amiért olyan fontos 
visszajelzést biztosítani a bírálóknak a kiképzés során. Ha azonban az elhajló mintázatot csak a 
határoló pontérték megállapításának szakaszában fedezik fel, akkor a probléma kezelésének 
legjobb módja különbözőképpen súlyozni a bírálókat intra-bírálói konzisztenciájuk szerint. Lehet, 
hogy ez politikailag nem korrekt a bírálók számára, de igazságos a vizsgázókkal szemben, és ha a 
standardizálást szabályos folyamatnak (due process) fogjuk fel, akkor utalhatunk arra a lehetőségre, 
hogy némely bírálót kizárunk valamely személyes jellemzője miatt, amely részrehajló bírálathoz 
vezethetne.  
 
Az igazítás a résztvevők által szolgáltatott adatokhoz másfelől azt célozza, hogy redukálja a 
bírálók közti variabilitást, és szorosan kapcsolódik a bírálók közti konzisztenciához. Az igazítás 
megfelelő kiképzéssel vagy irányított csoportos megbeszéléssel érhető el. A bírálók közti magas 
konzisztencia csökkenti a standard hibát, és fokozza a standardizálás reliabilitását, ugyanakkor 
azonban nem szabad számításon kívül hagyni, hogy a bírálati folyamatban részt vevő felek 
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értékrendszere és várakozásaik eltérők lehetnek. 
 
Ha a végső normához való igazításról van szó, erre rendszerint a határoló pontértékek 
megállapítása után kerül sor, és a döntést az igazításról egy másik bíráló testület hozza, amely a 
javasolt határoló pontértéket más megfontolásokkal együtt mérlegeli, olyanokkal, mint a 
tesztreliabilitás, a mérés standard hibája, az osztályozás hibája és a megfelelési arányok (Mills & 
Melican, 1988). Amikor tesztpontértékük alapján vizsgázókat készségszintekhez sorolunk be, a 
mérési hibák miatt kétféle rossz döntést hozhatunk: 
 

(a) egy alacsonyabb szintre sorolunk be egy vizsgázót, noha ténylegesen egy magasabbhoz 
tartozik (hamis negatív hiba), vagy 

 
(b) egy magasabb szintre sorolunk be egy vizsgázót, noha ténylegesen egy alacsonyabbhoz 

tartozik (hamis pozitív hiba). 
 
Az igazítást leggyakrabban úgy végezzük, hogy a végső határoló pontértéket csökkentjük egy, két 
vagy három standard hibával, hogy kisebb legyen a hamis negatív hiba. Az ilyen igazítás melletti 
érv úgy szól, hogy „kétség esetén a vizsgázó javára” kell dönteni (Cizek, 1996, 17. lap). Ezt az 
eljárást igen gyakran alkalmazzák, sőt még bizonyos jogi meggondolások alapján is javallott 
(Biddle, 1993). Ha azonban a határoló pontértékhez  kell igazítást végezni, figyelembe kell 
vennünk, hogy az egyik típusú hiba csökkentése automatikusan a másik típusú hiba növekedéséhez 
vezet. Ezért, ha igazítást végeztünk, a döntés alátámasztásához további bizonyító erejű érvekre is 
szükség van. 
 
Összegezve elmondhatjuk, hogy a standardizálási módszerek igen változatosak, és általános 
szabályként kijelenthető, hogy a különböző módszerek rendszerint különböző határoló 
pontértékeket szolgáltatnak. Hogy még komplikáltabbak legyenek a dolgok, meg kell említenünk, 
hogy legjobb standardizáló módszer mint olyan nem létezik. Mindegyik módszer mellett 
felhozhatók érvek és ellenérvek, és a módszer főként a következőkön múlik: 

• Tesztalak 
• Itemek száma 
• Mintanagyság 
• Normatív adatok hozzáférhetősége 
• A vizsga (alacsony vagy magas) tétje  
• A standardizálás kedvezőtlen hatása 
• A különféle standardizáló módszerek validitásának láthatósága és/vagy bizonyítása 
• A rendelkezésre álló források: idő, személyzet, finanszírozás, felszerelés, szakértelem foka, 

rendelkezésre álló számítógépi programok 
 
Mivel legjobb módszer nincs, és a különböző módszerek inkább többször, mint ritkábban eltérő 
határoló pontértékeket adnak, a legjobb megoldás, ha Jaeger ajánlását (Jaeger, 1989) követve 
többféle (kettő vagy, ha lehet, három) módszert használunk, és azután valamennyi eredmény 
alapján és a rendelkezésre álló egyéb információs források és külső tényezők figyelembevételével 
meghatározzuk a végső határoló pontértékeket. 
 

4. A validitás bizonyítékai 
 
A standardizálás bonyolult vállalkozás, de a normák validálása még nehezebb feladat (Kane, 2001, 
54. lap). Ezért van, hogy bár a Kézikönyv 6. fejezete már bizonyos mértékig tárgyalja az empirikus 
validálás témáját, a standardizálás szempontjából itt is tárgyalni fogjuk röviden egy értelmező 
indoklás megszerkesztésének néhány fő aspektusát. 
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Az amerikai szakmai szervezetek és testületek (AERA, APA & NCME) által kiadott Pedagógiai és 
pszichológiai tesztelés szakmai követelményei (Standards for Educational and Psychological 
Testing) című kiadvány szerint (1999, 9. lap) a validitás arra vonatkozik, hogy „bizonyítékok és 
elméletek milyen mértékben támasztják alá a tesztek javasolt használatából származó 
tesztpontértékeknek az értelmezéseit”. A standardizálás összefüggésében, minthogy ’arany normák’ 
és ’valódi határoló pontértékek’ nincsenek, a megállapított határoló pontértékek validálása annyit 
tesz, mint támogató bizonyítékokat szolgáltatni a javasolt határoló pontértékek értelmezéseinek 
plauzibilis és megfelelő voltáról, hitelességükről és védhetőségükről (Kane és tsai, 1999). 
 
Minthogy a határoló pontértékek a teljesítménynormák operacionalizált változatai, amelyeket a 
teszteredmények skáláján elhelyezkedő skálapontok reprezentálnak, a határoló pontértékek 
validálása sem történhet elszigetelten. A határoló pontértékek értelmezéseinek validálása a 
pontértékek egészének validitása és az alkalmazott teljesítménynormák validitása közé illesztődik. 
Más szóval a tesztvaliditás és a teljesítménynormák validitása a valid határolópont-értelmezések 
szükséges, de nem elégséges feltételei. 
 
Például, ami a nyelvi készségek KER-skáláit illeti, a nyelvi teljesítmények oldaláról van bizonyíték a 
validitásukra (North, 20002; Kaftandijeva & Takala, 2002) Ez a tény azonban nem garantálja a 
KER-skálák valid értelmezését minden konkrét alkalmazásukban is. Ezért aztán minden egyes 
nyelvi vizsgáztatásnak a Közös Európai Referenciakerethez (KER-hez) történő illesztésekor a 
validálási erőfeszítések nem korlátozódhatnak csupán arra, hogy a javasolt határoló pontértékek 
értelmezéséhez szolgáltassanak a plauzibilitás igazolására elegendő bizonyságot, hanem bizonyítani 
kell a KER-skálák értelmezésének validitását is éppúgy, mint a tesztpontérték-értelmezések 
egészének a validitását. 
 
Miután kiemeltük a határoló pontértékek valid értelmezéseinek előfeltételeit (a tesztvaliditást és az 
elfogadott teljesítménynormák validitását), összpontosítsuk figyelmünket azokra a 
validitáskérdésekre, amelyek csupán a standardizálásra vonatkoznak. A validitásbizonyítékok két fő 
típusát fogjuk megvizsgálni: az eljárásbeli és az általánosíthatósági bizonyítékokat. 
 
4.1. ELJÁRÁSBELI BIZONYÍTÉKOK 
 
Az eljárásbeli bizonyítékok főként a választott standardizáló eljárások alkalmasságára és helyes 
megvalósítására vonatkoznak, a konkrét körülményekre is tekintettel. Bár az eljárásbeli bizonyítékok 
nem tudják garantálni a határoló pontértékek értelmezéseinek validitását, az ilyen bizonyítékok 
hiánya negatív hatással lehet az elfogadott határoló pontértékek hitelességére. 
 
Az eljárásbeli bizonyíték különösen fontos, ha a standardizálást pszichometriai értelemben szabályos 
folyamatnak tekintjük, minthogy a szabályos folyamat eljárási természetét tükrözi (Cizek, 1993, 
100.lap). Másrészt a standardizálás értékítéleteken, és így valamilyen fajta elvi döntésen (policy 
decision) alapul, és így hitelessége főként eljárásbeli bizonyítékok alapján értékelhető. Más szóval 
„…bizonyos mértékig bízhatunk a normákban, ha ésszerű módon állapították meg őket…olyan 
személyek, akik ismerik a célokat, amelyek végett a normákat kijelölték; értik a folyamatot, amelyet 
felhasználnak; nem tekinthetők részrehajlónak; és így tovább” (Kane, 1994, 437. lap). Másként 
megfogalmazva „…a normák védhetősége azzal függ össze, hogy mennyire viselik el az alapos  
logikai és jogi felülvizsgálatot és értelmezést” (Cizek, 1993, 102. lap). 
 
Az eljárásbeli bizonyítékok fontossága még nagyobb lesz, ha figyelembe vesszük, hogy a valós 
körülmények közt zajló ellenőrzések számának a standardizálás természete korlátokat szab. 
 
A standardizálási folyamat gondos dokumentációja a megbízható eljárásbeli bizonyíték lényeges 
feltétele, ezért van, hogy a Hambleton (2001, 113. lap) által a standardizáláshoz javasolt 20 
kritérium egyike így hangzik: „Teljes egészében dokumentálva van-e a standardizálási folyamat 
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(kezdve a bíráló testület összetételéről szóló első megbeszélésektől és egészen a 
teljesítménynormákat alátámasztó validitásbizonyítékokig)? (…A mellékletek felölelhetik a 
tennivalók listáit, a kiképzés anyagát, a pontozói űrlapokat, az értékelő űrlapokat, stb.)”.  
 
A Cizek (1996, 14. lap) által a standardizáláshoz ajánlott négy irányelv közül kettő szintén az 
eljárásbeli bizonyítékkal és a megfelelő dokumentációval foglalkozik. 
 
Az eljárásbeli bizonyítékok tartalmazzák a következőket (Kane, 1994; Cizek, 1996; Haertel & Lorié, 
2000; Hambleton, 2001):   

• A standardizálás céljának meghatározása és a megfelelő konstruktumok 
• Az alkalmazott teljesítménynormák definíciói 
• Az alkalmazott standardizáló módszer leírása és kiválasztásának indoklása 
• A bírálók kiválasztása 
• A bírálók kiképzése 
• Visszajelzés a bírálóktól arról, hogy mennyire értették meg a standardizálás célját és a 

bírálati feladatot, valamint arról, hogy mennyire elégedettek magával a folyamattal és a 
végső határoló pontértékekkel. 

• Az adatgyűjtő eljárások leírása 
• A határoló pontértékek meghatározásához alkalmazott eljárások leírása 
• Az igazítási eljárások leírása, ha alkalmaztak ilyen eljárásokat 

 
4.2. ÁLTALÁNOSÍTHATÓSÁGI  BIZONYÍTÉKOK  
 
Az általánosíthatóság egyike a hat aspektusnak Messick egységes konstruktumvaliditás-
fogalmában (Messick, 1989). Messick (1995, 475. lap) szerint az általánosíthatósági aspektus  
”…azt vizsgálja, hogy a pontérték-sajátosságok és –értelmezések mennyire általánosíthatók a 
különböző populációcsoportokra, körülményekre és feladatokra, ideértve a tesztkritériumok 
összefüggéseinek validitási általánosításait is”, és főként az eredmények konzisztenciájára és 
megismételhetőségére összpontosítja a figyelmét.  
 
A standardizálás szubjektív jellegének köszönhetően az eredmények konzisztenciája és 
megismételhetősége még nem garantálja a javasolt határolópont-értelmezések validitását, de a 
konzisztencia hiánya komolyan veszélyeztetheti a határoló pontérték hitelességét. Ez az, amiért 
Cizek (1993, 96. lap)  „…(a) a különböző módszertanok összehasonlíthatóságát (azaz 
konvergenciáját) és az egyes módszertanokon belüli konzisztenciát” minden standardizáló kutatás 
implicit céljaként határozza meg, és ezért tekintik ezt eszköznek annak ellenőrzésére, hogy a 
standardizálás önkényessége nem jelenti-e egyszersmind a szeszélyességét is (van der Linden, 
1982, 295. lap). 
 
A legtöbb validitásvizsgálat a bírálók szerinti, a vizsgafeladatok szerinti (Miller & Linn, 2000) és a 
standardizálási módszerek szerinti általánosíthatóságra fókuszál, de vannak más nézőpontok is, 
amelyek figyelmet érdemelnek, mint például a vizsgaalkalmak és a vizsgázók, különösen ha 
vizsgázó központú standardizáló módszereket alkalmaztak. És mint általában, itt is az a helyzet, 
hogy minél több forrásból merítjük az általánosíthatósági bizonyítékokat, annál szilárdabb lesz a 
bizonyítás, és annál inkább alátámasztja a javasolt határoló pontértékek validitását. Az 
általánosíthatósági bizonyítékok némely forrását a következő fejezetrészekben tárgyaljuk röviden. 
 
4.2.1. A határoló pontértékek becslésének pontosítása 
 
A határoló pontértékek becsléseinek standard hibája mutatja, hogy a megállapított határoló 
pontértékhez mennyire közel esik az eljárás megismétlésekor nyert újabb határoló pontérték,  és 
Kane (1994, 445. lap) szerint ez a belső validitásellenőrzési lehetőségek egyike. 
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A határoló pontérték becslésének kis standard hibáját a standardizálás minőségének értékelésekor 
az egyik alapkritériumnak tekintik, de Reckase (2000, 52. lap) szerint sajnálatosan kevés még az 
olyan tanulmányok száma, amelyek a határoló pontértékek standard hibáját is közlik. 
 
A standard hiba becslésére különféle eljárások alkalmazhatók: a standardizálás megismétlése 
különböző bírálócsoportokkal, vagy különböző itemegyüttesek felhasználásával, vagy a vizsgázók 
különböző mintáival, vagy különböző standardizálási módszerekkel. Ezekkel a megoldásokkal az a 
baj, hogy a határoló pontérték megállapítására akár egyetlen vizsgálat elvégzése is elég 
vesződséges, ezért az ismétlések igen ritkák. 
 
A standard hiba becslésének másik útja az általánosíthatósági elmélet (lásd részletesebben a 
Kézikönyv 6. fejezetében és  segédletünk E-fejezetében) egyetlen alkalomra alkalmazása a bírálók 
és az itemek variancia-összetevőinek a becslésével. Ezekre a becslésekre alapozva a mérés standard 
hibája is becsülhető. 
 
Hambleton (2001, 109. lap) ennél is egyszerűbb utat ajánl: a bírálók együttesét véletlenszerűen 
felbontani két vagy több csoportra, és a különböző csoportoktól eredményül kapott határoló 
pontértékeket használni fel a standard hiba becslésének alapjául. Az ilyen estben használható 

formula elég egyszerű: 
n

SDSE C
C = , ahol CSE  a C átlagos határoló pontérték standard hibája, 

CSD  pedig a különböző bírálócsoportoktól származó határoló pontértékek szórása, az n pedig a 
bírálócsoportok száma. 
 
Ha a standardizálás független bírálatokon alapszik, akkor a bírálóegyüttes csoportokra bontása 
helyett minden egyes bíráló egyetlen elemű csoportnak vehető. Például a következő táblázat (2. 
táblázat) ugyanarra a tesztre vonatkozóan 15 független bíráló standardizálásainak eredményéül 
kapott határoló pontértékeket tünteti fel. 
 

2. táblázat. Határoló pontértékek 15 független bírálat alapján 
 

Bírálók J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 Átlag SD

Határ. 96 80 96 95 94 96 84 89 81 89 82 89 89 89 86 89 5.6
 
A fenti képletben CSD  helyébe 5,6-ot és n helyébe 15-öt (a független csoportok számát) helyettesítve, az 

átlag határoló pontérték (89) standard hibája 1,44-gyel lesz egyenlő 






 ==== 44,1
9,3
6,5

15
6,5

n
SDSE C

C . 

 
Bármelyik eljárást használjuk is a standard hiba becslésére, nem feledkezhetünk meg róla, hogy van a 
határoló pontérték becslésének hibáján kívül, a mérési eszköz (a teszt) hibájából eredően, még egy további 
hibaforrás is. A teszt standard hibája felhasználható a határolópontérték-becslésstandard hibájának értékelési 
kritériumaként. Cohen és tsai (1999, 364.lap) szerint ha a határoló pontérték standard hibája kisebb, mint a 
teszt standard hibájának (SEM: Standard Error of Measurement) a fele, akkor viszonylag kevéssel járul hozzá 
az általános hibanagysághoz, és így nincs nagyobb hatása a téves besorolások arányára. 
 
A fenti példánkban a SEM, a teszt standard hibája 8,7, ami azt jelenti, hogy a határoló pontérték standard 
hibája ( 1,44=CSD ) sokkal kisebb, mint a SEM fele (1,44/8,7 = 0,17), és így viszonylag kicsinek és 
elfogadhatónak tekinthető. 
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Meg kell azonban jegyezni, hogy a fenti kritérium nem abszolút. Más szóval, ha a teszt standard hibája túl 
nagy (a teszt reliabilitása alacsony, akkor az a körülmény, hogy a CSE  kisebb, mint 2

1 SEM, nem nagyon 
támogatja meg a határoló pontérték validitását, mivel a teljes mérési hiba túl nagy ahhoz, hogy megbízhatóan 
lehessen a vizsgázók képességeit becsülni és megbízhatóan lehessen besorolni őket a különböző 
készségszintekre. 
 
Érdemes megemlíteni, hogy a teszt reliabilitása erősen kihat a határoló pontértékeken alapuló besorolási 
döntések reliabilitására (Wright & Masters, 1982, 105-106. lap; Fisher, 1992; Wright, 1996; Schumacker, 

2003). Az úgynevezett szeparációs index (
l

lI SEP Re1
Re
−

= ), ami a tesztreliabilitáson alapszik, és 

felhasználható arra, hogy becsüljük „…a teszt által a mintában kimutatatható, statisztikailag különböző 
teljesítményrétegeknek a számát” (Wright, 1996). A következő táblázat (a 3. táblázat) ezen az indexen 
alapul, és mutatja, hogy mekkorának kell lennie a tesztreliabilitásnak ahhoz, hogy reliábilis módon 
különítsük el egymástól a kívánt számú készségszinteket. 
 

3. táblázat. A készségszintek száma és a tesztreliabilitás 
 

Szintek  száma 2 3 4 5 6 
Határoló  pontértékek  száma 1 2 3 4 5 
Tesztreliabilitás ≥ 0.61 ≥ 0.80 > 0.88 > 0.92 ≥ 0.95 

 
A fenti táblázat adatai megvilágítják a tesztreliabilitás fontosságát a javasolt határolópont-értelmezéseken 
alapuló besorolási döntések számára. Ez az, amiért rendkívül ajánlatos, hogy ahelyett, hogy egy már létező 
tesztre alkalmaznánk a standardizálást, előbb előzetesen szabjuk meg a készségszintek számát, és csak 
ezután alakítsuk ki a tesztet; amennyire lehet úgy, hogy feleljen meg a tervezett szinteknek, bevonva minél 
több olyan itemet, amelyek nehézsége feltehetően ugyanazon a szinten van, mint ahová a határoló 
pontértékeket várjuk (Kane, 1994, 430. lap). Ez a megközelítésmód különösen helyénvaló olyankor, ha IRT-
modellezéssel kifejlesztett itembank áll rendelkezésre. 
 
Másik jó tanács, hogy ahelyett, hogy egyetlen hosszú tesztet használnánk a vizsgázók nagyszámú 
készségszintre (pl. mind a hat KER-szintre) való besorolásához, több rövidebb tesztet alkalmazzunk, 
amelyek a vizsgázókat kevesebb (lehetőleg csak 2 vagy 3) szintre sorolják, ilyesféle besorolási sémák 
alkalmazásával, mint például: B2 alatt, B2, B2 fölött. Ez az eljárásmód felfogható valamiféle teszt szintű 
adaptív tesztelésnek, és biztosítja, hogy valamelyest kevesebb lesz a besorolási tévedés. 
 
És a legutolsó, de nem kevésbé fontos jó tanács az az, hogy van egy nagyon egyszerű módja a 
határolópontérték-becslések pontosabbá tevésének, egyszerűen azáltal, hogy a standardizálásban növeljük a 
bírálóknak és/vagy az itemeknek és/vagy az alkalmaknak a számát (Kane, 1994, 439. lap). A 
standardizálásra vonatkozóan az egyik leggyakrabban feltett kérdés így hangzik: Mennyi bíráló elegendő? 
Sajnálatos módon erre a kérdésre nem adható egyszerű válasz. Livingston & Zieki (1982) azt javasolja, hogy 
a bírálók száma ne legyen ötnél kevesebb. Maurer és tsai (1991) szerint legalább 9-11 bírálóra van szükség 
ahhoz, hogy megfelelően reliábilis pontozást produkáljanak, legalább is akkor, ha az Angoff-féle 
standardizálást alkalmazzák. Az Egyesült Államokban felmerült peres ügyek alapján Biddle (1993) azt 
ajánlja, hogy 7-10 tantárgyi szakértőt alkalmazzunk a bírálati munkaszakaszban. Általános szabályként Hurtz 
& Hertz (1999, 896. lap) azt javallja, hogy válasszunk ki 10-15 bírálót „…minél többféle összetevő csoport 
képviseletében, ideértve olyan személyeket, akik a foglalkozásukon belül különféle szakterületeken 
működnek, és e területek szakértőinek számítanak”. Bár a Hurtz & Hertz (1999) megfogalmazta tanács csak 
a standardizálás Angoff-féle módszerének alkalmazására vonatkozik, de ha szem előtt tartjuk, hogy a legtöbb 
teszt-központú standardizáló módszer legalább is a bírálati feladat formáját, fókuszpontját és kimenetét 
tekintve az Angoff-módszer módosításának fogható fel, akkor ez az általános szabály kiterjeszthető. 
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A bírálók számára vonatkozóan egy másik szabályt ad meg Jaeger (1991, 10.lap), aki azt ajánlja, hogy a 
bírálók mintanagysága legyen akkora, hogy az egyes bírálók által javasolt határoló pontértékek átlagának 
standard hibája ( CSE ) legyen „ kicsi a szóban forgó teszt standard mérési hibájához képest”. 
 
4.2.2. A bírálók közti konzisztencia 
 
A bírálók közti konzisztencia a belső validitásellenőrzés egy másik fajtája, amely szorosan összefügg a 
határolópontérték-becslések pontosságával; itt is meg kell azonban említeni, hogy a bírálók közti 
konzisztencia magas szintje csak alátámasztja, de nem garantálja a határolópont-értelmezések validitását.  
A bírálók közti konzisztencia az egybehangzóság fokára vonatkozik, ha különböző szakértők azonos tárgyat 
(szintleírásokat, itemeket, vizsgázókat vagy vizsgázóteljesítményeket) bírálnak el. Sok különböző tényező 
befolyásolja a bírálók közti konzisztenciát és bár számos tanulmányt szenteltek e témának, sok még a hátra 
lévő teendő. Függetlenül attól, hogy mely tényezők hatnak a bírálók közti konzisztenciára, a konzisztencia 
hiányának három fő forrása van: 

• A betanultság fogalmi eltérései okozta inkonzisztencia; 
• A teljesítménynormák (a nyelvi készségszintek) eltérő felfogásai által okozott inkonzisztencia; 
• Az eltérő értékrendszerek okozta inkonzisztencia. 

 
Ezért van, hogy a standardizálási folyamat első két szakasza – az ismerkedés az anyaggal és a kiképzés (lásd 
a Kézikönyv 5. fejezetét) – nagyfontosságú, hiszen fő céljuk a teljesítménynormák eltérő felfogásából és a 
betanultság-fogalmak különbözőségeiből adódó inkonzisztencia csökkentése. 
 
A bírálók közti konzisztencia elemzésének többféle módja van. A pontozások közti korreláció elemzése vagy 
a Cronbach-α kiszámítása a leggyakrabban alkalmazott módszerek közé tartozik, bár a standardizálás keretei 
közt aligha a legmegfelelőbbek, mivel lehet tökéletes, +1,00-ás korrelációt kapni két olyan bíráló közt, akik 
egyáltalán nem értenek egyet abban, hogy a szintleírások, a vizsgázók és a vizsgateljesítmények mely szintre 
sorolhatók, ahogy ezt a következő hipotetikus példából (4. táblázat)  láthatjuk: három bíráló 7 tárgyat 6 
fokozatú skálán pontoz, és bár a korreláció az 1. és a 2. bíráló közt +1,00, a megegyezés aránya köztük 0%, 
annak következtében, hogy a skála különböző szakaszait használták fel.. 
 

4. táblázat. A korreláció és az egyetértés viszonya 
 

 
Objektumok Korreláció 

Egyetértés 
 

1 2 3 4 5 6 7 Bíráló 1 Bíráló 2 Bíráló 3 
Bíráló 1 5 6 4 4 5 5 6 X +1.00 +0.82 
Bíráló 2 2 3 1 1 2 2 3 0% X +0.82 

Bíráló 3 6 6 4 4 4 5 6 71% 0% X 
 
 
A bírálók közti konzisztencia egy egyszerű, de azért egészen megfelelő mutatója a két pontozó 
közti pontos egyetértés százalékaránya, vagy az átlagos egyezés a megfelelő terjedelemmel 
(min/max). E mutató fő hátránya, hogy nem veszi számításba a véletlenül adódó egyezések 
lehetőségét. Például a továbbmegy/megbukik döntések esetén két pontozó 50%-os megegyezésre 
juthat akkor is, ha találomra döntenek, míg ha a 6-fokozatú KER-skálát használják, a véletlen 
egybeesés csak 17% lesz. Ezért van, hogy a pontos egyetértés százalékarányának értelmezésekor 
mindig figyelembe kell venni a pontozási kategóriák számát. Minél alacsonyabb e kategóriák 
száma, annál magasabb lesz a véletlen egyezés százalékaránya. 
A pontos egyetértés százalékarányával szemben a Cohen-féle κ-együttható számításba veszi a 
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véletlenből adódó egyetértés valószínűségét. A kappa (κ) az egyezés abszolút százalékarányán 
alapszik és úgy értelmezhető mint az egyetértésnek a véletlen egybeesések miatt korrigált 
százalékaránya; ezért ez alacsonyabb lesz, mint a pontos egyetértés százalékaránya (kivéve a 
100%-os egyetértés esetét, amikor κ = 1). 
 

5. táblázat. Bírálók közti konzisztencia 
 

Bírálók A1
A2    

A1  A2  B1  B2 C1  C2 ÖSSZESEN  

A1 3 1 0 0 0 0 4 

A2 0 3 1 0 0 0 4 

B1 0 0 2 1 1 0 4 

B2 0 1 0 2 0 0 3
C1 0 0 0 1 2 0 3 

C2 0 0 0 0 0 2 2 
ÖSSZESEN 3 5 3 4 3  

2
 

20
 Teljes egyetértés százalékaránya = 70% 

Cohen-féle κ = 0,637 (p = 0,000) 
 

Bírálók    B1
B2 

Átmegy Bukik ÖSSZESEN 

Átmegy 3 1 4 

Bukik 0 3 4 
ÖSSZESEN 3 5  

20 
Teljes egyetértés százalékaránya = 70%

Cohen-féle κ = 0,381 (p = 0,081) 

 
Mivel a véletlen egybeesés a kategóriák számától függ, előfordulhat, hogy a pontos 
megegyezésnek ugyanaz a százaléka különböző kappaértékeknek felel meg, miként azt az 5. 
táblázat bemutatja. Ez a táblázat összegzi a bírálók közti konzisztencia elemzését két olyan esetre 
vonatkozóan, amikor a skálák eltértek, és eltérő számú (kettő és hat) kategória szerepelt. Miként a 
táblázatból látható, a két bíráló mindkét alkalommal egyetértett 20-ból 14 vizsgázó esetében, ami 

azt jelenti, hogy a pontos egyetértés százalékaránya ugyanaz: 70% (= 100
20
14

∗ ). A Cohen-féle 

kappa azonban az első esetben sokkal magasabb, mint a másodikban. Sőt mi több, az első esetben a 
κ szignifikánsan különbözik a véletlen megegyezéstől (p < 0,05), míg a második esetben κ azt 
mutatja, hogy a két bíráló közti egyetértés csupán véletlennek is betudható  (p > 0,05).  
 
Az 5. táblázatban szereplő példa azt mutatja, hogy a pontos megegyezés ugyanazon százalékaránya 
kétféleképpen is értelmezhető (magasként is, és alacsonyként is) a körülményektől függően. A 
bírálók közti konzisztencia elemzésére létezik nagy számú más, kifinomultabb módszer is, ezek 
közül némelyik, mint az osztályon belüli korreláció, a varianciaanalízisre épül, mások alapja a 
látens változós modellezés (Abedi & Baker, 1995) vagy az IRT-modellezés (Engelhard & Stone, 
1998). Mindegyiküknek megvannak az előnyei és korlátai, de legfőbb fogyatékosságuk az, hogy az 
egyszerűbb mutatókkal, például az egyetértés százalékarányával összehasonlítva sokkal több időt 
és szakértelmet követelnek. Ha a bírálati folyamat lényeges eleme a bírálóknak szóló visszajelzés, 
akkor az időtényező nagyon fontossá válik, és érdemes az egyetértési százalékot előnyben 
részesíteni. 
 
4.2.3. Intra-bírálói konzisztencia 
 
Az ’intra-bírálói konzisztencia’ terminus kétféleképpen interpretálható. Az első lehetséges 
értelmezés az ugyanazon bíráló által adott pontozás időről időre és alkalomról alkalomra való 
ismételhetősége (stabilitása). Más szóval annak a mértéke, hogy különböző alkalmakkor a bíráló 
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mennyire hajlik ugyanazon tárgyban ugyanazon bírálatra. Bár az intra-bírálói konzisztencia 
felhasználható a validitásbizonyítás támogatására (a validitásellenőrzés egy másik formájaként), 
különösen annak az állításnak az alátámasztására, hogy a standardizálás minden önkényes 
mozzanata ellenére sem szeszélyes, ilyesfajta intra-bírálói konzisztenciát a standardizálás terén 
mégis nagyon ritkán vizsgálnak.    
 
1982-ben van der Linden (1982) a terminusnak másfajta értelmezést adott, és elemzéséhez látens 
változós elemzést javasolt. Az ő meghatározása szerint „bírálón belüli konzisztencia lép fel, amikor 
bírálók a sikeresség valószínűségét olyan itemekre adják meg, amelyek egymással 
összeegyeztethetetlenek, következésképpen különféle normákat várnak el” (van der Linde, 1982, 
296. lap). Azóta ezt a jelenséget (az intra-bírálói konzisztenciát) széles körűen elemezték. A 
maradandó érdeklődés fő oka, hogy standardizálásban még mindig a teszt központú módszerek 
vannak túlsúlyban, és így vagy úgy, szinte mindegyikük igényli, hogy a bíráló az itemnehézségre 
becslést adjon. Ezért aztán az intra-bírálói konzisztencia mint a határoló pontértékek szinte 
egyetlen ’valóságellenőrzése’, a validitásbizonyítás egyik fő forrásává válik, legalább is a teszt 
központú standardizálás vonatkozásában.  
 
Az intra-bírálói konzisztencia és különböző hatótényezői elemzésének eredményei a bírálati 
folyamat mélyebb megértéséhez vezettek. Ennek eredményeként számos új standardizáló módszert, 
illetve a meglévő standardizáló módszerek új változatait fejlesztették ki és vezették be, hogy 
csökkentsék az intra-bírálói inkonzisztenciát.   
 
Ha a bírálói folyamat azt igényli, hogy a bírálók minden itemhez becsüljék a helyes válasz 
valószínűségét, akkor az intra-bírálói konzisztencia egyik leggyakrabban használatos mutatója a 
bíráló által becsült és az empirikus itemnehézségek korrelációja. Két másik mutató, amelyet 
Maurer és tsai (1991) és Chang (1999) javasoltak, szintén helyénvaló, ha a bírálói feladat a helyes 
válasz valószínűségének a becslése. 
 
Amikor a bírálati feladat kimenete az itemek dichotom vagy politom osztályozása, akkor az intra-
bírálói konzisztencia fentebb említett mutatói nem igazán megfelelőek. Ilyen esetben először a 
megítélések valamilyen skálázását (kalibrálását) kell alkalmazni, majd ezután kerülhet sor a 
kalibrált értékek és az itemnehézségek közötti korreláció kiszámítására és az intra-bírálói 
konzisztencia mutatójaként való felhasználására.  
 
Az IRT-modellezés az intra-bírálói konzisztencia elemzésének egyik ígéretes megközelítésmódja 
(van der Linden, 1982; Kane, 1987; Taube, 1997; Engelhard & Stone, 1998; Kaftandijeva & 
Takala, 2000), de ennek is megvannak a maga korlátai. A legerősebb korlát, hogy semmi sem 
garantálja az adatoknak (akár a tesztfelvételből, akár a bírálóktól nyert adatoknak) illeszkedését a 
választott IRT-modellhez. További korlátozó tényező, hogy kis számú item (bíráló) esetében a 
becslések stabilitása kérdéses lesz. 
 
4.2.4. Döntési konzisztencia és pontosság 
 
Bármely standardizáló eljárás célja határoló pontértékek megállapítása, amelyek alapján a 
vizsgázók korlátozott számú készségszintbe sorolhatók be. A döntési konzisztencia arra utal, hogy 
mennyire egyezik meg az ugyanazon bíráló által ugyanazon teszttel, de két különböző alkalommal 
(vagy párhuzamos tesztekkel) adott besorolás. Két statisztika használható a döntési konzisztencia 
mutatójaként: a két besorolás megegyezésének százalékaránya és a Cohen-féle κ. A döntési 
konzisztencia megállapításának fő problémája azonban nem az indexek kiszámítása, hanem az a 
körülmény, hogy a fent említett mutatók mindegyike ugyanazon teszt kétszeri felvételét igényli 
ugyanazon vizsgázókkal, ami a gyakorlatban nehezen vihető végbe. A probléma meghaladására 
néhány olyan módszert is kifejlesztettek a döntési konzisztencia meghatározására, amely egyetlen 
tesztfelvételen alapszik. Némelyikük csakis dichotom pontozású tesztekhez alkalmas (Huynh-
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módszer, Subkoviak-módszer, Marshar-Haertel-módszer; Subkoviak, 1984), míg egy újabb, 
amelyet Livingstone és Lewis (1995) fejlesztett ki, és amely egyre népszerűbb, alkalmazható 
„…bármely olyan tesztpontértékre, amelyhez becsülhető a reliabilitás-együttható” (Livingstoen & 
Lewis, 1995, 179. lap).  A Livingstone- és Lewis-féle módszer másik előnye, hogy egyetlen 
tesztfelvétel alapján lehetővé teszi nem csupán a döntés konzisztenciájának, hanem pontosságának 
a becslését is. Livingston és Lewis szerint (1995, 180. lap) a döntési pontosság „…annak mértéke, 
hogy a tesztvizsgázók aktuális (egyetlen tesztalak pontértékein alapuló) besorolása mennyire 
egyezik meg azzal a besorolással, amelyet a valódi pontértékeik alapján végeznénk, ha ezeket a 
valódi pontértékeket valahonnan ismernénk”. Ennek a módszernek az egyetlen hátulütője a 
technikai kifinomultsága (Hambleton & Slater, 1997), ami korlátozhatja az alkalmazását. 
  
Különböző tényezők befolyásolhatják a döntési pontosság fokát. Egy szimulációs vizsgálat alapján 
Ercikan és Julian (2002) azt találta, hogy a döntési pontosság foka csökken, ha a készségszintek 
száma növekszik. Ami megerősíti azt a már ismertetett ajánlást, mely szerint egyetlen vizsga 
alapján  a vizsgázókat csak korlátozott számú (lehetőleg 2 vagy 3) készségszintbe soroljuk be. 
Ugyanez a tanulmány további bizonyítékokat szolgáltat arra, hogy a döntési pontosság erősen függ 
a tesztreliabilitástól, de ennél is erősebb a határoló pontértékeknél tekintett mérési hiba (SEM) 
hatása. A tanulmány szerint (Ercikan & Julian, 2002, 290-291. lap) ahhoz, hogy a vizsgázók 
legalább 80%-át háromnál több készségszintre pontosan soroljunk be, a teszt reliabilitása nem lehet 
alacsonyabb 0,95-nél. Ha a tesztreliabilitás 0,95 alatt van, akkor ugyanilyen fokú pontosságot 
(80%) csak akkor érhető el, ha a besorolási kategóriák (készségszintek) száma kevesebb, mint 
négy. 
 
Ami a döntési konzisztenciát illeti, ha két standardizálási módszert alkalmazunk, akkor 
elemezhetjük a megállapított határoló pontértékek két halmazán alapuló döntések konzisztenciáját. 
Az analízisnek ez a fajtája ’külső validitásellenőrzésnek’ fogható fel, és a magas fokú megegyezés 
erős validitásbizonyítékot szolgáltat a javasolt határoló pontértékek megalapozottsága mellett. 
 
Ahelyett, hogy másik standardizáló módszert alkalmaznánk, felhasználhatunk egy külső 
kritériumot (tanári pontozást, önértékelést, másik tesztet, stb.) is ugyanazoknak a vizsgázóknak a 
besorolásához, és azután elemezhetjük a két besorolás döntési konzisztenciáját. Messick egységes 
validitás-felfogásával összhangban (Messick, 1989, 1995) ezt nem csupán általánosíthatósági 
bizonyításnak tekinthetjük, hanem bizonyító jellegű (evidential) validitás igazolásának is. 
 
4.2.5. Továbbjutási arány 
 
A továbbjutási aránynak vagy az egyes szintekre beosztott vizsgázók százalékarányának elemzése 
egy további lehetséges mód a javasolt határolópont-értelmezések validitásának az alátámasztására. 
Különösen értékes ez, ha a határolópont-értelmezések igazságosságát kell bemutatni. Ha a 
továbbjutási arány éveken keresztül, vizsgáról vizsgára, és az ugyanazon populációból vett 
különböző mintákon át is stabil marad, az erősen támogatja a határolópont-értelmezések 
következményes (consequential) validitását. És mivel „a teljesítménynormák fő meghatározója 
nem az igazság; a fő meghatározók a következmények” (Popham, 1997), nagyfontosságú a 
továbbjutási arányok elemzése.  
 
A 3.ábra ilyesféle elemzésre ad példát. A diagramok a finn nemzeti nyelvi bizonyítvány tesztjének 
(YKI) három tesztfelvételét mutatják, a tárgy: angol nyelvű olvasásmegértés, középső (B1-B2) 
szinten. Mindegyik felvételhez más tesztváltozatot használtak, de a három különböző teszt itemjei 
mind ugyanabból az itembankból származtak, amelyet IRT-modellezéssel alakítottak ki, és így 
mindegyik teszt eredményei ugyanarra a skálára vonatkoztak, és a határoló pontértékeket is csak 
egyszer állapították meg (akkor, amikor az itembankot összeállították), és ezeket alkalmazták 
besorolási döntésekhez az összes további tesztfelvételnél.  
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4. ábra. Továbbjutási arány: angol – középfok – olvasás 
 

 
Egy-egy vizsgaidőszakban a vizsgázók száma 483 és 626 között ingadozott, de miként a 3. ábrán 
látható,  a továbbjutási arány a különböző vizsgázók közt és az egyes teszteken át elég stabil, azzal 
a tendenciával, hogy a B1 alatti vizsgázók aránya csökken, és a B2 szintű és afölötti vizsgázók 
aránya növekszik. 
 
A továbbjutási arányok elemzése külső validitásellenőrzésre is használható, ha az újonnan 
megállapított határoló pontértékeken alapuló továbbjutási arányokat összevetjük egy másik teszten 
alapuló továbbjutási arányokkal. A két továbbjutási arány hasonlósága erősíteni fogja az újonnan 
megállapított határoló pontértékek hitelességét. Másfelől, ha nagy az eltérés a két különböző 
teszten alapuló továbbjutási arányok közt, akkor az egyetlen logikus következtetés, hogy a 
tesztpontértékek értelmezése legalább az egyik esetben nem megfelelő. Sajnos, csupán a 
továbbjutási arányok inkonzisztenciájából nem következtethető ki, hogy a két teszt pontérték-
értelmezései közül melyik a hitelesebb. 
 
5. A standardizáló folyamat fő lépései és néhány alapvető ajánlás 
 
5.1. A MÓDSZER MEGVÁLASZTÁSA 
 
Említettük már, hogy sok tényezőre kell tekintettel lennünk, amikor eldöntjük, hogy melyik 
standardizáló módszert alkalmazzuk. Mivel több mint 30 különféle standardizálási módszer létezik, 
a konkrét szituációhoz megfelelő módszer kiválasztását a létező standardizálási módszerek gondos 
áttekintésére kell építeni, előnyeiket, hátrányaikat a konkrét tesztszituáció szempontjából 
mérlegelve. A különböző szerzők más-más kiválasztási kritériumokat javasolnak (Cizek, 1996; 
Reckase, 2000, Hambleton, 2001), de a legfontosabb kritériumok: 

(a) A módszer alkalmassága az adott helyzetben; 
(b) A módszer megvalósításának lehetősége az adott körülmények közt; 
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(c) A kiválasztott módszer minőségének validitásbizonyítékai. 
 
Természetesen az utolsó kritérium teljesülése nem garantálja automatikusan a határolópont-
értelmezések validitását a választott módszer minden új alkalmazásakor, de a megállapított 
határoló pontértékek hitelessége növekedni fog, ha a módszer minőségéről elegendő előzetes 
igazolás áll rendelkezésre. Ezért van, hogy ha valamilyen meggondolásból egy kevésbé elterjedt 
standardizáló módszert részesítünk előnyben, akkor a módszer részletes metodológiai leírásával 
együtt, kifejlesztése és megvalósítása mellett alapos és meggyőző érveket kell felsorakoztatnunk, 
valamint minőségét elég erős validitásbizonyítékokkal kell igazolnunk (Cizek, 1996). 
 
Egy másik probléma, amit figyelembe kell vennünk a normamódszer kiválasztásakor, az az 
összetettsége. Akár helyes, akár nem, „…az olyan standardizáló módszereket, amelyek erőfeszítést 
igényelnek, inkább érzik hitelesnek, mint azokat, amelyeknél erőfeszítésekre nincs szükség” 
(Norcini & Shea, 1997, 44. lap), de noha ezt a körülményt is számításba kell vennünk, mégsem 
lehet ez a fő kiválasztási kritérium, nemcsak azért, mert „szándékunk a szükséges igyekvés 
bizonyítása, nem a tűrőképességé” (Norcini & Shea, 1997, 44. lap), hanem pusztán praktikus 
korlátok miatt is, amelyek a való világ szituációiban legtöbbször nagy fontosságúak. 
 
5.2. A BÍRÁLÓK KIVÁLASZTÁSA 
 
Minthogy a standardizálás bírálati folyamat, a bírálók jelentős szerepét gyakorlatilag mindenki 
elismeri, aki a standardizálás terén ügyködik. Számos ajánlás készült (Jaeger, 1991; Maurer & 
Alexander, 1992; Berk, 1996; Cizek, 1996; Norcini & Shea, 1997; Reckase, 2000; Hambleton, 
2001; Raymond & Reid, 2001), olykor egymásnak is ellentmondóan. Például Raymond & Reid 
(2001, 130. lap) szerint „…a standardizáló testület tagjai (a) legyenek  tantárgyi szakértők; (b) 
ismerjék a vizsgázó populációban az egyéni különbségek mértékét és tudják fogalmilag 
meghatározni a különböző készségszinteket; (c) legyenek képesek az itemnehézségek becslésére; 
(d) ismerjék azt az oktatást, amelyben a vizsgázók részesültek; (e) legyenek tisztába a normák 
következményeivel; (f) együttesen minden érintett felet képviseljenek”. 
 
Elég nehéznek tűnik mindezen feltételek teljesítése valamennyi részt vevő bíráló esetében. 
Különösen vonatkozik ez az (a) és az (f) követelményre, mert ha annyira különböző csoportok 
képviselőit vonjuk be, mint a szülők, igazgatási szakemberek, különféle vezetők, stb., ezek nagy 
valószínűséggel nem lesznek tantárgyi szakértők, és más igényelt jellemzőknek is híján lesznek. 
 
Másrészt az utolsó követelmény fontos, mert, ha betartjuk, minden bizonnyal növelni fogja a 
megállapított határoló pontértékek hitelességét. Ezért fölöttébb értelmes dolog az az ajánlás, 
amelyet Berk (1996, 222. lap) fogalmazott meg. Ő azt javasolja, hogy ne két általános bírálómintát 
válasszunk ki, hanem egy olyat, amely lehetőség szerint minél teljesebben képviseli az összes 
érintett felet, és egy másikat,  amely a (b), (c) és (d) követelményeknek lehetőleg minél jobban 
megfelelő tantárgyi szakértőkből áll. Csak a második minta vesz részt a standardizálási 
folyamatban, ők bírálják el az itemeket (a vizsgázókat vagy a teljesítményeket), míg az első minta a 
standardizáló folyamat kezdetén és végén aktív. A kezdéskor arról nyújtanak információt a 
különböző csoportok képviselői, hogy mit várnak el a standardizálás lehetséges 
következményeiként,  a befejezéskor pedig visszajelzést nyújtanak a megállapított határoló 
pontértékek elfogadhatóságáról, esetleg kiigazításokat vitatnak meg és végeznek el. 
 
Figyelembe véve, hogy milyen fontos, és ugyanakkor milyen nehéz a legmegfelelőbb bírálók 
kiválasztása, Jaeger (1991, 4-5. lap) azt javasolja, hogy a kellő szakértelemmel rendelkező 
bírálókat utólagosan, az általuk adott javaslatok elemzése alapján jelöljék ki. Közvetett formában 
gyakorlatilag azt ajámlja, hogy a magas intra-bírálói inkonzisztenciát mutató bírálókat zárják ki, 
vagy legalábbis súlyozzák különbözőképpen az egyes bírálók bírálatait. És bár hozhatók fel érvek 
ez ellen az elgondolás ellen, legalább is megfontolásra érdemes. 
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Ami pedig a bírálók számát illeti, az ajánlott fő szabály: legyen minél több bíráló, de a második 
csoportban legalább tizen vegyenek részt a tényleges bírálati folyamatban. A bírálók első csoportja 
pedig annál jobb lesz, minél sokszínűbben képviseli az érintettek különböző csoportjait. 
 
5.3. A KIKÉPZÉS 
 
A választott normamódszertől függetlenül minden standardizáló folyamat döntő része a bírálók 
kiképzése. Ugyanakkor a gyakorlatban a kiképzési folyamat fontosságát többnyire alábecsülik és 
szegényesen dokumentálják (Reckase, 2000;, Raymond & Reid, 2001). 
 
A standardizáló folyamatban a feladattal való ismerkedést, miként az a Kézikönyv 5. fejezetében 
szerepel, rendszerint a kiképzési folyamat kezdő lépésének tekintik, ezért a kiképzési folyamat 
egészének a célja háromágú: 
 

(a) biztosítani, hogy a készségszinteket minden bíráló egységen értelmezi; 
 
(b) garantálni, hogy valamennyi bíráló teljes egészében érti a bírálati feladatot; 

 
(c) információt kapni minden egyes bíráló bírálati gyakorlatáról és kompetenciafokáról. 

 
Raymond és Reid (2001, 148. lap) a hatékony kiképzés három fő kritériumát említi: (1) stabilitás a 
változó alkalmakkor; (2) a standardizálás mögöttes feltevéseivel való összhang; (3) reális 
várakozások tükröződése. 
 
Van néhány fontos dolog, amit számításba kell venni, amikor a kiképzést tervezzük, szervezzük és 
lefolytatjuk: 
 

1. Terv szerint adjunk a bírálóknak lehetőséget, hogy szokványos vagy ahhoz közeli 
feltételek mellett a megoldják a tesztet. 

2. Minden tesztitemhez adjuk meg a bírálóknak a megoldó kulcsot vagy a részletes pontozói 
sémát. 

3. Alakítsunk ki könnyen használható pontozói űrlapokat. 
4. Biztosítsunk a bírálók számára lehetőleg minél több visszajelzést pontozói 

magatartásukról, és tájékoztassuk őket a bírálók közti konzisztenciáról és saját intra-bírálói 
konzisztenciájukról. 

5. Lássuk el a bírálókat empirikus adatokkal. (Ha a bírálati folyamatra a vizsgák előtt kerül 
sor, akkor használjunk régebbi empirikus adatokat.) 

6. Tegyük lehetővé, hogy a bírálók megtárgyalják a pontozásokat. 
7. Addig folytassuk a kiképzést, amíg a bírálók közti és az intra-bírálói konzisztencia 

szükséges szintjét el nem érjük. 
8. Kérjünk visszajelzést a bírálóktól arról, hogy mennyire elégedettek a kiképzési 

folyamattal, és mennyire bíznak abban, hogy képesek lesznek elvégezni a bírálati feladatot. 
(Jó példát ad egy ilyen értékelő űrlapra Hambleton, 2001, 105-108. lap.) 

9. Ne feledkezzünk meg a teljes kiképzési folyamat megfelelő dokumentálásáról. 
 
5.4. A BÍRÁLATI FOLYAMAT 
 
A kiképzési folyamattal ellentétben, itt nem állnak rendelkezésre külön ajánlások, esetleg egyetlen 
kivétellel: olyan szorosan ragaszkodj az előírt eljárásokhoz, amennyire csak lehetséges, és 
dokumentáld a folyamatot. Ha a körülmények kényszere folytán bizonyos módosításokat kell 
végrehajtanod, akkor add meg az indoklását. És újból, akárcsak a kiképzéskor, kérd meg a 
bírálókat, hogy töltsenek ki egy értékelő űrlapot a bírálati folyamatról, az alkalmazott 
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standardizálási módszerről, és arról, hogy mennyire elégedettek az eredményül kapott határoló 
pontértékekkel. 
 
5.5. A HATÁROLÓ PONTÉRTÉKEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 
Függetlenül a választott módszer minőségétől, a bírálók kiválasztásától és a kiképzés minőségétől, 
valamint attól, hogy mennyire megfelelő a normamódszer megvalósítása, mindig előfordulhat, 
hogy az eredményül kapott határoló pontértékek nem túl meggyőzőek. 
 
Ahelyett, hogy minden áron védelmeznénk őket, bölcsebb dolog annyi járulékos információt 
összegyűjteni, amennyit csak lehet: régebbi vizsgákat, az érintettek különböző csoportjainak 
elvárásait, visszajelzést a bírálóktól; és természetesen, ha lehetséges, akkor egy további 
standardizáló módszert is alkalmazni kell. Figyelembe véve mindezt az információt, igazítsuk ki a 
már megállapított határoló pontértékeket úgy, hogy meggyőzőbbek legyenek és hitelességük 
fokozódjék. 
 
Ez az ajánlás összhangban van Popham nézetével (Popham, 1997, 110. lap), mely szerint a 
standardizálás „alapjában véve egy figyelj-a-következményekre vállalkozás”. 
 
Mondhatná valaki, hogy a standardizálás elég bonyolult már a legutóbbi ajánlás nélkül is, amely 
szerint járulékos információt is kell gyűjteni, beleértve ebbe még egy további standardizáló 
folyamat megvalósítását is, és igaza lenne neki. Másrészt soha senki nem állította, hogy a 
standardizálás ’habos torta’. A továbbjutás pontértékeit megszabni nagy felelősség, amivel 
mindenkinek tisztában kell lennie, akinek az ügyhöz köze van. 
 
Egy bolgár közmondás szerint „Hétszer mérj, míg egyszer vágsz!” Ha a megállapított határoló 
pontértékek nagy számú vizsgázóra lesznek hatással így vagy úgy, akkor -  szemünk előtt tartva a 
következményeket is - az információk összegyűjtése minden lehetséges forrásból nem lesz akkora 
nagy teher. 
 
5.6. VALIDÁLÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ 
 
Erős validitásbizonyítékok biztosítása és a standardizálás minden egyes lépésének dokumentálása 
ráadás tehernek tűnhet, különösen ha mindezt csak eszköznek fogjuk fel más érdekelt felek 
meggyőzésére, arról, hogy a javasolt határoló pontértékek elfogadhatók és hitelesek. Ha azonban 
eszköznek tekintjük ezt a munkát a határoló pontértékek hitelességével kapcsolatos  saját 
bizonytalanságunk csökkentésére, ami ily módon csökkentheti a felelősség súlyos terhét is, ami 
abból fakad, hogy más emberekről hozunk döntéseket, akkor a validálás és dokumentáció mélyebb 
értelmet nyer, és megéri a fáradozást. 
 
Zárókövetkeztetés 
 
Hivatkozott munkák hosszú listája zárja ezt a fejezetet, és ez jelzi, milyen sok munka folyt a 
standardizálás területén. Legkedvesebb könyvem, „A kis herceg” azonban nem szerepel a listán. 
Pedig a könyv egyik szereplője, a róka, olyasmit mondogatott, ami a standardizálással 
kapcsolatosan mindenre vonatkoztatható: ’Semmi sem tökéletes!’ 
 
Összegezésül elmondhatjuk, hogy nincs ’arany norma’, nincsen ’valódi’ pontérték, nem létezik 
legjobb standardizálási módszer, tökéletes kiképzés, és hibátlan megvalósítása bármikor bármely 
standardizáló módszernek szintén nem létezik, a validitásbizonyítás pedig sosem elegendően erős. 
Cicero azt mondja ’A kiválóságnak sok fokozata van’, de amikor más embertársainkat érintő 
döntéseket kell hoznunk, akkor inkább egy másik mondásra emlékeztetnék, Lucan szavaira: ’Ne 
gondold, hogy bármit megtettél, ha van még bármi tennivalód.’ Hogy e szavak optimistán vagy 
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pesszimistán csengenek-e, az nézőpont kérdése, de áll ez minden értékítéletre, beleértve a 
standardizálást is. 
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FÜGGELÉK 
 
Táblázat (1-6.) 

Bírálati feladat Bírálati folyamat Határoló pontérték megállapítása Sor-
szám 

Módszer Forrás 
Tesztalak Fókuszpont Kimenet Vissza- 

jelzés 
Adat Menet Döntés-

hozatal 
Döntési 
szabály 

Emp. 
adatok 

Iga-zítás 

1. Angoff Angoff, 1971 Dichotom 
itemek 

Itemek Helyes válaszok 
becsült valószínűsége 

Nem Nem 1 Egyéni A becsült 
valószínűségek 
összege 

Nem Nem 

2. Angoff 
(leszármaztatás) 

Loomis & 
Bourque, 2001 

Polytom 
itemek 

Itemek Becslések: 
• Részben helyes 
válaszok 
százalékaránya 
• Tipikus pontérték 
• Átlagos pontérték 
• Minden egyes 
pontérték 
valószínűsége 

? Nem 1 Egyéni Az átlagok 
összege 

Nem Nem 

3. Angoff (igazítva) Taube, 1997 Dichotom 
itemek 

Itemek Helyes válaszok 
becsült valószínűsége 

Nem Nem 1 Egyéni A becsült 
valószínűségek 
összege 

Igen 
(IRT) 

Igen 

4. Angoff 
’igen/nem’ 

Angoff, 1971 Dichotom 
itemek 

Itemek Itemek osztályozása Nem Nem 1 Egyéni Egy 
határvonalon 
lévő személy 
helyes 
válaszainak 
összege 

Nem Nem 

5. Angoff 
’igen/nem’ 
(módosítva) 

Impara & Plake, 
1997 

Dichotom 
itemek 

Itemek Itemek osztályozása Igen Igen 2 Egyéni + 
revízió 

Egy 
határvonalon 
lévő személy 
helyes 
válaszainak 
összege 

Nem Nem 

6. Ebel Livingston & 
Zieky, 1982 

FV itemek, 
OE itemek 

Itemek • Itemek osztályozása 
kontingencia 
táblázattal 
(relevancia – 
nehézség) 
• Mezőnként a helyes 
válaszok százalék-
aránya 

Nem Nem 2 Egyéni A százalékok 
súlyozott 
összege 

Nem Nem 
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Táblázat folytatása (7-15.) 
Bírálati feladat Bírálati folyamat Határoló pontérték megállapítása Sor-

szám 
Módszer Forrás 

Tesztalak Fókuszpont Kimenet Vissza- 
jelzés 

Adat Menet Döntés-
hozatal 

Döntési 
szabály 

Emp. 
adatok 

Iga-
zítás 

7. Nedelsky Liningstone & 
Zieky,1982 

FV 
itemek 

Itemek Alternatívák 
eliminálva 

Nem Nem 1 Egyéni A helyes 
válaszok 
becsült 
valószínű-
ségeinek 
összege 

Nem Nem 

8. Nedelsky (módosítva) Reckase, 2000 FV itemek Itemek Minden egyes 
disztraktor 
eliminációjának 
valószínűsége 

Nem Nem 1 Egyéni  Nem Nem 

9. Jaeger Jaeger, 1989 FV itemek, 
OE itemek 

Itemek Itemek osztályozása Igen Igen 3 Egyéni + 
revízió 

Egy bizonyos 
szintű személy 
helyes 
válaszainak 
összege 

Igen  Igen 

10. Itempontérték- 
eloszlás 

Reckase, 2000 Polytom 
itemek 

Itemek Az itempontértékek 
valószínűségeloszlása 
a határvonalon 

Nem Nem 1 Egyéni Átlag Nem Nem 

11. Kumulatív összeg 
 

Kaftandijeva & 
Takala, 
2002 

FV itemek, 
OE itemek 

Itemek Itemek osztályozása Igen Nem 1 Egyéni  Az alsó 
kategóriában 
lévő itemek 
összege 
(átlagolva) 

Igen Igen 

12. Itempontérték sorozat 
becslés 

Loomis & 
Bourque, 2001 

Polytom 
itemek 

Itemek Egy határvonalon 
lévő személy becsült 
itempontértékei 

Igen Igen 2 Egyéni + 
revízió 

Átlagok 
összege 

Nem Nem 

13. Klaszter Sierci, 2001 Mind Itemek Tématerületek 
szerinti osztályozás 

Nem Nem 1 Csoportos 
egyetértés 

K-átlagok 
klaszter-
analízise 

Igen Nem 

14. Bírálatok IRT 
modellezése 

Kane, 1987 Dichotom 
itemek 

Itemek A helyes válasz 
becsült valószínűsége 

Nem Nem 1 Egyéni Veszteség-
függvény 
minimalizálása 

Igen 
(IRT) 

Igen 

15. Item mastery Verhelst & 
Kaftandijeva, 
1999 

Dichotom 
itemek 

Itemek  Itemek osztályozása  Igen Nem 1 Egyéni Veszteség-
függvény 
minimalizálása 

Igen 
(IRT) 

Igen 
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Táblázat folytatása (16-21.) 
Bírálati feladat Bírálati folyamat Határoló pontérték megállSor-

szám 
Módszer Forrás 

Tesztalak Fókuszpont Kimenet Vissza- 
jelzés 

Adat Menet Döntés-hozatal Döntési 
szabály 

Em
ada

16. Objektív 
standardizálás 

Wright & 
Grosse,1993 

Dichotom 
itemek 

Itemek Itemek osztályozása ? Igen 2 Egyéni + 
revízió 

Közvetlen megállapítás Igen
(IRT

17. Könyvjelző (item 
leképezés) 

Mitzel és tsai, 
2001 

FV itemek 
OE itemek 

Item-térkép Határérték-pontok Igen Igen 3 Egyéni + 
revízió 

Medián határoló pontérték Igen
(IRT

18. Többszakaszos IRT Van der Schoot, 
2002 

FV itemek, 
OE itemek 

Item-térkép Határérték-pontok Igen Igen 3 Egyéni + 
revízió 

Közvetlen megállapítás Igen
(IRT

19. Kombinált 
ítéletalkotási- 
empirikus 

Livingstone, 1991 Dichotom 
Itemek 

• Itemek 
• Megtanultsági 
szint 

• Itemek osztályozása 
•Szintspecifikus 
sikervalószínűség  

Igen Igen 2 • Egyéni + 
revízió 
• Cso-portos 
egyeztetés 

Medián thétaérték egy adott 
sikerszint-valószínűségű 
itemcsoportban 

Igen
(IRT

20. Item-tartomány Schulz és tsai, 
1999 

Dichotom 
itemek 
 

• Itemek 
• Megtanultsági 
szint 

• Itemtartomány 
osztályozása 
• Sikervalószínűség 

Nem Nem 1 ?  A megállapított 
sikervalószínűségnek megfelelő 
théta 

Igen
(IRT

21. Kognitív összetevők Reckase, 2000 Mind  • Itemek 
• Kognitív 
összetevők 

• Itemek felbontása 
kognitív összetevőkre 
• Sikervalószínűség 
kognitív összetevői 

Nem Nem 2 Egyéni Aggregált valószínűségszorzatok Nem

 
Táblázat folytatása (22-28.) 

Bírálati feladat Bírálati folyamat Határpontérték megállapítása Sor-
szám 

Módszer Forrás 
Tesztalak Fókuszpont Kimenet Vissza- 

jelzés 
Adat Menet Döntés-

hozatal 
Döntési 
szabály 

Emp. 
adatok 

Iga-
zítás 

22. Több szakaszos 
aggregáció 

Reckase,2000 Mind •Itemek 
•Profilok 
•Vizsgázó 
teljesítmények 

Itemek osztályozása 
Profil-osztályozás 
Határoló pontérték 

? ? 4 Egyéni   Logisztikus regresszió Igen 
 

Nem 

23. Határcsoport Livingstone & 
Zieky, 1982 

Mind Vizsgázók Vizsgázók besorolása Nem Nem 1 Egyéni   Pontérték-eloszlás 
mediánja 

Igen 
 

Nem 

24. Kontrasztcsoport  Reckase, 2000 
Brandon, 2002 
Clauser & 
Nungester, 1997 

Mind Vizsgázók Vizsgázók besorolása Nem Nem 1 Egyéni  Pontérték-eloszlás 
metszéspontja 

Igen 
 

Igen 

25. Munkacsoport Kingstone et al., 
2001 

Mind Vizsgázók  
általános 
teljesítménye 

Vizsgázók besorolása Igen Nem 3  Egyéni + 
revízió 
 

Logisztikus regresszió Igen 
 

Igen 

26. Általánosított 
vizsgázó központú 

Cohen, Kane & 
Crooks, 
1999 

Mind Vizsgázók  
általános 
teljesítménye 

Vizsgázók besorolása Igen Nem 1 Egyéni  Görbeillesztés pontozások 
és pontértékek között 

Igen 
 

Nem 

27. Analitikus bírálat 
(támpont alapú) 

Plake & 
Hambleton, 
2001 

Mind Vizsgázók  
általános 
teljesítménye 

Vizsgázók pontozása Igen Nem 2 Egyéni + 
revízió 

Határvonali pontértékek 
átlaga 

Igen Nem 

28. Vizsgázók 
dolgozatainak 
válogatása  

Hambleton és 
tsai, 2000 
Hansche, 1998 

Politom 
itemek  

Vizsgázók  
általános 
teljesítménye 

Határvonali 
teljesítmény 

Nem Nem 3 Egyéni + 
revízió 

Átlagok összege Igen Nem 
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Táblázat folytatása (29-34.) 

Bírálati feladat Bírálati folyamat Határpontérték megállapítása Sor-
szám 

Módszer Forrás 
Tesztalak Fókuszpont Kimenet Vissza- 

jelzés 
Adat Menet Döntés-hozatal Döntési 

szabály 
Emp. 
adatok 

Iga-
zítás 

29. Integrált bírálat 
(egészleges; 
altesztek 
csoportosítása) 

Jaeger & 
Mills, 2001 

Mind Vizsgázók 
füzetei 

Vizsgázók 
besorolása 

Igen Igen 2 Egyéni + revízió  Átlag 
Lineáris 
regresszió 

Igen 
 

Igen 

30. Mérési 
döntéselmélet 

Rudner, 2003 Dichotom itemek •Populáció 
•Itemek 

•Szintarányok 
•Szintspecifikus 
itemnehézség 

Nem Nem 1 Egyéni   Maximum a 
posteriori döntési 
kritérium 

Igen 
 

Nem 

31. Hofstee Case & 
Swanson, 
1998 
Huff, 2001 

Mind Pontérték-
eloszlás 

•Minimum & 
maximum bukási 
arány 
•Minimum & 
maximum határoló 
pontérték 

? ? 1 vagy 2 Egyéni  Kumulatív 
pontérték-eloszlás 
és a min-max 
négyzet átlójának 
metszéspontja 

Igen 
 

Igen 

32. Bírálati elvek 
rögzítése 

Hambleton és 
tsai, 2000 
Hansche, 
1998 

Teljesítmény-
értékelés 

Pontérték-
profilok 

Profil besorolása Igen Igen 2  Egyéni + 
revízió 
 

Többszörös 
regressziós 
elemzés 

Igen 
 

Igen 

33. Közvetlen bírálat Hambleton és 
tsai, 2000 

Mind Pontérték-
profilok 

•Feladatsúlyok 
•Általános határoló 
pontérték 

? ? ? Egyéni  Átlag Igen 
 

Nem 

34. Domináns profil 
bírálata 

Putnam és 
tsai, 1995 

Komplex 
teljesítmény-
értékelés 

Standardizálási 
stratégiák 

Standardizálási 
elvek 

Igen ? 3 Konszenzus-
építő stratégia 

Domináló 
standardizálási 
stratégia 

Igen Nem 

 
 
 



 
C. FEJEZET 

 
A KLASSZIKUS TESZTELMÉLET 

 
N. D. Verhelst 

Pedagógiai Mérések Nemzeti Intézete (Cito) 
Arnhem, Hollandia 

 
 
 
Ebben a fejezetben áttekintjük a klasszikus tesztelmélet (KTE) legfontosabb fogalmait és elméleti 
megállapításait. A szöveget igyekeztünk úgy megfogalmazni, hogy a nem matematikai műveltségű olvasó 
számára is lehetőleg érthető legyen. Az első két fejezetrész (Alapfogalmak és Eljárások) nem tartalmaz 
formulákat. Ezek összefüggő egészet képeznek, és együttesen olvasandók el, minthogy az elején bevezetett 
fogalmakat használjuk fel a későbbiekben. Mivel a KTE statisztikai elmélet, nem lehet mélyebben 
bemutatni és tárgyalni anélkül, hogy a matematikai formulák exakt és tömör kifejezésmódjához ne 
folyamodnánk. Ahol úgy érezzük, hogy kívánatos lehet az elmélet mélyebb megértése, ott utalunk a 
szakszerűbb megfogalmazásokat tartalmazó fejezetrészekre. Ezek a szakszerűbb fejezetrészek önálló 
egységek, és abban a sorrendben következnek, amilyen sorrendben a fő szöveg utal rájuk. 
 
A KTE-t több mint ötven esztendőn keresztül használták a tesztszerkesztésben vezérfonalként a 
tesztpontértékek statisztikai tulajdonságainak megértéséhez, és arra, hogy e tulajdonságokat felhasználják a 
szerkesztendő teszt különféle szempontú optimalizálásához. Függelékünk fő célja a KTE fő vonásainak 
vázolása és annak kiemelése, hogy mit várhatunk a KTE-től, és mit nem. Legelőször néhány alapfogalmat 
mutatunk be, majd áttérünk azokra az eljárásokra, amelyeket a KTE keretében használnak. 
 
C.1. Alapfogalmak 
 
Itemek. A teszt sok esetben több alkotóelemből tevődik össze, például húsz kérdésből áll. Az ilyen 
alkotóelemek összefoglaló neve: ’item’ (ejtsd:’ájtem’). Merev szabály azonban nincs arra, hogy az itemeket 
az egyes kérdésekkel azonosítsuk. Tegyük fel, hogy egy olvasásteszt öt bekezdésből áll, és minden 
bekezdés végén négy megválaszolandó kérdés található. Felfogható a húsz kérdés húsz itemként, de 
tekinthetjük az egyes szövegrészekhez kapcsoldó négy kérdést egyetlen itemnek is. Ez utóbbi esetben az 
összetett itemeket néha szuperitem vagy résztesztsorozat (testlets) vagy itemcsokor (bundles) néven 
említik. 
 
Megfigyelt tesztpontérték. Amikor tesztet végeztetünk, az eredményt egy szám fejezi ki (például, a helyes 
válaszok száma). Ezt a számot (megfigyelt) tesztpontértéknek nevezik. A tesztpontérték rendszerint az 
itempontértékek összege. A klasszikus tesztelmélet (KTE) alapján végzett valamennyi elemzésben az 
itempontértékek a szokásos alapmennyiségek. Ne feledkezzünk meg azonban arról, hogy ezek a 
pontértékek nem eleve adottak, hanem a teszt szerkesztőjének döntése révén jönnek létre, és a KTE 
semmilyen szabályt nem szolgátat e döntéshez. Szokás egy ponttal jutalmazni a ’helyes választ’ egy 
feleletválasztós itemben, és zéró pontot adni más válaszért. Bizonyos esetekben azonban több információt 
nyújthat, ha egy bizonyos válaszért 2 pontot, egy másik jó (de nem optimális) választásért 1 pontot adunk, 
és 0 pontot kap a többi választásáért. Az alapvető megfigyelés a tesztet megválaszoló személy tényleges 
feleletválasztása; a pontokkal való értékelés viszont olyan a priori döntés eredménye, amely olykor intuitív 
megalapozású, máskor kiterjedt kvalitatív vizsgálódásoknak és a megfigyeléshalmaz kvantitatív 
elemzéseinek eredménye. Ezért célszerű a lehető legrészletesebben rögzíteni a megfigyelt tényeket: 
feleletválasztós kérdések esetén a ténylegesen választott feleletet; nyitott kéréseknél ajánlatos egy igen 
részletes besorolási rendszert kialakítani, és olyan sok részletet (adatbázis formájában) megőrizni, amennyi 
csak lehetséges. Az ily módon tárolt adatokra azután különféle pontozási szabályokat alkalmazhatunk, és 
ezek minden esetben más (számszerű) itempontértékeket tartalmazó fájlokat eredményeznek, amelyeken 
aztán mennyiségi elemzéseket végezhetünk. 
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Valódi pontérték. A KTE alapfeltevése, hogy ha ugyanazon tesztet ugyanazon személyek és hasonló 
körülmények közt másodszor is elvégeztetünk, valószínűleg nem ugyanazokat a pontértékeket figyelhetjük 
meg, mint első ízben. Ez az elgondolás általánosítható tetszőleges számú tesztfelvételre is, ami a 
(lehetséges) tesztpontértékek eloszlásának gondolatához vezet. Ez az eloszlás egyetlen személyhez 
kapcsolódik, és így a személy ’privát’ eloszlásaként jellemezhető. A KTE-ben e privát eloszlás átlagértékét 
nevezik a személyhez tartozó valódi pontértéknek. A valódi pontérték statisztikai fogalom, és semmi köze 
az olyasféle fogalmakhoz mint ’ideális pontérték’ vagy ’a valójában megérdemelt pontérték’. A 
ténylegesen kapott megfigyelt pontértéket pedig egy, a ’privát’ eloszlásból vett (1 elemű) mintának 
tekintik. A valódi pontérték nem figyelhető meg. A személyhez tartozó valódi pontértéket (ebben a 
függelékben) a görög tau (τ) betűvel jelöljük. Jegyezzük meg, hogy ez egy szám. 
 
Mérési hiba. A KTE a mérési hibát a megfigyelt pontérték és valódi pontérték különbségeként definiálja. 
Ha a megfigyelt pontérték nagyobb, mint a valódi pontérték, akkor a mérési hibát pozitívnak, ellenkező 
esetben negatívnak mondjuk. Minthogy a személyhez tartozó valódi pontértéket nem ismerjük, nem 
ismerhetjük (az egyes esetre vonatkozó) mérési hibát sem. A mérési hiba jelölése E. 
 
Variabilitás: szórás és variancia. Olyan jelenségek, amelyeknek nincs variabilitásuk nem túl 
informatívak. Ha (egy bizonyos populációból) mindenki maximális pontértéket ér el egy tesztben, akkor 
csak annyit állapíthatunk meg, hogy a teszt nyilvánvalóan túl könnyű ennek a populációnak. A dolgok 
akkor kezdenek érdekessé válni, ha variábilisak, miként egy kalibrációs célú mintában a tesztpontértékek 
általában lenni szoktak. A statisztikában szükség van a variabilitás valamilyen mértékére. Közismert 
mérték a szórás. A variancia a szórás négyzete, szórásnégyzet. Bár a szórás általában könnyebben 
értelmezhető, a variancia a statisztikában jobban használható fogalom (pl. az olyan technikákban, mint a 
varianciaanalízis). 
 
A variancia forrásai. Tegyük fel, hogy Jani megfigyelt pontértéke 18, Marié pedig 20. Feltehető a kérdés, 
hogy miért térnek el egymástól ezek a megfigyelt értékek. A KTE a variabilitás két forrását  különbözteti 
meg: eltérőek lehetnek a tesztpontértékek, mert Jani és Mari valódi pontértékei eltérőek, vagy a két mérési 
hiba különböző, esetleg mind a valódi tesztpontértékek, mind pedig a megfigyelési hibák különböznek. A 
populáció számára a valódi pontérték nem egy szám, hanem egy változó (amely az egyes személyeknél 
más és más értéket vehet fel). A valódi tesztpontértéknek mint változónak a jelölésére a T szimbólumot 
használják. A fontos eredmény az, hogy (a populációban) a megfigyelt pontértékek varianciája, a valódi 
pontértékek varianciájának és a mérési hibák varianciájának az összege. (jegyezzük meg, hogy ez a 
felbontási szabály a szórásokra nem érvényes.) Néha röviden megfigyelt varianciát mondunk a megfigyelt 
pontértékek varianciája helyett, valódi varianciát és hibavarianciát a valódi pontértékek és a mérési hibák 
helyett. 
 
A tesztpontértékek reliabilitása. A tesztpontértékek reliabilitását a valódi variancia és a megfigyelt 
variancia arányaként definiálják. Százzal szorozva az arány százalékként értelmezhető: a valódi variancia 
százalékos aránya a megfigyelt varianciából. A reliabilitás legkisebb értéke zéró, ami azt jelenti, hogy a 
megfigyelt pontérték teljes varianciája mérési hibából ered. A legnagyobb érték az egy, ami azt jelenti, 
hogy egyáltalán nincs mérési hiba. A reliabilitás-együttható 0,8-as értéke azt jelenti, hogy a megfigyelt 
tesztpontérték-variancia a valódi pontértékek varianciájának tudható be és 20% a mérési hiba. A reliabilitás 
kulcsfogalom a KTE-ben, de a definícióból nem derül ki, hogy miként mérhető. Később tárgyalni fogjuk 
ezt a problémát néhány olyan példával együtt, amelyek e fogalom fontosságát mutatják. A ’teszt 
reliabilitása’ kifejezéssel gyakran találkozhatunk, de ez nem helyes; ez valójában a ’tesztpontértékek 
reliabilitásaként’ értendő. 



 57

C.2 Eljárások 
 
P-értékek 
 
Tesztitemek szerkesztésekor fontos, hogy eléggé pontos elképzelésünk legyen a célpopulációról. A túl 
könnyű vagy túl nehéz itemek felvétele több okból sem megfelelő. Vezethet unalomhoz vagy 
frusztrációhoz, és ez a tesztelt személyeknél szinte kikerülhetetlenül motivációvesztéshez vezet. Sőt mi 
több, ilyenkor az itemekre adott válaszok nagyon kevéssé tájékoztatnak a tesztet végzők teljesítő 
képességéről. Ezért fontos, hogy elég pontos elképzelésünk legyen az egyes itemek nehézségi fokáról; az 
egyes itemeknek egy tesztbe való bevételéről vagy kizárásáról hozott döntések gyakran alapulnak az itemek 
nehézségi fokáról nyert információn, amit p-értéknek szoktak nevezni. (’p’ mint proporció, azaz arány, 
vagy mint probabilitás, azaz valószínűség). Bináris (vagyis 0/1 értékekkel pontozott) itemek esetében a p-
érték a populáción belül a helyesen válaszolók aránya. A p-értéket rendszerint valamely item 
tulajdonságának tekintik, ami helyes is mindaddig, amíg szem elől nem tévesztjük, hogy ez a tulajdonság 
csak valamely konkrét populáció vonatkozásában érvényes. E viszonylagosságot szokás úgy kifejezni, 
hogy a p-értékeket populációfüggőnek mondjuk. Könnyen megérthetjük, miről van szó, egy egyszerű 
példán. Mondjuk, hogy egy itemet kell kialakítani olyanok teszteléséhez, akik negyedik éve tanulnak 
angolul. Tegyük fel, hogy ennek a populációnak az item meglehetősen könnyű, 0,8 a p-értéke. Eléggé 
kézenfekvő, hogy ugyanez az item sokkal nehezebb lesz abban a populációban, amely csak két éve tanul, és 
csak 0,25-ös vagy még alacsonyabb p-értéket eredményez. Így valamely item vonatkozásában határozott 
névelővel ’a’ p-értékről beszélni értelmetlen; explicit vagy implicit módon mindig valamely populációra is 
vonatkoztatunk. E populációfüggésnek közvetlen következményei vannak, amikor egy 
megfigyelésmintából próbáljuk meghatározni valamely teszt pszichometrikus tulajdonságait. A mintának a 
populáció szempontjából reprezentatívnak kell lennie. 
 
1. megjegyzés. A p-értékeket valamely populációban tekintve az itemekre vonatkoztatjuk, de egy 

mintából számítjuk ki. A minta reprezentativitása sem jelenti, hogy a számított érték a populációs 
értékkel lesz egyenlő. Ha a p-értéket két független mintából számoljuk ki, rendszerint két különböző 
értéket kapunk. A mintából nyert p-éréket a populáció p-értéke egy becslésének tekintjük. A becslés 
pontossága főként a mintanagyságtól függ. Részleteket és példákat a C.3. fejezetben találhatunk. 

 
2. megjegyzés. Az olyan itemeket, ahol 0, 1, vagy 2, vagy 0, 1, 2, és 3 stb. ponttal pontozhatunk, 

részpontozásos (parciális kredites) itemeknek nevezzük. A részpontozásos (parciális kredites) itemek 
p-értékeit átlagos relatív pontértékekként definiáljuk. A részleteket lásd a C.4. fejezetben. 

 
3. megjegyzés. A p-értékeket szokás a nehézség mértékeként értelmezni, de ügyelni kell arra, hogy 

minél magasabb a p-érték, annál könnyebb az item. Egyes szerzők az 1-p értéket használják a 
nehézség mérésére. Mindkét mérték elfogadható, ha világosan megjelölik, hogy melyiket 
alkalmazzák. 

 
Itemdiszkrimináció 
  
Egyszerűen szólván egy item elkülönítő ereje (discrimination power) annak a mértéke, hogy mennyire lehet 
az itemre adott válaszok révén a magas teljesítményszinteket az alacsonyaktól elválasztani. Vagy másképp 
megfogalmazva: milyen minőségű pszichometriai szempontból az olyan teszt, amely ebből a konkrét 
itemből áll? Tegyük fel, hogy egy elég nehéz bináris itemet alkalmazunk tesztként. Azt mondjuk, hogy az 
item helyesen diszkriminál, ha a legjobb tanulók jól oldják meg, a többiek viszont nem, de mivel a bináris 
itemnek csak két kategóriája van (helyes-helytelen), ha az item csak a legjobbakat különíti el a többiektől, 
nem tudja elkülöníteni a közepeseket a gyengéktől. Vagyis a diszkrimináció lokális sajátosság, és 
meglehetősen nehéz egy item elkülönítő erejét egyetlen számmal megragadni (és leírni). De a KTE-ben 
többféle diszkriminációs mutató is használatos. Felsorolunk néhányat: 

- az itempontérték és a tesztpontérték közötti korreláció (item-teszt-korreláció) 
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- az itempontérték és a teszt többi iteme által adott tesztpontérték korrelációja (item-többi item 
korreláció) 

- csak feleletválasztós itemek esetében: a tesztpontértéknek az egyes disztraktorokkal alkotott 
korrelációja 

Az item-teszt-korrelációnak és az item-többi item korrelációnak pozitívnak, a tesztpontérték és a 
disztraktorok közötti korrelációnak viszont negatívnak kell lenniük. (E fogalom pontos jelentését lásd C5-
ben). Túl általános szabályt megadni az item-teszt vagy item-többiek korrelációkra félrevezető volna, mivel 
a korrelációt az item p-értéke erősen befolyásolja. 
 
Grafikus itemanalízis 
 
Az itemanalízist végző számítógépes programok szokásos outputját egy sor olyan táblázat alkotja, amelyek 
a p-értékeket, egyes diszkriminációs mutatókat, mint például az item-teszt korrelációkat és item-többi item 
korrelációt, valamint más, rendszerint szintén diszkriminációs mutatóként értelmezhető indexeket 
tartalmaznak. Van azonban egy egyszerű és hatékony módszer az itemek minőségének megítélésére. 
Minden egyes itemet egy vagy több görbe ábrázol a C.1. ábrán látható példához hasonlóan: 
 

C.1. ábra. Grafikus itemanalízis 
 
 

 
 

Az ábrákat ugyanazon elv szerint szerkesztették: a teljes mintát a tesztpontértékek alapján felbontották kis 
számú homogén csoportra (példánkban négy csoportra: ’1’ jelöli a legalacsonyabb tesztpontértékek 
csoportját, ’4’ a legmagasabb tesztpontértékek csoportját és ’2’,’3’ a közbenső csoportokat). Minden 
csoportban kiszámították a helyes válaszok arányát és a csoportszámra vonatkoztatva berajzolták, miként 
azt az ábra bal oldali része mutatja (29-es item). Azonnal látni, hogy az item viszonylag nehéz: még a 
legjobb csoportban (4) is csak mintegy 60% válaszolta meg helyesen. Az is látszik, hogy az item-teszt 
korreláció pozitív lesz: minél nagyobb sorszámú a csoport, annál magasabb a helyes válaszok aránya. Az 
ábra jobb oldali része hasonlóan ábrázol egy öt válaszlehetőséget tartalmazó feleletválasztós itemet 
(amelynél B a helyes válasz). Azonnal láthatjuk, hogy nem túl jó itemről van szó: az elkülönítő erő 
alacsony (a B válasz görbéje csak lassan emelkedik); a D és E disztraktort szinte sosem választották, így 
disztraktorként haszontalanok) a C disztraktor pedig egy elég magas szinten (30% fölött) állandósul, ami 
arra vallhat, hogy ez egy beugratós item (catch item). Összességében az ábra világosan mutatja, hogy ez az 
item felülvizsgálatra szorul, és nem alkalmas arra, hogy az itemszerzők számára ’minta itemként’ 
szolgáljon. További példákat adunk és tárgyalunk a C.6. fejezetben. 
 
A bemutatott ábrák a TiaPlus számítógépes program szokványos kimeneti termékei. A programot 
Ton.Heivelmasn@Citogroep.nl címen szerezhetjük be. 
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A reliabilitás becslése 
 
A reliabilitás definíciója alapján nyilvánvalóan nem számíthatjuk ki a reliabilitás-együtthatót, minthogy az 
egy nem megfigyelhető mennyiséget is tartalmaz, a valódi tesztpontértékek varianciáját. A reliabilitás 
kiszámítása céljából új fogalmat kell bevezetnünk, a párhuzamos teszt fogalmát. Két teszt párhuzamos, ha 
teljesül a következő két feltétel: a valódi pontértékek a populáció valamennyi személyénél mindkét tesztre 
vonatkozóan egyenlők, és mindkét teszt mérésihiba-varianciája egyenlő. 
 
A KTE egyik fontos és megnyugtató eredménye, hogy egy teszt reliabilitása egyenlő a teszt és egy 
párhuzamos teszt korrelációjával. Két párhuzamos teszt reliabilitása megegyezik. 
 
Két probléma kapcsolódik ehhez a felismeréshez: (1) honnan tudhatjuk, hogy két teszt párhuzamos, és (2) a 
korreláció kiszámításához a tesztvizsgázók ugyanazon mintájától mindkét teszt pontértékeire szükség van, 
vagyis kettő tesztfelvételt kell végezni. Mindkét problémához megjegyzéseket fűzünk. 
1. Párhuzamos tesztek szerkesztése 

a. Két párhuzamos tesztnek ugyanaz a megfigyelt pontértéke és ugyanaz a megfigyelt 
varianciája. De ez a populáció egészére igaz; nem várhatjuk, hogy ezek az egyenlőségek a 
mintában is fennállnak. A gyakorlatban szignifikanciapróbát alkalmazhatunk, de kellő 
óvatossággal: ha a két mintaátlag közti különbség nem is tér el szignifikáns módon a zérótól, 
ebből még nem következik, hogy a populációs átlagok nem eltérők. Ha a mintaátlag 
alacsony, nagyobb annak a kockázata, hogy a populációban meglévő valóságos eltérést a 
szignifikanciapróba nem fedi fel. 

b. A KTE alkalmazásaiban két módszert szoktak használni, a párhuzamos formát és a 
tesztismétlést. A tesztismétléses módszerben ugyanazt a tesztet alkalmazzák két különböző 
időpontban. A párhuzamosságot főként az emlékezeti hatás veszélyezteti. Két esetet kell 
megkülönböztetnünk: 

i. Az emlékezeti hatások általában javítják a tesztteljesítményt. Ha az emlékezeti hatás 
egyenletes, vagyis az első és második tesztfelvétel közti növekedés egyenletes, a két 
(populációs) középérték eltérő lehet, de a varianciák nem lesznek eltérőek. 

ii. Ha az emlékezeti hatások nem ugyanolyanok minden személynél, akkor a 
tesztismétlés nem szolgáltat párhuzamos alakot. Ez történhet mennyezethatás 
esetén: az első tesztfelvétel alacsonyabb pontértékei jócskán növekedhetnek az 
emlékezeti hatás következtében, a magasabb pontértékek viszont már nem 
növekedhetnek ugyanennyivel, minthogy már amúgy is közel vannak a 
legmagasabb lehetséges tesztpontértékhez. Ilyenkor a két tesztpontérték-sorozat 
korrelációja nem a teszt reliabilitása. 

A párhuzamos alakoknak ez a szerkesztései módja sem könnyű. A párhuzamosság szükséges 
feltétele, hogy a két tesztforma tartalmilag hasonló legyen, amit nehéz megvalósítani, ha 
összetett itemeket szerkesztünk (például szövegrészlet négy vagy öt kapcsolódó kérdéssel). 
Van azonban egy egyszerű módszer is arra, hogy pszichometriai mutatókat alkalmazzunk 
párhuzamos tesztformák szerkesztésére. Ezt a módszert a C.7. fejezetben tárgyaljuk. 

c. Néha csak egyetlen teszt áll rendelkezésünkre, de a reliabilitás becslése céljából két 
párhuzamosnak tekintett fél részre bontjuk fel. Ne feledjük, hogy a két félrész közti 
korreláció nem a teszt reliabilitása, hanem a fél részeké. A teszt reiabilitását ebből a 
Spearman-Brown-formula alkalmazásával nyerhetjük (lásd alább). Ez a módszer a 
tesztfelező (split-half) módszer. 

 
2. Reliabilitás becslése egyetlen tesztfelvételből 

a. Elvben nem határozható meg a reliabilitás egyetlen tesztfelvételből. Amit kaphatunk az a 
reliabilitás úgynevezett alsó korlátja; ez egy olyan számérték, amelynél a reliabilitás 
bizonyosan nem alacsonyabb. Ha egy teszt alsó korlátja 0,7, akkor csak abban lehetünk 
biztosak, hogy a reliabilitás legalább 0,7. Ha az alsó korlát magas (például 0,95-nél 
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magasabb), akkor ez nem jelent különösebb problémát. Ha alacsony, mondjuk 0,30, ebből 
még nem következik, hogy a reliabilitás alacsony. 

b. A legismertebb alsó korlát a Cronbach-féle alfaegyüttható. A bináris (két kimenetelű) és 
parciális kredites (részpontozásos) itemek akármely elegyére alkalmazható. 

c. A KR20-együttható ugyanaz, mint a Cronbach-alfa, de csakis bináris itemekre van 
definiálva. 

d. A Cronbach-alfát néha a belső konzisztencia mutatójának nevezik, vagyis olyan mutatónak, 
amely azt mutatja, hogy a teszt valamennyi iteme milyen mértékben méri ugyanazt a 
fogalmat. Ha a teszt valóban egydimenziós, akkor ez a mutató közel lesz a reliabilitáshoz, ha 
a teszt heterogén, az alfa lényegesen alacsonyabb lehet a reliabilitásnál. 

e. Többféle alsó korlát létezik. Van azonban egy legnagyobb alsó korlát (LAK). Ez legalább 
akkora, mint bármely lehetséges alsó korlát. A LAK kiszámítása nem egyszerű (nincs hozzá 
zárt formula), de beszerezhető programokkal a LAK-ot is megkaphatjuk; a TiaPlus program 
is kiszámítja. 

f. Az alsó korlátok, mint a Cronbach-alfa, a KR20 és a LAK a populációra vonatkozó 
mennyiségek. A kalibrációs mintából becsülhetjük őket, és így becslési hibát tartalmaznak. 
A LAK kis mintából való becslésekor a populációs LAK jelentékeny felülbecslése szokott 
előfordulni. A TiaPlus program korrigálja ezt a torzítást, hacsak nem túlzottan kicsi a 
mintanagyság. 

 
A Spearman-Brown-formula. A tesztfelvételek célja a személy teljesítő képességéről információ 
szerzése. Az információt az itemekből nyert pontértékek révén nyerjük, de el kell ismernünk, hogy ezek a 
pontértékek hibákat tartalmaznak, olykor pozitív, máskor negatív irányút. Az itempontértékek 
összeadásakor a pozitív és a negatív hibák kiolthatják egymást, éspedig minél hosszabb a teszt, annál 
inkább. Amiből következik, hogy egy hosszabb teszt eredményében jobban megbízhatunk, mint egy 
rövidebbében, vagy ami ugyanaz, egy hosszabb teszt reliabilitása magasabb egy rövidebbénél. A 
Spearman-Brown-formula a teszt hosszúsága és reliabilitása közti összefüggést fejezi ki. Kétféle módon 
használható fel, amit egy példán szemléletünk. 
1. Egy 25 itemből álló teszt reliabilitása 0,7. Mennyi lesz a reliabilitás, ha 10 itemet hozzáadunk? (A 

válasz: 0,766; lásd a C.8. fejezetet) 
2. Egy 25 itemből álló teszt reliabilitása 0,7. Hány itemet tartalmazzon a teszt, hogy reliabilitása 0,8 

legyen? (A válasz: 43; lásd a C.8. fejezetet.) 
 
A második példa mutatja, hogy a Spearman-Brown-formula felhasználható az itemekkel való bővítés 
megtervezéséhez. Megjegyezzük, hogy (a szükséges itemek számát tekintve) költségesebb a reliabilitást 
0,8-ról növelni 0,9-re, mint 0,7-ről 0,8-ra. A 0,7-ről 0,8-ra növelés 43-25 = 18 további itemet igényel; 0,9 
eléréséhez újabb 54 itemre van szükség. 
 
A Spearman-Brown-formulát nagyon óvatosan használjuk: csak akkor alkalmazható, ha a hozzáadott 
itemek ugyanolyan tulajdonságúak, mint a már meglévők. A szokott megfogalmazás szerint a tesztet 
homogén módon kell meghosszabítani. 
 
A formulát fordított értelemben is használhatjuk: ha egy ismert reliabilitású teszt túl hosszú a gyakorlati 
alkalmazás számára, a formula segítségével kiszámíthatjuk egy rövidített változat reliabilitását. A fenti 
példát véve: ha a 43 itemből álló 0,8 reliabilitású tesztet (homogén módon) 25 itemre rövidítjük, a rövidebb 
változat reliabilitása 0,7 lesz. 
 
Végezetül felhasználható a reliabilitás kiszámításához a tesztfelezéses módszer alapján. Ha a két fél teszt 
korrelációját r-rel jelöljük, a teljes teszt reliabilitása 2r/(1+r) lesz.    
 
A standard mérési hiba. Bár egy egyedi esetben sosem tudhatjuk, hogy mekkora a mérési hiba, eléggé 
pontos elképzelésünk lehet ’az átlagosan előforduló’ mérési hiba nagyságáról. Emlékezzünk vissza a 
megfigyelt értékek ’privát’ eloszlásaira. Ha a lehetséges megfigyelt tesztpontértékek ilyen eloszlásában 
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valamennyi (vagy a legtöbb) érték igen közel van az átlaghoz (a valódi pontértékhez), akkor ennek az 
eloszlásnak kicsi a szórása; ha ellenkezőleg, sok érték távol esik az átlagtól, akkor a szórás nagy lesz. Ezt a 
szórást nevezik a mérés standard hibájának. 
 
Szoros összefüggés van a mérés standard hibája és a teszt reliabilitása közt: a mérés standard hibája a 
(populációban) megfigyelt pontértékek szorozva egy mínusz a reliabilitás négyzetgyökével. 
 
A mérés standard hibája felhasználható a valódi pontértékhez tartozó megbízhatósági intervallumok 
meghatározásához. Érdemes ilyen konfidencia-intervallumok példáit tanulmányozni, hogy a 
tesztvizsgálatok eredményeinek viszonylagosságával ismerkedjünk. A 90%-os megbízhatósági intervallum 
még egy 0,96-os, magas reliabilitás esetében is szélesebb a szórás felénél. A részleteket lásd a C.9. 
fejezetben. 
 
Az egyénekről hozott döntések olykor egy tesztpontértéken, például vizsgapontokon alapulnak. Meg kell 
értenünk, hogy az ilyen döntések szükségképpen megfigyelt értékeken alapulnak, amelyek ismeretlen 
nagyságú mérési hibát tartalmaznak. Következésképpen jó képességű vizsgázók is kudarcot vallhatnak 
negatív mérési hiba miatt, és gyengébb képességűek sikeresek lehetnek pozitív hiba nyomán. Mindez rossz 
(szándékainkkal ellentétes) rossz besorolásokhoz vezet. Az ilyen téves besorolások százalékaránya erősen 
függ a teszt reliabilitásától. Még ha ez 0,9 magas volna is, jelentős lehet a téves besorolások aránya. 
 
Kelley formulája. Néha szükségünk van a valódi pontértékek becslésére. A legismertebb becslési eljárás 
Kelley híres képlete. E formula eredménye valamiféle kompromisszum a megfigyelt pontérték és a 
tesztpontértékek populációbeli középértéke közt. A kompromisszum súlyozott összeget jelent; a megfigyelt 
pontérték súlya a teszt reliabilitása lesz, a populációs középérték súlya egy mínusz a reliabilitás. Tegyük 
fel, hogy X = 112, és a populációs középérték 100; a reliabilitás legyen 0,88. A valódi pontérték Kelley-féle 
becslése ekkor 112×0,88+100×(1-0,88)=110,56. Figyeljük meg, hogy a becsült érték közelebb van a 
populáció középértékéhez, mint a megfigyelt érték. Ez a „zsugorodás”. A becslés a következőképpen 
értelmezhető: ha a populáció minden olyan tagját tekintjük, akiknek a megfigyelt pontértéke 112, akkor 
becslésünk az ő valódi pontértéküknek az átlaga. Ha történetesen Jani megfigyelt pontértéke 112, ebből 
nem következtethetjük, hogy valódi pontértéke pontosan 110,56; vagyis a becslés is tartalmaz hibát. Ez a 
becslési hiba, és a becslési hiba szórását nevezzük a becslés standard hibájának, ami kisebb, mint a mérés 
standard hibája. 
 
Elméleti eredmények 
 
Van három fontos eredmény, amely hasznosítható a külső validálásban. A teszteredmények felfoghatók 
olyan mérési eredményeknek, amelyeket valamiképpen mérési hiba ront le. Érdekes volna tudnunk, annyira 
pontosan, amennyire csak lehet, hogy mik volnának az eredmények, ha mérési hibák nélkül mérhetnénk, 
azaz abban az ideális esetben, amikor a megfigyelt pontértékek a valódi pontértékekkel egyenlők. Az 
eredmények a következők: (a részletek a C.10. fejezetben találhatók meg) 
1. A megfigyelt pontértékek és a valódi pontértékek korrelációja a reliabilitás négyzetgyöke. 
2. Két teszt megfigyelt pontértékei közti korrelációt ’zsugorítja’ (alacsonyabbá teszi) a két teszt 

reliabilitásának fogyatékossága. A két teszt valódi pontértékének korrelációja egyenlő a megfigyelt 
pontértékek korrelációja osztva reliabilitásuk szorzatának négyzetgyökével. A megfelelő formulát 
zsugorodáskorrekciónak nevezik. 

3. Ha két teszt valóban ugyanazt a fogalmat méri, akkor a két teszt valódi pontértékének korrelációja 
eggyel egyenlő. Ilyen esetben a teszteket kongenerikusnak nevezzük. De a megfigyelt értékeik 
korrelációját legyöngíti fogyatékos reliabilitásuk. Ha két teszt kongenerikus, a megfigyelt 
pontértékeik közti korreláció egyenlő reliabilitásuk szorzatának négyzetgyökével. 
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Populációfüggőség 
 
A p-értékek tárgyalásakor hangsúlyoztuk, hogy értelmetlen volna egy itemnek ’a’ p-értékéről szólni, mivel 
(kimondva vagy kimondatlanul) mindig egy bizonyos populációra vonatkoztatjuk. Ugyanez a megfontolás 
alkalmazható a klasszikus tesztelmélet valamennyi item- és tesztmutatójára. Konkrétan igaz ez a reliabilitás 
fogalmára is. A reliabilitás a tesztpontértékek jellemzője valamely populációban. Ugyanaz a teszt lehet 
magas reliabilitású az egyik populációban, és nagyon alacsony egy másikban. Lássunk egy példát. Tegyük 
fel, hogy egy egyetemi felvételihez használt tesztnek a felvételizők populációjában 0,85 a reliabilitása. 
Ugyanez a teszt már alacsonyabb reliabilitású lesz az első éves egyetemisták körében, mivel ez a populáció 
a valódi pontértékeket tekintve homogénebb a felvételizőknél, vagyis a valódi pontértékekek varianciája az 
egyetemen kisebb lesz, mint a felvételizők populációjában. Vagy általánosabban, minél homogénebb a 
populáció (a valódi pontértékek tekintetében), annál alacsonyabb lesz a reliabilitás. Persze nem ez az 
egyetlen ok, amiért egy teszt reliabilitása alacsony lehet. Pongyolán fogalmazott itemek, nem egyértelmű 
pontozási szabályokkal, ugyancsak alacsony reliabilitáshoz szoktak vezetni, és nem lehet a populáció 
homogenitására fogni a teszt rossz minőségéből adódó pontatlanságot. 
 
C.3 A p-értékek pontossága 
 
Ha a p-értékekről szeretnénk benyomást szerezni, arra jó módszer konfidencia-intervallum szerkesztése. 
A p-érték elméleti mennyiség, amely a populációra vonatkozik, és amit rendszerint a megfelelő mintabeli 
mennyiséggel becsülünk. Ha egy itemnek mondjuk 0,75 a p-értéke a populációban, akkor majdnem biztos, 
hogy a mintában nem pontosan 0,75-ös arányt fogunk találni. De általában nem ismerjük a populációs 
értéket, csak a mintában figyelhetjük meg a helyes megoldások arányát. A statisztikai következtetés 
problémája annak tisztázása, hogy mit mondhatunk a populációs értékről a mintabeli érték alapján. Ebből a 
célból szoktak konfidencia-intervallumokat szerkeszteni. A következőkben összefoglaljuk a konfidencia-
intervallumok elméletét és gyakorlati formulát adunk meg a konfidencia-intervallum szerkesztéséhez. 
 
Az ismeretlen p-értéket a populációban a görög π betűvel jelöljük, azt az arányt, amit  egy mintában 
figyelhetünk meg p-vel jelöljük. A megfigyelt arányt véletlen változónak nevezzük, mivel különböző 
mintákban különböző értékeket vehet fel. 
1. Tegyük fel, hogy nagyon sok mintát tudunk kiválasztani, mind független egymástól, és mindegyik n 

nagyságú. Mindegyik mintában kiszámíthatjuk a megfigyelt p-értéket, és ezekkel a p-értékekkel 
hisztogramot rajzolhatunk. Az elméleti statisztikából érdekes dolgokat mondhatunk el a 
hisztogramról: 

a. Az átlaga egyenlő az ismeretlen π értékkel, 
b. A szórása egyenlő ( ) nππ −1 -vel; ezt a szórást nevezik a p a véletlen változó standard 

hibának; 
c. A hisztogram alakja erősen emlékeztet a normális eloszlás grafikonjára, és a hasonlóság 

erősebb nagy n mellett, mint kis n mellett. 
2. Természetesen nem választunk ki nagyon sok mintát, rendszerint csak egyetlen egyet választunk ki, 

de elméleti eredmények alapján mondhatjuk, hogy az a p-érték, amit megfigyelünk, 90%-os 
valószínűséggel egy olyan intervallumban fekszik, amely a középérték (π) mínusz a szórás 1,645-
szeresétől a középérték plusz a szórás 1,645-szereséig terjed. Az 1,645-ös érték a normális eloszlás 
táblázatában található. Ha 95%-os intervallumot óhajtunk, akkor  az 1,645-öt 1,99-cel kell 
helyettesítenünk, 99%-os intervallumhoz pedig 2,58-at használunk. 

3. Az előző bekezdésben mondottakat fejezi ki a következő formula: 
 

9,0)1(645,1)1(645,1 =
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4. Az előző formula zárójelek közötti kifejezését egy eseménynek mondjuk (p egy intervallumban 
helyezkedik el). A teljes formula így olvasható: ennek az eseménynek a valószínűsége 0,9.  Ezt az 
eseményt azonban helyettesíthetjük egy ekvivalens eseménnyel. Ezt két lépésben tesszük meg: az első 
lépés az első egyenlőtlenségre összpontosít, ahol a négyzetgyökös tagot az egyenlőtlenségjel másik 
oldalára visszük át: 

 
( ) ( )

n
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n
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−

−
1645,11645,1  

 
és a második lépésben ( a (c1) második egyenlőtlenségére összpontosítva) hasonló művelettel 
kapjuk: 
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majd a két jobboldalt kombinálva jutunk a következőhöz 
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és ezt az eseményt így olvashatjuk: a π populációs értéket két olyan érték fogja közre, amely mintáról 
mintára változik, mivel a megfigyelt p-érték véletlen változó. És mivel ekvivalens eseményekkel 
dolgozunk, azt mondhatjuk, hogy 
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5. Némi figyelmet igényel jól megérteni a (c1) és (c2) ekvivalenciáját és az eltéréseket a két állítás 

szövegezésében. A (c1)-ben azt mondjuk, hogy a (p) esemény két rögzített érték közt fekszik; a (c2)-
ben (ekvivalens módon) azt mondjuk, hogy a (π) rögzített populációs érték két változó korlát közt 
helyezkedik el. 

6. Van azonban egy további probléma a (c2) formulával: a két korlát a p változótól függ, de függ az 
ismeretlen π-értéktől is. A gyakorlatban aztán a π-t a megfigyelt p-értékkel helyettesítjük a 
négyzetgyökjel alatt, így jutunk a gyakorlati képlethez  
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7.  Egy egyszerű példa következik. Tegyük fel, hogy p = 0,51 és n = 100. Ekkor 

04999,0100/51,01(51,0 =−  (≈0,05), és ezeket az értékeket felhasználva (c3)-ban,    azt kapjuk 
 

( )
( ) 9,0529,0428,0

05,0645,151,005,0645,151,0
=≤≤=

×+≤≤×−
π

π
P

P
 

 
8. Vegyük észre, hogy a megfigyelt p-érték (0,51) pontosan a definiált intervallum közepén van, vagy 

miként mondani szokás, a konfidencia-intervallum szimmetrikus a megfigyelt p-érték körül. Ha a 
megfigyelt  p-érték 0,5 körül van akkor ez elfogadható. De most tegyük fel, hogy a megfigyelt p-érték 
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0,95 nagyságú, n = 100 és 99%-os konfidencia-intervallumot szeretnénk. A p standard hibája most a 
( ) 0218,0100/95,0195,0 ≈−  kifejezéssel közelíthető, továbbá 2,58×0,0218 = 0,056, ekkor 

 
( ) 99,0006,1894,0 =≤≤ πP  

 
de a konfidencia-intervallum nagyobb 1-nél, pedig tudjuk, hogy π nem lehet 1-nél nagyobb. Sőt mi 
több, nagyon magas p-érték mellett inkább azt várnánk, hogy a populációs érték kisebb a megfigyelt 
értéknél, mint hogy nagyobb nála. De ez akkor aszimmetrikus intervallumot kíván, amihez egy 
másik formulára van szükségünk. Ilyen formula a következő, amely elég komplikáltnak tűnik, de sok 
esetben egész jó eredményekhez vezet (Hays, 1977, 379. lap1) 
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Ebben a formulában a z a normális eloszlás táblázatából vett értéket jelöli: 1,645 a 90%-os 
intervallumhoz; 1,96 a 95%-os intervallumhoz és 2,58 a 99%-os intervallumhoz. A ’±’ jelet a ’+’-szal 
kell helyettesítenünk, hogy felső korlátot kapjunk, és ’-’-szal, hogy az intervallum alsó korláthoz 
jussunk. Mindezt az előző példára alkalmazva (ahol 656,658,2 2 = ), azt találjuk, hogy  
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ami 0,860-t ad alsó korlátnak és 0,983-t felső korlátnak. Vegyük észre, hogy a megfigyelt p-érték 
sokkal közelebb van a felső korláthoz, mint az alsóhoz. 

 
C.4. Részpontozásos itemek és p-értékek 
 
A bináris item olyan item, ahol a pontérték csak két értéket vehet fel, ezek: zéró a nem helyes és egy a 
helyes válaszért. Egy részpontozásos (partial credit) item olyan item, ahol a pontérték  a zérótól az egynél 
nagyobb maximumig terjedhet, és ahol az összes közbülső (egész számú) pontérték mint ’részpont’ (partial 
credit) érhető el. A legegyszerűbb alakjában két pont jár a tökéletes válaszért, zéró pont a teljesen rossz 
válaszért, és egy pont az olyan válaszért, amely sem nem teljesen rossz, sem nem teljesen jó. 
 
Egy bináris item (megfigyelt) p-értéke azoknak a tesztvizsgázóknak az aránya a mintában, akik helyesen 
válaszolták meg az itemet. Ha általánosítani próbáljuk a p-érték bináris itemekre vonatkozó definícióját a 
részpontozásos itemekre is, bajba jutunk, mert ebben az esetben a ’helyes válasz’ jelentése nem egyértelmű. 
Van azonban egy  alkalmas szemléletmódja a p-értékeknek, amely könnyen általánosítható a 
részpontozásos itemekre is, ez pedig az átlagos relatív (item-) pontérték. A bináris itemekre ezt a C.1 
táblázat szemlélteti számpéldával és szimbólumokkal is. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Hays, W.L., Statistics for social sciences. London: Holt, Rinehart and Winston, 1977 (2.kiadás) 
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C.1 táblázat. A megfigyelt p-érték mint átlagos pontérték 
 

Példa Jelölés Pontérték 
gyakoriság arány gyakoriság arány 

0 189 0,30 
0iN  1- ip  

1 441 0,70 
1iN  ip  

Összesen 630 1 
iN  1 

 
 
Ennek az itemnek az átlagos pontértékét a következőképp számítjuk ki: 
 

ip===×+×=
×+× 7,0

630
4411

630
4410

630
189

630
14410189

 

 
Így a bináris item esetében azt látjuk, hogy a helyes válaszok aránya vagy az átlagos pontérték 
Ugyanazt jelenti. Alkalmazzuk most ugyanezt az eljárást egy olyan itemre, amelynek maximális pontértéke 
3. (Lásd a C.2 táblázatot.) 
 

C.2 táblázat. Részpontozásos item átlagos itempontértéke 
 

Példa Jelölés Pontérték 
gyakoriság arány gyakoriság arány 

0 126 0,20 
0iN  0ip  

1 189 0,30 
1iN  1ip  

2 252 0,40 
2iN  2ip  

3 63 0,10 
3iN  3ip  

Összesen 630 1 
iN  1 

 
Könnyen ellenőrizhető, hogy az átlagos pontérték ebben az esetben: 
 

4,1
630

363225211890126
=

×+×+×+×
 

 
A nehézség indexeként ez az átlag nem túl hasznos, mert mindig észben kell tartanunk, hogy ennek az 
itemnek a maximális pontértéke 3. Ezért az átlagos pontértéket elosztjuk a maximális pontértékkel (így a 
relatív átlagos pontértékhez jutunk): 1,4/3 = 0,467, azaz a maximális pontérték 46,7%-a. A relatív átlagos 
pontérték (definíció szerint) zéró és egy közötti szám. Vegyük észre, hogy a bináris itemeknél az átlag 
pontérték és a relatív átlagos pontérték egybeesik, mivel a maximális pontérték egy. Ha a p-érték terminust 
részpontozásos itemekre használjuk, mindig átlagos relatív pontértéket értünk rajta. 
 
C.5. Korrelációk a disztraktorok és a tesztpontérték között 
 
Egy korreláció kiszámításához a tesztpontértékek két sorozatára van szükségünk. Ha például item-teszt-
korrelációt számolunk, az egyik pontérték a tesztpontérték, a másik az itempontérték. Ez utóbbi eggyel 
egyenlő, ha a válasz helyes, és zéró, ha helytelen. A korrelációt a szorzatmomentum-korreláció (Pearson-
korreláció) szokásos formulájával számoljuk ki. A számítás csak akkor fut vakvágányra, ha az item 
megfigyelt p-értéke vagy zéró vagy egy, mivel ilyen esetben az itempontérték varianciája zéró. 
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A disztraktor és a tesztpontérték közti korreláció kiszámításához a tesztvizsgázók által adott válaszokat 
átkódoljuk. Tegyük fel, hogy egy négy alternatívás (A,B,C és D) feleletválasztásos itemet 
tanulmányozunk, ahol B a helyes válasz: ekkor egy itempontértéket kap minden tesztvizsgázó, aki B-t 
választott, és zérót az összes többi. Ahhoz, hogy korrelációt számoljunk a tesztpontérték és az A disztraktor 
között, egy új bináris változót kell létrehoznunk oly módon, hogy 1 ’pontértéket’ kap minden tesztvizsgázó, 
aki az A-t választotta, és zérót a többi. A keresett korreláció ez új változó és a tesztpontérték közötti 
korreláció lesz. A tesztpontérték és a C és D disztraktorok közti korreláció kiszámolásakor hasonlóan 
járunk el. Amikor feleletválasztós itemeket használunk, helyes gyakorlat a disztraktorok és az 
itempontértékek közti korrrelációkat kiszámítani. A jól konstruált itemeknél ezek a korrelációk negatívak. 
 
Ez az alkalmazás azt is szemlélteti, hogy érdemes valamilyen formában az eredeti megfigyeléseket 
eltárolni. Ha csak az itempontértékeket (a zérókat és egyeseket) tároljuk, akkor nem tudhatjuk, hogy melyik 
disztraktort választották, mert ez nem derül ki pusztán annak ismeretéből, hogy a válasz helytelen volt. 
 
C.6. Még valami a grafikus itemanalízisről: DIF 
 
A grafikus itemanalízis tárgyalása jó alkalom arra, hogy bevezessünk egy fogalmat, amelynek sok 
figyelmet szenteltek az elmúlt két évtizedben, ez az ún. eltérő itemműködés (DIF: Differential Item 
Functioning). Az igazságos (fair) tesztelés azt kívánja, hogy az item ’hasonlóan viselkedjék’ különböző 
populációkban, például a fiúk és a lányok populációjában. Nem olyan könnyű azonban azt megmondani, 
hogy mit értsünk a ’hasonló viselkedésen’. Azt igényelhetnénk például, hogy egy item egyenlően nehéz 
legyen a fiúk és a lányok populációjában, de egy ilyen definició komoly zavart okozhat. Igazolt tény, hogy 
12 éves életkorban a lányok kevésbé jók számtanban, mint a fiúk. Ha az item nehézségét p-értékével 
operacionalizáljuk, akkor azt várhatjuk, hogy egy tipikus számtani item p-értéke alacsonyabb lesz a lányok 
populációjában, mint a fiúpopulációban. Ez szépen szemlélteti a p-érték populációfüggését, és rendszerint 
igaz lesz egy számtani teszt legtöbb, vagy valamennyi itemére. De ha az igazságosság követelményének 
olyan jelentéséhez ragaszkodunk, hogy minden item ugyanolyan nehéz legyen mindkét populációban, (és 
tegyük fel hogy egy elfogadható tesztnek ezt a követelményt ki kell elégítenie, és csakis ilyen tulajdonságú 
itemeket vettünk be a tesztünkbe), akkor szükségképpen azt találjuk majd, hogy egy ’igazságos’ (fair) 
tesztben a fiúk és a lányok pontértékének átlaga ugyanaz. Ez a megközelítésmód azonban azt a felfogást 
rejti magában, hogy minden különbség igazságtalan, hiszen bármely két populációra vonatkoztatható, 
beleértve azt a két populációt is, amely csak belőlem, illetve a szomszédomból áll. 
 
Tehát szükségünk van a DIF (az eltérő itemműködés) egy alkalmasabb definíciójára, egy olyanra, amely 
teret hagy a populációk közti különbségeknek. Egy ilyen definíciót feltételes állítás formájában 
fogalmazhatunk meg. Alkalmazzuk a fiúk és lányok példájára. Egy item nem mutat eltérő itemműködést 
(DIF), ha a fiúk (elméletben) rögzített készségszintű populációjában és a lányok (elméletben) ugyanolyan 
készségszintű populációjában az item p-értékei ugyanazok. Jegyezzük meg, hogy a két p-értéknek ez az 
azonossága valamennyi készségszinten fenn kell álljon. Egyszerűbben mondva: a DIF hiánya azt jelenti, 
hogy az item az ugyanolyan készségszinten lévő fiúk és lányok számára egyformán nehéz. 
 
A gyakorlatban persze nem ismerjük bármely tesztvizsgázó pontos készségszintjét, de a tesztpontértéket 
használhatjuk megközelítésként. Ha, mint korábban, a tesztvizsgázókat besoroljuk számos (ésszerű 
nagyságú) csoportba, berajzolhatjuk a megfigyelt p-értékeket külön minden fiú és lány csoport számára. A 
C.2 ábrán két példát látunk egy matematika vizsgáról. A felirat a lányokra (Sg=1; az Sg a subgroup 
’részcsoport’ rövidítése) és a fiúkra (Sg=2) utal.  
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C.2 ábra. Példák a DIF-analízisre 

 
A 7. item esetében nincs a DIF-re utaló jel: a fiúk és lányok p-értéke nagyon hasonló mindegyik csoportban 
(emlékezzünk rá, hogy a p-értékek becslési hibát is tartalmaznak; tehát nem várhatjuk, hogy egy mintában 
azonosak legyenek). Az 1. item esetében viszont világos jele van az eltérő itemműködésnek (a DIF-nek): az 
item lényegesen nehezebb minden lánycsoportban, mint a megfelelő fiúcsoportban. Bár vannak technikák 
arra, hogy ezeket a különbségeket statisztikai próbákkal ellenőrizzük, de a mostanihoz hasonlóan 
nyilvánvaló esetekben a grafikon is kellően meggyőző. Ha valamennyi itemhez készül hasonló grafikon, 
áttekintésük azonnal kibuktatja az olyan jelentős DIF-t, mint amilyent az 1. itemnél láttunk. 
 
Bár a nemek különbségét gyakorta használják példaként a DIF elmagyarázására és szemléltetésére, 
semmiként sem az egyedüli olyan változó, amelyen a DIF tanulmányozható. Az Egyesült Államokban egy 
teszt kulturális igazságossága gyakran szigorú követelmény, és az etnikai és faji hátteret nem ritkán 
használják a DIF-vizsgálatok szembeállító változóiként. Általában a tanulmányi tesztek terén a DIF-
vizsgálatokhoz alkalmazott fontos változó az oktatási módszer: előfordulhat, hogy egyes itemek 
könnyebbnek bizonyulnak, ha a tananyagot az A-módszerrel tanították, és nem, mondjuk, a B-módszerrel. 
Egy részletes DIF-elemzés igen tanulságos lehet ilyen összefüggésben. Egy másik erősen releváns példa az 
anyanyelvnek DIF-változóként való használata, amikor a tesztet eltérő nyelvi hátterű csoportokkal 
végeztetik, mint például a TOEFL esetében. 
 
C.7. Grafikus segédeszköz a párhuzamos tesztek szerkesztéséhez 
 
Párhuzamos tesztek szerkesztése különböző szituációkban fordulhat elő: 

• egy már létező (és már használt) teszthez konstruálunk párhuzamos alakot; 
• két (vagy még több) párhuzamos alakot szerkesztünk minden előzmény nélkül; 
• egy létező tesztet két párhuzamos félre bontunk (hogy a tesztfelező módszert használjuk a reliabilitás 
becslésére). 

 
Mindezekben az esetekben egyszerű módszert használhatunk a párhuzamos alakok grafikus 
szerkesztéséhez. Az elgondolás az, hogy két olyan tesztalakot szerkesztünk, amelyek közelítőleg szigorúan 
párhuzamosak. Ez azt jelenti, hogy az egyik tesztalak minden itemének van a másik tesztalakban egy 
ikerpárja (közelítőleg) ugyanazokkal a pszichometriai tulajdonságokkal. A klasszikus tesztelmélet keretei 
közt két tulajdonság megegyezésére törekszünk, ezek: a nehézség és az elkülönítés, amelyeket rendszerint a 
p-értékkel és az item-teszt- (vagy item-újratesztelés) korrelációval operacionalizálunk.   
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A módszer kiindulópontja egy pontdiagram szerkesztése, ahol minden itemet a sík egy pontja jelöl. Az x-
koordináta az item p-értéke, az y-koordináta az item-teszt-korreláció. Az item helyét egy (rövid) itemcímke 
jelzi, hogy az item könnyen beazonosítható legyen. Egy példát a C.3 ábra mutat be. Ha két item grafikus 
ábrázolása közel esik egymáshoz, akkor közelítőleg ugyanaz a p-értékük és az elkülönítésük. A C.3 ábrán 
az itemeket jelölő pontpárokat egyenesek kötik össze. A párokat úgy állítják össze, hogy két itempont 
közötti távolság minden párnál a lehető legkisebb legyen. 
 

 
C.3 ábra. Párhuzamos  tesztalakok grafikus szerkesztése 

 
Ahhoz, hogy két közelítőleg párhuzamos alakot szerkesszünk, az egy párba tartozó két itemet 
véletlenszerűen kell valamely tesztalakhoz sorolni. Néhány megjegyzést kell hozzáfűzni ehhez: 

1. Ha ugyanazon mintából rendelkezésre állnak valamennyi item adatai (ez a helyzet, amikor egy 
létező tesztet bontunk fel két párhuzamos félre, vagy amikor minden előzmény nélkül két párhuzamos 
tesztet szerkesztünk), mindig célszerű ellenőrizni, hogy mennyire sikerült párhuzamos alakokat 
összeállítanunk. A két párhuzamos tesztben a p-értékek nem fognak különbözni azoktól az értékektől, 
amelyek akkor adódnak, ha valamennyi itemet egyetlen teszthez tartozónak tekintünk, de az item-teszt-
korrelációk általában megváltoznak. 

2. Ha az adatok két különböző mintából származnak (ez fordulhat elő, amikor egy meglévő teszthez új 
párhuzamos alakot szerkesztünk), nagyon gondosan kell eljárni a statisztikailag ekvivalens minták 
használatában. Mindkét mintának reprezentatívnak kell lennie ugyanazon célpopuláció szempontjából. 

3. Ha egy létező teszthez kell párhuzamos alakot szerkeszteni, célszerű több itemet kiválasztani, mint 
ami szigorúan véve a teszthez szükséges. Ha a létező teszt 35 itemből áll, tanácsos legalább 50 itemmel 
rendelkezni az új teszt számára; ekkor úgy alakíthatunk ki 35 itempárost, hogy 15 itemet felhasználatlanul 
hagyunk. Ha ilyen tartalékkal nem rendelkezünk, kiderülhet, hogy nem sikerül párhuzamos alakot 
szerkesztenünk, mert például az új itemek átlagosan könnyebbek a régieknél. 
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4. A C.3 ábrán látható két párhuzamos alakot ’kézi erővel’ szerkesztették, és nem garantálható, hogy az 
ábrán javasolt megoldás a lehető legjobb. Ez azonban nem nagy probléma: a cél két olyan tesztalak 
szerkesztése, amelyben ésszerűen kiegyensúlyozott az itemek két pszichometrikus tulajdonsága. De 
előfordulhat, hogy amikor így járunk el, a két tesztalak erősen kiegyensúlyozatlan lesz más tekintetben, 
például a tartalom vonatkozásában. A pszichometriai egyensúly nem részesítendő előnyben a tartalommal 
szemben. A végső döntés a tesztszerkesztő kezében van, és a C.3 ábra példáján bemutatott módszer csupán 
egy kényelmes eszköz a párhuzamos tesztek szerkesztéséhez. Igen egyszerű eszközökkel kiszélesíthetjük az 
ellenőrzést, ha különböző színű címkéket használunk a nyitott és a feleletválasztós itemek 
megkülönböztetésére, vagy aláhúzással és dőlt betűkkel különböztetünk meg bizonyos tartalmi 
kategóriákat, és olyan párokat próbálunk kialakítani, amelyek itemei a lehető legjobban hasonlítanak 
egymáshoz tartalmi kategóriák, itemalak, p-érték és elkülönítés tekintetében. 
 
C.8 A Spearman-Brown-formula 
 
Létezik egy nagyon hatékony képlet a tesztreliabilitás szabályozására, az ún. Spearman-Brown-formula. 
Azt mondja meg, hogy miként változik a reliabilitás, ha a tesztet meghosszabbítjuk (vagy lerövidítjük). 
Tegyük fel, hogy egy teszt első alakja húsz itemet tartalmaz; ez az itemszám bizonyos értelemben 
felfogható a szabványos hosszúságnak. Így mondhatjuk, hogy a teszt hosszúsága 1. Ennek a tesztnek a 
reliabilitását jelöljük röviden ( )1ρ -nek. A Spearman-Brown-formula megmondja nekünk, mi lenne a teszt 
reliabilitása, ha negyven itemet tartalmazna, vagyis a hosszúsága 2 lenne. És általánosabban, megmondja 
nekünk, hogyan viszonyul az 1 hosszúságú teszt reliabilitásához a k hosszúságú teszt reliabilitása, ahol a k 
egy tetszőleges pozitív szám. Íme a formula: 
 

( ) ( )
( ) ( )111

1
ρ

ρρ
−+

=
k
kk  

 
és egy példa: tegyük fel, hogy egy 20 itemes teszt reliabilitása 0,63, de van rá lehetőség, hogy a tesztet 30 
itemesre bővítsük, vagyis 1,5-ször hosszabbá tegyük, mint amilyen jelenleg. Tehát használjuk a formulát 
k=1,5 és ( )1ρ = 0,63 értékekkel, amiből a következőt kapjuk: 
 

( ) ( ) 719,0
63,015,11

63,05,15,1 =
×−+

×
=ρ  

 
A formulát arra is felhasználhatjuk, hogy megnézzük a teszt rövidítésének a hatását. Tegyük fel, hogy csak 
egy 10 itemes tesztet alkalmazhatunk a 20 itemes helyett, ekkor  k = 10/20 = 0,5 és ezt helyettesítve a 
képletbe, kapjuk: 
 

( ) ( ) 460,0
63,015,01

63,05,05,0 =
×−+

×
=ρ  

 
Vannak felhasználók, akik nem igazán értik, mit is jelent a formulában  a ’k’. Minden bizonnyal nem az 
itemek számát jelenti, hanem az új itemszámnak valamilyen vonatkozási számhoz való arányát jelenti, ez a 
vonatkozási szám többnyire egy létező teszt itemeinek a száma. Ekkor ez utóbbi számot tekintjük 
szabványos hosszúságnak (1 hosszúságnak). A teszt hosszabbításának (vagy rövidítésének) a hatását 
grafikusan görbék sokaságával ábrázolhatjuk, mint például a C.4 ábrán látható.  
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C.4 ábra. A Spearman-Brown formula görbéi 
 
A görbéknek számos érdekes tulajdonsága van: 
1. Valamennyi görbe 1-hez tart, ahogy az itemek száma növekszik. 
2. Természetesen sok más görbe is előállítható volna. A C.4 ábrán csupán néhány példa látható, 

amelyekben 40 item volt a szabványos hosszúság.  
3. Minden görbe hasonló tulajdonságú: kis számú itemekkel kezdve és egyre több itemet adva hozzá a 

teszthez, a görbék kezdetben gyorsan emelkednek, majd az itemszám növekedésével az emelkedés 
egyre lassabb lesz. Szép példát kínál az alulról második görbe. 20 itemmel a reliabilitás (kb.) 0,40; 
még 20 itemet hozzáadva a reliabilitás 0,60-ra emelkedik, de további 20 item hozzáadása nem 
elegendő a 0,70-es reliabilitás eléréséhez. Röviden azt mondhatjuk, hogy a teszt reliabilitása 
szempontjából új itemek hozzáadása szerény nyereséggel jár, de itemek eltávolítása súlyos 
veszteséghez vezet. 

 
Egy teszt szerkesztésekor a Spearman-Brown-formula a legfontosabb gyakorlati eszköz a reliabilitás 
szabályozására. Néha egy bizonyos reliabilitást minimális követelményként szabunk meg (valamely 
populáció vonatkozásában). Elkezdjük a teszt összeállításával, és az első elemzés azt mutatja, hogy a célul 
kitűzött reliabilitást nem értük el. Ekkor felhasználhatjuk a Spearman-Brown-formulát, hogy becsüljük azt 
az itemszámot, amellyel a célkitűzés elérhető. Lássunk egy példát. Tegyük fel, hogy egy teszt célul kitűzött 
reliabilitása 0,85. Tegyük fel, hogy az első elemzés egy 25 itemből összeállított ideiglenes teszttel készült, 
amely 0,77-es (becsült) reliabilitást szolgáltatott. Ekkor egy nagyon is gyakorlati kérdés, hogy hány itemet 
kell hozzáadni a teszthez, hogy célunkat elérjük. Ha a 25 itemet szabványos hosszúságnak veszzük, akkor 
(a Spearman-Brown-formula alkalmazásával) fennáll, hogy 
 

( ) 77,011
77,085,0
×−+

×
=

k
k

 

 
és az egyenlet (amelyben k az ismeretlen) megoldásával megkapjuk k-t, 
 

( )
( ) 693,1

85,0177,0
77,0185,0

=
−×
−×

=k  

 
amelynek jelentése, hogy a teszt jelenlegi hosszúságát 1,693-szorosára kell növelni, vagyis  
25×1,693=42,3 itemből kell állnia. Mivel töredék itemek nincsenek, legalább 43 itemre van szükség a cél 
eléréséhez (42 item nem elegendő).  Az előbbi számítás egy nagyon jól használható gyakorlati képlethez 
vezet: 
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ahol megfρ  a ténylegesen elért és célρ  a célul kitűzött reliabilitás. (De most se feledkezzünk meg róla, hogy 
a formulából kapott k nem az itemek száma, hanem az a tényező, amellyel a tényleges itemszámot 
szoroznunk kell.) 
 
Ezt a fejezetrészt egy népi mondással zárjuk: nyugtával dicsérd a napot. Nagyon kockázatos a Spearman-
Brown-formula tisztán mechanikus alkalmazása. A Spearman-Brown-formula csak szigorú feltételek 
megléte esetén érvényes (amelyeket ebben a függelékben nem tudunk részletesebben tárgyalni). Tegyük 
fel, hogy meg kell duplázni a jelenlegi teszthosszúságot, hogy elérjük a célul kitűzött reliabilitást. Ha az 
ideiglenes teszt 25 olyan itemből áll, amit gondosan és szakszerűen szerkesztettek meg, akkor nem 
várhatjuk, hogy azzal is elérjük célunkat, ha a teszthez hozzáadunk 25 pongyolán kialakított itemet, 
amelyet vasárnap délután kapkodva csaptunk össze. Általánosabban a formula érvényességi követelményét 
úgy fogalmazhatjuk, hogy a teszt hosszúságát homogén módon kell növelni. Ami azt jelenti, hogy az új 
itemeknek (egészében véve) a már meglévő itemekhez sok tekintetben nagyon hasonlónak kell lenniük: 
tartalmi vonatkozásban, az általános nehézségi szintben és az elkülönítésben, esetleg itemformátumban is 
(25 esszé jellegű itemből álló teszt nem homogén módon kettőződik meg 25 feleletválasztós kérdés 
hozzáadásával). Mindez természetesen nem ellenőrizhető teljes egészében, ezért bármily tetszetős is a 
Spearman-Brown-formula, a gyakorlatban csak megközelítéseket nyújthat. 
 
C.9 Megbízhatósági intervallumok a valódi pontérték számára 
 
Némi matematikai jelölésre szükségünk lesz, hogy kifejezzük a standard mérési hiba és a reliabilitás közti 
összefüggést. Az X szimbólummal fogjuk jelölni a megfigyelt tesztpontértéket, és az X reliabilitásának 
jelölése Rel(X) lesz. A megfigyelt tesztpontérték szórásának (SD: standard deviation) jelölése SD(X), a 
standard mérési hibának (SE: standard error of measurement) jelölése pedig  SE(X) lesz. A standard mérési 
hiba és a reliabilitás összefüggését a következő képlet adja meg: 
 

( ) ( ) ( )XXX Rel1SDSE −=  
 
E formulával kapcsolatos fontos tény, hogy a standard mérési hiba kiszámítható megfigyelhető 
mennyiségekből: a megfigyelt pontértékek szórásából és a reliabilitásból. Egy jól ismert esetet hozunk fel 
példának. Az intelligenciatesztek használatakor a pontértékeket (IQ) olyan skálán adják meg, amelyen (egy 
jól definiált populációra vonatkoztatva) az IQ középértéke 100 és a szórás 15. Jegyezzük meg, hogy ezek a 
mennyiségek nem a valódi pontértékekre, hanem a megfigyelt pontértékekre vonatkoznak, és sok 
intelligenciateszt reliabilitása jócskán 0,9 alatt marad, de bizonyosan nem éri el az egyet. A C.3 táblázat 
több esetre megadja a standard mérési hibát 
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. 
C.3 táblázat.  A standard mérési hiba, ha SD(X) = 15 

 
Reliabilitás SE(X)
0,85 5,81 
0,88 5,20 
0,91 4,50 
0,94 3,67 
0,97 2,60 

 
 
Ezek a számok meglepők lehetnek, de egyszerű számításból adódnak. A táblázat fontos, mert megóv az 
olyasféle kijelentésektől, hogy „a reliabilitás nem kevesebb, mint 0,97, ami gyakorlatilag 1-nek vehető”, és 
megóv tőle, hogy aztán úgy járjunk el, mintha tényleg 1 volna a reliabilitás. Lássuk csak, hogy mit 
mondhatunk Jani IQ-járól, ha a megfigyelt értéke 112, és az IQ-tesz reliabilitása csakugyan 0,97 magas. 
Mivel a mérés nem tökéletes, hanem mérési hibát is tartalmaz, a legtöbb, amit remélhetünk, hogy egy olyan 
intervallumot definiálunk, amely tartalmazza Jani (valódi pontértékként értelmezett) valóságos IQ-ját. 
Ekkor azonban újabb probléma merül fel: a klasszikus tesztelmélet nem mond semmit Jani személyes 
mérésihiba-eloszlásáról. Nem állíthatjuk, hogy szimmetrikus volna, és még kevésbé lehetünk biztosak 
abban, hogy normális eloszlás alakú. Noha a statisztikában konfidencia-intervallumokat definiálhatunk az 
eloszlás alakjára vonatkozó további feltételek nélkül is, de ezek az intervallumok rendszerint kiábrándítóan 
szélesek. Szűkíthetjük őket, de csak extra feltevések árán. Általában feltételezik, hogy a hibaeloszlás 
normális. Ha ezt a feltevést elfogadjuk, akkor a szokásos módon definiálhatjuk a konfidencia-intervallumot, 
amely matematikai formában a következőképpen fejezhető ki: 
 

( )( ) ( )( ) 90,0SE645,1ProbSE645,1Prob =×−≤≤×− XXXX JaniJaniJani τ  
 
vagy szóban megfogalmazva, 90% annak a valószínűsége, hogy a megfigyelt pontérték köré szerkesztett 
szimmetrikus intervallum tartalmazni fogja a valódi pontértéket; az intervallum alsó korlátja a megfigyelt 
pontérték mínusz a mérési hiba 1,645-szöröse és a felső korlát a megfigyelt pontérték plusz 1, 645-szor az 
SD(E). A szimbólumok helyére az ismert mennyiségeket behelyettesítve: 
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Ez azt jelenti, hogy a 90%-os konfidencia-intervallum 116,3-107,7 = 8,6 IQ-pont széles, ami a megfigyelt 
pontérték szórásának több mint fele. Természetesen nemcsak Janira, hanem a populáció bármely tagjára 
alkalmazhatjuk ezt az eljárást. De ha ezt tesszük, arról sem feledkezhetünk meg, hogy az esetek 10%-ában 
a valódi pontérték kívül esik majd az így definiált intervallumon. Tehát nyilvánvalóan nem kezelhetünk 
úgy egy 0,97-es reliabilitást, mintha ’gyakorlatilag egy’ lenne. 
 
C.10 Fontos elméleti eredmények 
 
Elméleti meghatározása szerint (lásd a C.1 fejezetrészt) a reliabilitás a valódi tesztpontérték varianciájának 
és a megfigyelt pontérték varianciájának a hányadosa. Ennek értékét a gyakorlatban nem számolhatjuk ki, 
mivel a valódi pontérték varianciáját nem ismerjük. Ha van egy tesztünk, amely párhuzamos egy bizonyos 
X-szel (rendszerint  X ′ –vel jelöljük), akkor a reliabilitás kiszámítható, hiszen elméletileg megmutatható, 
hogy két párhuzamos teszt reliabilitása egyenlő a teszt reliabilitásával (és egyúttal párhuzamos alakjának 
reliabilitásával is). Van azonban egy másik fontos elméleti fogalom, amely ugyancsak szoros kapcsolatban 
van a reliabilitással, mégpedig a megfigyelt és a valódi pontértékek korrelációja egymással (a 
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célpopulációban). Ezt az összefüggést a korábbi eredményekkel együtt mutatja a következő összetett 
egyenlet: 

( ) ( )
( ) ( ) ( )TXXX
X
TX ,,

Var
VarRel 2ρρ =′==  

 
Vegyük észre, hogy a reliabilitás a megfigyelt és valódi tesztpontérték közti korreláció négyzete, amiből 
közvetlenül következik, hogy 
 

( ) )(lRe, XTX =ρ                                                          (C.1) 
 
Ez fontos eredmény. Szeretnénk persze mérési hiba nélkül mérni, de a nyelvi tesztelésben, miként sok más 
területen sem, ez gyakorlatilag nem lehetséges; amit kaphatunk, azok mind gyarló eredmények: egy mérési 
folyamat megfigyelt kimenetei hibákkal terheltek. A fenti formula közvetlenül kifejezi a megfigyelt értékek 
és a minket érdeklő elméleti konstruktum közötti korrelációt.  
Mivel a teszt reliabilitása  zéró és egy  közötti szám, a megfigyelt és a valódi pontérték közötti korreláció 
nagyobb lesz, mint a reliabilitás (egyenlők csak akkor lesznek, ha a reliabilitás zéró vagy egy). A C.4 
táblázat néhány példát mutat be. 
 

C.4 táblázat. A reliabilitás és ),( TXρ összefüggése 
 

Rel(X) Ρ(X,T)
0,2 0,45 
0,4 0,63 
0,6 0,77 
0,8 0,89 
0,9 0,95 

 
Ebből az összefüggésből a validitás tárgyalását illetően fontos következmények származnak. A validitás 
egyik fontos aspektusa az összefüggés a tesztpontérték és valamely más változó között, amely sok esetbe 
szintén egy tesztpontérték. De mindkét tesztpontértéket hiba terheli, és ezek a mérési hibák zsugorítani 
(’kifakítani’) fogják a korrelációt. Elvben a két valódi pontérték közti korrelációt szeretnénk ismerni. 
Létezik egy híres formula e korreláció megadására, de szükségünk van jelöléseink némi bővítésére, hogy 
tömör formában tudjuk felírni. A két megfigyelt pontérték jelölése legyen X és Y,  és a nekik megfelelő 
valódi pontértékeket rendre  XT -szel és YT -nal fogjuk jelölni. A képlet: 
 

( ) ( )
( ) ( )YX

YXTT YX RelRel
,, ρρ =                                                            (C2) 

 
vagy szavakkal: a valódi pontértékek közti korreláció egyenlő a megfigyelt pontértékek közti korreláció 
osztva a reliabilitások szorzatának négyzetgyökével. Mivel a reliabilitások általában egynél kisebbek, a tört 
nevezője is kisebb lesz egynél, amiből is következik, hogy a valódi pontértékek közötti korreláció nagyobb, 
mint a megfigyelt pontértékek közötti korreláció, avagy, ahogy rendszerint fogalmazunk, a megfigyelt 
tesztpontértékek közötti korrelációt mérési hiba zsugorítja. Formulánkat ’zsugorításkorrekciónak’ is hívják. 
(Jegyezzük meg, hogy a formula nem alkalmazható, ha valamelyik vagy mindkét reliabilitás zéró, de ilyen 
esetben a valódi pontértékek közötti korreláció is zéró.) 
Ez a formula fontos szerepet játszik a teszt konstruktumvaliditásának tárgyalásában. Ha két teszt ugyanazt a 
fogalmat méri, rendszerint azt látjuk, hogy korrelációjuk kisebb egynél, és ezt megmagyarázhatjuk a 
zsugorodásformulával: a korrelációt csökkenti az a tény, hogy mindkét tesztpontérték tartalmaz mérési 
hibát. Ámde ha X és Y csakugyan ugyanazt a fogalmat mérik, akkor a valódi pontértékeik közötti 
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korrelációnak eggyel kell egyenlőnek lennie, azaz kongenerikusnak kell lenniük. A zsugorodásformula 
bal oldalára 1-et helyettesítve közvetlenül kapjuk, hogy 
 

X és Y kongenerikus ( ) )(lRe)(lRe, YXYX =⇔ ρ  
 
vagyis ha X és Y kongenerikus, akkor korrelációjuk egyenlő kell legyen a reliabilitásuk szorzatának 
négyzetgyökével.  
 
A gyakorlatban a (C.2) formulát nem tudjuk a megadott formában használni, mivel a formula populációs 
értékekre vonatkozik, a gyakorlati szituációkban viszont mintából becsüljük a korrelációt és a két 
reliabilitást, a formula hányados alakja miatt pedig az eredmény egynél nagyobb számnak is adódhat, ami 
természetesen nem lehet korreláció. A formula alkalmazásának leggyakoribb buktatójába azonban akkor 
botolhatunk, amikor a reliabilitás valamely alsó korlátját használjuk, például a Cronbach-alfát. Ha a teszt 
heterogén, akkor ez az együttható lényegesen alacsonyabb is lehet a reliabilitásnál, és ezeket a becsléseket 
használva a formulában reliabilitás gyanánt, a nevező túl kicsi lesz, aminek következményeképpen túl nagy 
lesz a tört érteke, akkor is egy fölötti, vagy egy közeli eredményt adva, ha a két teszt egyáltalán nem 
kongenerikus. 
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D. FEJEZET 

 
A  KVALITATÍV  ANALÍZIS 

 
Jayanti Banerjee 

Lancaster University 
 

 

A nyelvvizsgák illeszkedése a Közös Európai Referenciakerethez c. kötet 6. fejezete megvilágítja, hogy „a 
KER-hez (a Közös Európai Referenciakerethez) való elfogadható szintillesztés előfeltétele a belső validálás” 
(Council of Europe, 2003: 100). Ez a fejezet arra összpontosítja figyelmét, hogy miként állapítható meg egy 
teszt önmagában vett minősége a hasonló kérdések megválaszolásával: 

i. Az itemek nehézségi szintje valóban a szándékunknak megfelelő-e? 
ii. A különböző pontozók által adott minősítések összhangban vannak-e egymással? 

iii. A szándékaink szerint különböző dolgokra irányuló résztesztek eltérő információt nyújtanak-
e? 

iv. A tanulók arra összpontosítanak-e, amit tesztelünk, vagy valami egészen másra? 
v. Az interjúkészítők képesek-e jó teljesítmény kiváltására? 

(Council of Europe, 2003: 100-101- alapján)  
 
A Módszertani segédletnek ez a fejezete azt kívánja bemutatni, hogy a teszt minőségére vonatkozó kérdések 
miként válaszolhatók meg a kvalitatív analízis módszereivel. A fejezet tartalma a következő: 

i. A kvalitatív módszerek áttekintése 
ii. Szóbeli beszámolók 

iii. Naplóvizsgálatok 
iv. Diszkurzus/beszélgetés-vizsgálatok 
v. A teszt nyelvezetének vizsgálata 

vi. Adatgyűjtési keretsémák 
vii. Feladatjellemzési keretsémák 

viii. Kérdőívek 
ix. Ellenőrzési listák 
x. Interjúk 

A II-X. fejezetrészek a vizsgált anyag jellege szerint csoportosulnak. Ugyanazt a felépítést követik: a 
kvalitatív módszer leírása; kutatási példák a módszer használatára; tanácsok a módszer használatához. 
Minden módszerhez, ahol csak lehet, ajánlott alapműveket is megadunk. A hivatkozások listája a fejezet 
végén található. 
 
Annak ellenére, hogy fejezetünk a tesztminőség kérdését állítja középpontba, úgy vélem, hogy az itt leírt 
módszerek közül sok minden használható a standardizáló eljárásokban is. Visszatérek erre a 6. fejezetben. 
Előbb azonban azt kell megértenünk, hogy mit jelentenek a kvalitatív módszerek, és miként használták fel 
őket már eddig is a nyelvi tesztelés kutatásában. 
 

1. A kvalitatív analízis módszerei 
 

A tesztvalidálás kvalitatív megközelítése képessé teszi a tesztfejlesztőket és –használókat a teszt 
működésének közelebbi vizsgálatára azáltal, hogy egyes egyénekre vagy kiscsoportokra összpontosítanak. A 
kvantitatív megközelítésmódoktól számos szempontból elkülöníthetők. Először is, miként azt már 
elmondtuk, a kvalitatív megközelítés inkább az egyénnel és kiscsoportokkal törődik, nem pedig a nagy 
tesztpopulációkkal. Célja, hogy részletes információt gyűjtsön az egyének vagy csoportok sajátosan jellemző 
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tapasztalatairól. Ha valamely kvantitatív módszer, például egy nagyarányú kérdőíves vizsgálat, feltárt egy 
trendet, akkor kvalitatív módszert lehet alkalmazni abból a célból, hogy feltárjuk ezt a trendet az egyén 
szintjén, esetleg azért, hogy magyarázatot találjunk rá.  
Másodszor, a kvalitatív megközelítést ’interaktívnak és humanisztikusnak’ is mondják (lásd Cresswell, 
2003: 181). A kutatás résztvevőjével közelebbi a kapcsolat. Ez a kutatótól finom érzékenységet igényel. A 
kutatás résztvevői nem egyszer a kutatás irányát is befolyásolják. 
Harmadszor, a kvalitatív kutatás értelmező jellegű, és ciklikusan kiterjeszkedő tendenciájú. Például, ha egy 
kutató a tesztfelvétel eljárásait kívánja vizsgálni (a tesztadatok titkosságának biztosítása szempontjából), 
tervezhet egy olyan kérdőívet, amelyet mindenki kitölt, aki közreműködik a tesztfelvételben (tanárok, 
vizsgáztatók, irodai dolgozók). Ezután elhatározhatjuk, hogy interjút készítenek kiválasztott válaszolókkal, 
hogy a kérdőív bizonyos kérdéseire adott válaszokat megvizsgáljanak. Mivel a kutatónak már rendelkezésére 
állnak kérdőíves válaszok, az interjúhoz világos elképzelésekkel kezdhet hozzá arról, hogy mit akar 
megvizsgálni. Az interjú közben azonban a kutatónak is választ kell adnia arra, amit a megkérdezett mond, 
értelmeznie kell a jelentését és meg kell ítélnie, hogy szükség van-e új irányokba (és milyenbe) kiterjeszteni 
a vizsgálatokat. 
 
E megkülönböztető jellegek ellenére azonban fontos, hogy a kvalitatív  és a (Függelék más fejezeteiben leírt) 
kvantitatív analízis módszereit egymást kiegészítő módszereknek tekintsük. Mindegyikük más információt 
fog nyújtani a validálandó tesztről és újszerű megvilágításba helyezi azt. Csakugyan, egyre elterjedtebbek az 
olyan tanulmányok, amelyek a kvalitatív és a kvantitatív módszereket összekapcsolva alkalmazzák. 
 
Az egyik legfrissebb példa Brown (2003) tanulmánya, amely a kérdezőnek a tesztvizsgázó 
beszédteljesítményére tett hatását vizsgálja. Ez a kutatás Brown & Hill (1998) egy korábbi tanulmányát 
fejlesztette tovább, amely többnézetű (multifaceted) Rasch-elemzést használt a kérdezők által képviselt 
nehézség mértékének meghatározására. Brown (2003) ennek alapján kiszemelte a legenyhébb és legrázósabb 
vizsgáztatót, majd kiválasztott egy vizsgázót, aki mindkét kérdezővel találkozott. Brown & Hill (1998) 
megállapította, hogy a pontozók jobbnak érzékelték ennek a vizsgázónak a teljesítményét, amikor az 
enyhébb vizsgáztató kérdezte, mint amikor a szigorúbb vizsgáztatónak válaszolt. Brown (2003) mindkét 
beszélgetés szövegét elemezte beszélgetésanalízissel (lásd 3.1, alább), hogy jobban értse a kérdezőnek a 
vizsgázó beszédteljesítményére tett hatását. Az elemzés eredményeként arra a következtetésre jutott, hogy a 
’könnyű’ kérdező többet segített a vizsgázónak a beszédteszt közben. Például pontosan körvonalazta, hogy 
mit vár el a vizsgázótól. Olyan visszajelzést is adott, amely megértésről és érdeklődésről tanúskodott. 
 
Brown (2003) azt is meg kívánta vizsgálni, hogy vajon a vizsgázókat elbíráló pontozókat befolyásolta-e a 
kérdezők magatartása. Ezért minden interjú visszatekintő szóbeli beszámolókat (lásd 2.1, alább) kért 4 
pontozótól. A szóbeli beszámolók elemzése, hogy a pontozók megfigyelték, hogy a vizsgázó kiterjedtebb 
beszélgetést folytatott-e. Konzisztensen úgy ítélték meg, hogy a vizsgázók kiterjedt beszélgetést könnyebben 
folytattak ’enyhébb’ kérdezővel, mint a szigorúbbal. 
 
A kvantitatív (többnézetű Rasch-analízis) és a kvalitatív (beszélgetéselemzés és szóbeli beszámoló) 
módszertan e kombinációjával megállapítást nyert, hogy a kérdező stílusa/viselkedése befolyásolhatja a 
vizsgázó által kapott pontok számát. Feltárta a kérdezői stílusnak azokat a vonásait is, amelyek közösen 
hatnak a vizsgázó teljesítményére. Ez a tanulmány jól megmutatja a kvalitatív és kvantitatív módszertan 
egymást kiegészítő szerepét. A fejezet hátralévő része különböző kvalitatív elemzési módszereket tárgyal, 
kezdve a reflexiós technikát igénybe vevő módszeren. 
 

2. A reflexió 
 

A reflexiós technikát alkalmazó kvalitatív elemzési módszerek adatközlőiket arra szólítják fel, hogy írásban 
vagy szóban számoljanak be gondolkodási folyamataikról és/vagy akcióikról tesztvizsga előtt, közben, a 
tesztfeladat olvasásakor vagy egy értékelő skála kérdéseinek kitöltésekor. 
A kutatók választhatják azt is, hogy a reflexió közben jelen vannak, de azt is, hogy távol maradnak. Ha a 
kutató úgy határozott, hogy a reflexió közben nem kell jelen lennie, akkor inkább a naplóelemzés (lásd 2.2, 
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alább) módszerét használja. Akkor is, ha a jelenlétet választja, eldöntheti még, hogy mennyire folyik bele 
(egyes pontokon megszakítva vagy utólagos interjúval) az adatközlő reflexióiba. Ez a fejezetrész a 
felkészülési, a tesztvizsgázási és az értékelési folyamatokra vonatkozó reflexiók gyűjtésének két útját 
tárgyalja: a szóbeli beszámolót és a naplóvizsgálatokat. 
 

2.1. Szóbeli beszámolók 
 
A szóbeli beszámolókat szokták „szóbeli jegyzőkönyvként” is emlegetni. A vizsgázóktól vagy a 
vizsgáztatóktól származó adatgyűjteményben a szereplők a tesztvizsga vagy a teljesítmény értékelése közben 
zajló gondolkodási folyamatokról számolnak be. A szóbeli beszámolókat sokféleképpen definiálták, de a 
leghasznosabb valószínűleg Green (1998) meghatározása. Ő három paraméter szerint definiálta a szóbeli 
beszámolót: 
i. A gyűjtött adatok típusa. Az adatközlőket kérhetjük, hogy csak a gondolataikat mondják el (beszéd 
fennhangon) vagy kérhetünk más jellegű, nem szóbeli információt 
ii. A gondolat vagy cselekvés és a szöveges megfogalmazás közti időkülönbség – egyidejű vagy 
visszatekintő szöveges beszámoló 
iii. A beavatkozás (ha van egyáltalán) jellege: a kutató rákérdezhet az elhangzottakra, vagy további 
információt kérhet (irányított), vagy csendben maradhat (nem irányított). 
 
A szóbeli beszámolók nagyon hasznos információforrások a vizsgázókban és a vizsgáztatókban a vizsga és 
érékelés közben lezajló folyamatokról. Ugyanakkor nagyon erősen igénybe veszi az adatközlőket, akiknek 
egyidejűleg kell vizsgázniuk vagy értékelniük és közben arról is beszélni, amit csinálnak vagy gondolnak. Ez 
igen jelentős kognitív megterhelés. Ezért fontos, hogy az adatközlőket kiképezzük a szóbeli beszámolásra. A 
kiképzés kétszakaszos folyamat, amelyet külön-külön kell minden adatközlővel végigcsinálni. 
Első szakasz: 

1. Magyarázzuk el, mi is az a szóbeli beszámoló és miről van szó benne.  
2. Mutassunk be egy szóbeli beszámolót vagy úgy, hogy magunk mondunk el vagy videóról lejátszunk 

egy ilyen beszámolót. 
Második szakasz: 
Adjunk lehetőséget az adatközlőnek a szóbeli beszámoló gyakorlására. Két feladatot adhatunk, hasonlót 
azokhoz, amelyeket az adatközlőnek a valóságos adatgyűjtési szituációban kell teljesítenie. Ha például egy 
olvasási tesztről szándékozunk szóbelibeszámoló-adatokat gyűjteni, akkor a vele ekvivalens tesztváltozatból 
vegyünk ki két-három itemet, és ezt használjuk a gyakorláshoz.  

1. Adjuk oda adatközlőnknek az itemet, amiről szóbeli beszámolót kérünk. Adjunk neki részletes 
útmutatást az igényelt beszámolóról. Ha kell, feladatteljesítés közben szakítsuk meg további 
információért, és tegyük nyilvánvalóvá, hogy mit várunk, miről számoljon be.  

2. Az első szóbeli beszámolási feladat után adjunk további visszajelzést (pl. magyarázzuk el az 
adatközlőnek, hol óhajtottunk volna további részleteket). 

3. Adjuk meg a második feladatot. Az adatközlő a tényleges vizsgálatban várhatóhoz hasonló 
körülmények közt teljesítse a szóbeli beszámolási feladatot. 

4. További visszajelzést biztosítsunk az adatközlőnek. Szerencsés dolog azt elmondani, hogy mi 
tetszett különösebben a szóbeli beszámolóban. Magyarázzuk el azt is, hol szerettünk volna több 
részletet. 

Fontos megjegyeznünk, hogy (minden kiképzés ellenére) az adatközlők nem egyformán jók a szöveges 
beszámolóban. Alderson (1990) megvizsgálta az olvasás-megértési készségeket, amelyeket a vizsgázók a 
10-itemes iskolai angol olvasás-megértési teszt kitöltésekor felhasználhat. Két tesztvizsgázóval csináltatott 
szóbeli beszámolót. Mindegyik megbeszélés kb. egy órát vett igénybe és rögzítésre került átírás és elemzés 
céljából. Alderson (1990) azt találta, hogy egyikőjük nagy nehézségekkel küzdött gondolatai 
megfogalmazásakor, míg a másik ügyesebbnek bizonyult. Levonta azt a következtetést, hogy jó adatközlők 
megkeresése nagyon fontos. Azt tanácsolnám, hogy a kiképzés folyamatát használjuk ki olyan adatközlők 
kikeresésére, akik nagyobb erőfeszítés nélkül tudnak szóbeli beszámolót nyújtani, és akik hasznos adatokat 
fognak adni. Miként arra Alderson rámutat, „a hasonló kvalitatív kutatásban az adatközlők 
reprezentativitásánál fontosabb, hogy jó adatközlőket találjunk” (1990: 468). 
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Azt is meg kell fontolni, hogy milyen nyelven hangozzék a szöveges beszámoló. A beszámoló nyelvének 
megváltoztatása nem mindig problémátlan. Lehet, hogy Ön és vizsgázója számára is az A nyelv az 
anyanyelv (L1), de a teszt B-nyelven íródott. Vajon azt kérné a tesztvizsgázóktól, hogy a közös 
anyanyelvükön (L1), az A-nyelven számoljanak be vagy a teszt nyelvén tegyék (B-nyelv)? Előfordulhat, 
hogy a vizsgázók az A-nyelvet beszélik, de az Ön anyanyelve (L1) a teszt nyelve, vagyis a B. Ilyenkor azt 
várná a vizsgázóktól, hogy a B-nyelvet használják, noha számukra nem  az  első nyelvük? Megfontolandók a 
következők: 

1. Teljesebben és pontosabban fogják-e kifejezni gondolataikat az adatközlők, ha szöveges 
beszámolóikat (a teszt nyelvétől függetlenül) anyanyelvükön (L1) fogalmazhatják meg? 

2. Fokozza-e az adatközlők kognitív megterhelését, ha a tesztitemekre az egyik nyelven válaszolnak, 
de másik nyelven számolnak be róluk? 

3. Mit részesítenek előnyben az adatközlők? Az Alderson-tanulmány (1990) tesztvizsgázói mindketten 
a teszt nyelvén (angol) számoltak be. Amikor Alderson észlelte, hogy egyikőjük nehézkesen fejezi 
ki gondolatait, az anyanyelv (L1) használatára biztatta, de az adatközlő inkább maradt az angolnál, 
hogy azt gyakorolja (1990: 467) 

 
Ha ügyes adatközlőket kerestünk ki (akik képesek szóbeli beszámolóra), és eldöntöttük milyen nyelven 
zajlik az adatgyűjtés, határozni kell arról is, hogy az adatgyűjtés egyidejűleg vagy visszatekintően folyjék. 
Az egyidejű adatok előnye, hogy a gondolatokat keletkezésükkor rögzítjük, amennyire egyáltalán lehetséges 
gondolatok pillanatképszerű rögzítése. Az egyidejű adatgyűjtés azonban nem mindig könnyű. A feladat 
természete megnehezítheti. Például nagyon nehéz volna tesztvizsgázótól szóbeli beszámolót kérni szóbeli 
teszt közben. Nagyon nehéz volna különbséget tenni a tesztteljesítmény és a szöveges beszámoló közt. 
Fontos az a környezet is, amelyben az adatokat gyűjtjük. Például nehéz volna egyidejű szóbeli beszámolót 
kapni a tényleges tesztfelvétel közben: a szóbeli beszámolás folyamata befolyásolhatja a tesztvizsgázó 
teljesítményét, és méltánytalan volna, ha ez a teljesítménye hivatalos pontértéket eredményezne. 
A visszatekintő beszámolónak azonban hátránya, hogy az adatközlő visszaemlékezése a tesztvizsgázás vagy 
értékelés közben felmerülő gondolataira hézagos és pontatlan lehet. Még ha a szóbeli beszámolót 
közvetlenül a teszt vagy a pontozás után hallgatjuk is meg, az adatközlők elfeledkezhetnek magatartásuk 
részleteiről. Ilyen esetekben hasznos lehet  a stimulált felidézés módszertanát” (Gass & Mackey, 2000) 
alkalmazni. Ez a hagyományosabb visszatekintő beszámolók egyik változata, mivel támpontokat nyújt az 
adatközlőnek a felidézés közben. A támogatás formája lehet audiószalag vagy a tesztvizsgázóról 
(feladatmegoldás közben) készült videofelvétel, vagy másolat a tesztteljesítményről, pl. esszéfeladat 
terméke. Gass & Mackey kifejti, hogy a hasonló konkrét emlékeztetők az adatközlőket arra késztetik, hogy 
emlékezetükbe idézzék az eredeti cselekvés közben zajló mentális folyamatokat (2000:17). 
Az ösztönzött felidézés módszerének egyik lehetséges alkalmazása a következő két szakaszos folyamat: 
Első szakasz 
Az adatszolgáltatók megnézik a felvételeket / elolvassák az írott teljesítményüket, és beszámolnak azokról 
gondolataikról, amelyek a tesztvizsga közben merültek fel. Lehetővé kell tenni számukra, hogy leállítsák 
és/vagy visszatekerjék a szalagot. 
Második szakasz 
Egy audió- vagy egy videófelvétel esetében a kutató lejátssza a felvételt, megállítva a szalagot különböző 
pontokon, hogy további részletekért forduljon az adatszolgáltatóhoz a teszt adott pontjain felmerülő 
gondolatairól. Írásos teljesítmény esetén a kutató felhívhatja az adatszolgáltató figyelmét a szöveg bizonyos 
aspektusaira (esetleg bizonyos lexikai választásokra), és további részleteket igényelhet arról, hogy az 
adatszolgáltató hogyan/miért választott éppen úgy, ahogy azt tette. 
 
Fontos megjegyezni, hogy az ösztönzött felidézés metodológiát nem feltétlenül kell a szóbeli beszámolókkal 
együtt alkalmazni. Gass & Mackey (2000) leírják, hogy miként alkalmazható a módszer  kérdőív vagy 
naplóvizsgálat esetén (lásd az 5.1, illetve a 2.2 fejezetrészt). Főként azt jegyezzük meg, hogy az ösztönzött 
felidézés módszertanát az adatközlők segítésére használhatjuk olyankor, amikor azt várjuk tőlük, hogy 
szolgáltassanak részleteket a tesztvizsga közbeni viselkedésükről, a tesztekre és/vagy tesztteljesítményekre 
adott reakciókról, és az értékelési folyamat közbeni magatartásukról. 
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A szóbeli beszámolókat (akár az ösztönzött felidézéses módszertannal összekapcsoltan, akár anélkül) 
elsődlegesen az olvasási és írásos feladatok körében alkalmazták (mind a tesztvizsgázás, mind pedig az 
értékelés vonatkozásában). Cohen (1984) szóbeli beszámolókat használt fel annak feltárására mennyire 
felelnek meg az olvasási tesztet végzők vizsgafolyamatai a tesztszerkesztők előrejelzéseinek. Cohen számos 
különböző vizsgálatról számolt be, melyet különféle teszteket végző, eltérő diákcsoportokkal folytattak. A 
tanulók száma az egyes vizsgálatokban 22 és 57 közt változott, és eltérő volt a tesztek hosszúsága és 
szerkezete is. Némelyik teszt 10 feleletválasztós itemből állt (egyetlen olvasandó bekezdést követően), más 
tesztek többféle feladattípust kombináltak (pl. feleletválasztásos, rövid választ igénylő kérdés, szöveg-
kiegészítés). A szóbeli beszámolók a különböző vizsgálatokban érdekes információkat tártak fel a tanulók 
tesztvizsgázási stratégiáiról csakúgy, mint a tesztvizsgázás folyamatairól. Például Cohen azt közli, hogy a 
szöveg-kiegészítéses tesztben a tanulók hajlamosak voltak figyelmen kívül hagyni azt az útmutatást, amely 
szerint az üres helyek kitöltése előtt tanácsos az egész szövegrészt végigolvasni (1984: 74). 
 
Alderson (1990) vizsgálata úgyszintén egy olvasási tesztnél tanulmányozta a tesztvizsga-folyamatokat, de 
némiképp más céllal. Azokra az érvekre kívánt válaszolni, amelyek szerint az olvasási készségek 
felbonthatók és rangsorolhatók. 2 tanulótól kért szóbeli beszámolókat. Az egyiktől egyidejű beszámolót 
kapott: a tanuló tesztvizsgázás közben adott hangot gondolatainak. A második tanuló előbb elvégezte a 
tesztet, tőle Alderson visszatekintő szóbeli beszámolót hallgatott meg. Alderson (1990) azt találta, hogy a 
hallgatók bizonyos itemek megválaszolásához nem okvetlenül használják a szakértők által előre jelzett 
mikro-készségeket. Azt is feltárta, hogy különböző vizsgázók helyesen válaszolhatják meg ugyanazt az 
itemet, noha különböző folyamatokkal jutottak el a megoldáshoz. Vizsgálatának eredményeként 
megkérdőjelezte, hogy a tesztfejlesztők képesek volnának valamelyest megbízható módon megállapítani, 
hogy mit is tesztel valamely tesztitem. 
 
Az írásos értékelés területén a szóbeli beszámoló módszertanát első sorban az értékelési folyamatok 
vizsgálatára alkalmazták, bár  Cohen (1994) vizsgálata felölelte a tesztfelvétel mindkét fázisát, mind a 
tesztvizsgázás folyamatát, mind pedig az értékelés folyamatát, mert arra volt kíváncsi, hogy az 
összefoglalás-készítési feladatok miként működnek tesztfeladatként. Ezért aztán vizsgálta a tesztvizsgázók 
által egy összefoglalás írásakor alkalmazott stratégiákat csakúgy, mint az értékelő által ilyen feladatok 
pontozásakor alkalmazott stratégiákat. 5 tanuló (aki összefoglalást készített) és 2 értékelő voltak a 
válaszadói. 
 
Cohen vizsgálata a következőképpen zajlott (1994: 177-178): 
Tesztvizsgázók szóbeli beszámolói 

1. A tesztvizsgázók egy két részes tesztet kaptak megoldásra. Azt kérték tőlük, hogy adjanak szóbeli 
beszámolót a tesztvizsga közben felmerült gondolataikról és a cselekvéseikről. Kérték tőlük azt is, 
hogy kommentálják az olvasott szöveget és írják le a feladat megoldása közben felmerült 
nehézségeket. 

2. A kutató megfigyelte a tesztvizsgázókat a tesztvizsgafolyamat alatt. Jegyzeteket készített arról, hogy 
mit csináltak a vizsgázók a teszt elvégzése közben (valamennyi megfigyelhető stratégiát lejegyzett), 
és bele is kérdezett, ha még érezte, hogy a tesztvizsgázó valamely cselekményről nem számolt be, 
vagy ha az hallgatag maradt egy ideig. 

3. Amikor a tesztet befejezték a tesztvizsgázók egy kérdőívet kaptak. Ez arról faggatta őket, hogy 
angol tanulmányaik segítették-e őket az összefoglalási feladat elvégzésében, és mi a véleményük a 
kapott tesztformáról, mik a reakcióik a kutató jelenlétére (és közbeavatkozásaira), továbbá, hogy az 
összefoglalás-készítés közben jelentkező nehézségeik olvasási- vagy írásproblémáknak voltak-e 
betudhatók. 

4. Mindezeket a fázisok a tesztvizsgázók anyanyelvén (L1; portugál) zajlottak. 
Értékelők szóbeli beszámolói 

1. Az értékelőktől szóbeli beszámolót kértek a pontozási folyamat közben felmerült gondolataikról, 
illetve cselekvéseikről. Kommentárt is kértek tőlük arról, hogy miként határozták meg a feladott 



 80

szövegek témáját, milyen fázisokban zajlott a pontozási folyamat, és megkérdezték őket, hogy 
szerintük a tesztvizsgázók mennyire értették meg a feladott szövegeket. 

2. A kutató jelen volt az értékelési folyamat közben, és lejegyzett mindent, amit az értékelők által 
alkalmazott stratégiákról megjegyezhetett. 

3. Amikor befejezték az értékelést, az értékelők egy kérdőívet kaptak. Ebben arra kérték őket, hogy 
kommentálják az összefoglalás-készítési feladatokat, összevetve azokat a korábban általuk látott 
összefoglalási feladatokkal. Azt is megkérdezték tőlük, hogy volt-e olyan aspektusa a tesztnek, 
amely nehezítette a pontozást,  megkérdezték véleményüket a tesztformáról, a feladott szövegekről s 
a pontozási eljárásokról. 

4.  Mindezek a fázisok az értékelők anyanyelvén zajlottak (L1; angol) 
 
Cohen (1994) elemzése az eredményül kapott adatok alapján feltárta, hogy az értékelők egymástól eltérő 
kritériumokat alkalmaztak az összefoglalásos feladatokban is és, a pontozási eljárásaikban is.  Arra a 
következtetésre jutott, hogy az osztályozás reliabilitásán lehetne javítani, ha világos osztályozási 
folyamatokat határoznának meg, és ha (tartalmi) pontozó kulcsot fejlesztenének ki minden egyes feladathoz. 
Cohen azt találta még, hogy a tesztvizsgázók számára kedvező volna, ha a feladattípusra treníroznák őket. 
Mindenesetre azt a következtetést fogalmazta meg, hogy az összefoglalás-készítési feladattípus nagyon 
hasznos volt ’az EAP során tanultak felelevenítésében’. 
 
Weigle (1994) kutatása a pontozói tréningnek a pontozói folyamatra tett hatását célozta meg. Válaszadója 16 
olyan pontozó volt, akik egy az angolra mint második nyelvre (ESL) vonatkozó besorolási teszttel dolgoztak. 
A pontozók fele tapasztaltnak számított (mert az előző évben is részt vettek az értékelésben, éspedig 
ugyanezzel a teszttel), a többiek tapasztalatlan/új pontozók voltak. Weigle vizsgálatának három fő szakasza 
volt (1994: 203-204): 
’ELŐZETES’ 

1. A pontozók a kezdéskor folytatott interjún háttér-információkat adtak. 
2. Ezután megkapták a besoroló teszt osztályozási kritériumait, és pontozniuk kellett 13 dolgozatot. 
3. A pontozási feladatot követően kiképezték őket szóbeli beszámoló adására. 
4. A pontozók gyakorolták a szóbeli beszámoló módszertanát négy ismert pontértékű (az előző 

tesztfelvételekből származó) példányon. 
5. Végezetül, a pontozók 13 újabb példányt kaptak, hogy önállóan pontozzák őket (ezek a példányok 

tematikailag különböztek a 2. lépésben értékeltektől). 
’NORMA’ 

1. Mielőtt ez a szakasz elkezdődött volna mindem pontozó kapott egy ’normázó csomagot’. Minden 
csomag tartalmazott 10 olyan, reprezentatív mintából vett fogalmazványt, amelyet előzőleg már 
pontoztak. Mindegyik mintának adva volt - osztályozási kritériumok szerint - a hivatalos pontértéke 
valamennyi részskálán. 

2. A pontozókat arra kérték, hogy a fogalmazványokat osztályozzák, és osztályzataikat vessék össze a 
hivatalos osztályzatokkal még a normázó értekezlet előtt. 

3. A normázó értekezleten a pontozók megvitatták a pontértékeket abból a célból, hogy a hivatalos 
pontérték indokait megértsék. 

4. Minden pontozóval interjú készült közvetlenül a normaértekezlet után. Megkérdezték véleményüket 
a normaértekezletről és kérték őket, fűzzenek megjegyzéseket a tanultakhoz. Azt is kérték tőlük, 
hogy ha valamelyik fogalmazványnál az általuk adott minősítés eltért a hivatalostól, fejtsék ki miért. 

’UTÓLAGOS’ 
1. A normaértekezlet után a pontozók részt vettek élesben a besoroló tesztek pontozásában. Két héttel 

az élesben végzett pontozás után a pontozókkal másodszor is készült interjú. Az interjú során előbb a 
szóbeli beszámolóra való kiképzésünket újították fel. 

2. Hat dolgozatot kaptak osztályozásra, és eközben gyakorolták a szóbeli beszámoló módszertanát. A 
dolgozatok közül négy megegyezett az ’ELŐZETES’ szakaszban osztályzottakkal (4. lépés, 
fentebb). 
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3. Miután a pontozók befejezték a szóbeli beszámolójukat, arról kérdezték őket, hogy korábban 
olvasták-e már az egyes esszéket. Ha felismerték valamelyiket, akkor megtudakolták tőlük, 
emlékeznek-e a régebben adott pontértékekre. 

 
Minden adatgyűjtő foglalkozást (a normaértekezletet is beleértve) videóra rögzítettek. A szóbeli beszámolók 
átirata külön feltüntette a szüneteket, a félresikerült mondatkezdéseket és az ismételgetéseket. Weigle 
elemezte a négy legkevésbé tapasztalt pontozónak a beszámolóját, azokét, akinél az ’ELŐZETES’ és 
’UTÓLAGOS’ pontozás közt a legnagyobbak voltak az eltérések. Úgy találta, hogy a pontozók kiképzése 
két fontos hatással volt pontozó tevékenységükre. Először is a tréning eredményeként megértették a pontozó 
kritériumokat. Másodszor, az egyes képességszinteken lévő tanulók teljesítményével kapcsolatos 
várakozásaik valósághoz közelebb kerültek. 
 
Végezetül, Lumley (2002) megvizsgálta, hogy az értékelők miként alakítják ki felfogásukat az értékelő 
skáláról és a dolgozatról, hogy a pontozandó tesztteljesítmény megítélésig eljussanak. A kérdéses teszttől 
sok függött, mert (az adatgyűjtés idején) az ausztráliai bevándorlási eljárás része volt. Lumley (2002) négy 
tapasztalt értékelőre fókuszált, akik mindnyájan a teszt akkreditált pontozói voltak. Tanulmányában egy öt 
lépéses folyamatot írt le (2002: 253): 

1. Ráhangolódás a pontozói folyamatra (négy gyakorló dolgozat felhasználásával) 
2. Egyszerű pontozás (szóbeli beszámoló nélkül)(12 darab kettő feladatos dolgozat) 
3. Gyakorló szóbeli beszámoló (egy gyakorló dolgozat)  
4. Adatgyűjtés szóbeli beszámolóval kísért pontozással (12 darab kettő feladatos dolgozat) 
5. Pontozás utáni interjú 

 
 
Ebből a struktúrából látható, hogy Lumley jól kidolgozott kiképző szisztémát alkalmazott értékelőinél azzal 
a céllal, hogy ráhangolja őket a pontozási folyamatra, és megismertesse velük a szóbeli beszámolás 
módszertanát. Lumley elemzése feltárta a pontozók, az írásos teljesítmények és a pontozó skála közti 
komplex összefüggést. Felismert olyan kritériumokat, amelyeket a pontozók értékítéleteikben alkalmaztak 
bár a pontozói skálában nem szerepeltek (esetünkben egy tartalmi vonatkozású kritérium: az elgondolások 
mennyisége)(2002: 263-265). Azt is szemléltetni tudta, hogy a pontozók miként egyeztették össze a 
tesztvizsgázó írásának hatását a pontozó skála kritériumaival, amelyek némelyike nem is volt kifejezetten 
megfogalmazva (2002: 265-266). 
 
Ritkábban találunk a szóbeli beszámoló módszertanára példát a beszéd és beszédmegértés köréből. Ami 
persze nem jelenti azt, hogy ilyesféle kutatás nem is lehetséges. Egyik példa rá Buck (1994), aki 
beszédmegértési teszthez használt volna föl szóbeli beszámolót. Ezért számos próbafoglalkozást folytatott le, 
hogy kipuhatolja miként alkalmazható a legeredményesebben ebben az összefüggésben a szóbeli beszámoló 
módszertana. A fő vizsgálatban 6 japánul beszélő tanuló vett részt. A következő volt az eljárás: 

1. A tesztvizsgázók 54 itemre válaszoltak egyetlen szöveg meghallgatása alapján. A szöveg 
meghallgatása alapján. A szöveg 13 rövid részre volt bontva, és részenként hallgatták meg. Az 
itemek rövid válaszokat igénylő kérdések voltak, a 13 rész közt elosztva. Valamennyi kérdést a 
tanulók anyanyelvén (L1; japán) tették fel, de a válaszokat akár japánul, akár angolul (a tesztszöveg 
nyelvén) is megadhatták. 

2. Minden tesztvizsgázó részt vett egy interjún a teszt után. Az interjúban még egyszer sorra vették az 
itemeket (ugyanazzal az eljárással, amelyet a tesztfelvételkor alkalmaztak). De mielőtt az egyik 
résztől a következőhöz léptek volna, Buck (1994: 154) számos kérdést tett fel még annak az 
ellenőrzésére, hogy mennyire jól értették meg a meghallgatott szöveget és a kérdéseket, továbbá 
hogy kipuhatolja a tesztvizsgázók beszédmegértési és tesztvizsgázó stratégiáit. 

 
Az interjúk a tanulók anyanyelvén (L1; japán) készültek és mindegyikük körülbelül két óráig tartott. Az 
interjúk elemzéséből Buck azt a következtetést vonta le, hogy a „leszálló (top-down) folyamatok döntőek a 
beszédmegértésben” (1994: 163). Azt is észlelete, hogy olyan nem nyelvi tényezők is befolyásolják a 
beszédmegértést mint a téma iránti érdeklődés. A szöveg hallgatása közben a tanulók előrejelzéseket tettek 
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és következtettek a már megértettek és a háttérismeretek alapján. Végezetül, felismert számos olyan 
tényezőt, amelyek együttesen hatnak a tanuló teljesítményére az egyes itemek megválaszolásakor.  
 
Az eddigi fejtegetésekből kiderül, hogy a szóbeli beszámolók a tesztminőségben többféleképpen is 
betekintést kínálnak. Ide tartozik: 

1. A megfelelés a tesztszerkesztő előrejelzései és tesztvizsgázó által ténylegesen alkalmazott készségek 
és folyamatok közt. 

2. A tesztvizsga-stratégiák szerepe bizonyos feladattípusok sikeres megoldásában. 
3. A mikrokészségek eloszlása a tesztben (a tesztkövetelmények meghatározása céljából) 
4. valamely feladattípus jellemzőinek vizsgálata azzal a céllal, hogy meghatározzuk hasznosságát az 

értékelési célok elérése szempontjából 
5. Annak feltárása, hogy mire figyelnek az értékelők, abból a célból, hogy megértsük ezeknek a 

változóknak a tesztpontértékekre tett hatását. 
6. A kiképzés hatása az értékelők figyelmének irányulására és következményei a pontozók közti 

reliabilitás és az egyes pontozóra vonatkozó inter- és intra-reliabilitásra. 
7. A pontozói skála és a pontozói szakértelem hatása a figyelem irányulására. 

 
Bár itt nem tárgyaltuk, a szóbeli beszámoló felhasználható annak vizsgálatára is, hogy a tanulók 
írásfolyamatai különböznek-e és ha igen, hogyan, tesztfeltételek és teszten kívüli feltételek közt, illetve 
eltérő tesztfeltételek mellett (például papíroson vagy számítógépen végzett tesztek). 
 
Az ismertetett tanulmányok néhány más lényeges mozzanatot is bemutatnak: 

1. a szóbeli beszámolós vizsgálatnak nincs optimális mintanagysága. Vannak kutatások, amelyek 
mindössze 2 válaszolóra terjedtek ki, és vannak 50 vagy még több résztvevősök is. Magunknak kell 
megítélnünk, hány válaszolóra van szükségünk, ha szeretnénk kellő biztonsággal átfogni a 
lehetséges viselkedések eléggé széles skáláját. Mindenesetre, a szokásos mintanagyság 10 vagy 
kevesebb. 

2. Szóbeli beszámoló gyűjthető a legkülönbözőbb feladattípusokhoz, de nem szabad szem elől 
téveszteni az adatgyűjtő foglalkozás hosszúságát. Buck (1994) kivételével az ismertetett 
foglalkozások nem haladták meg az 1 órát. Ami mögött az lehet, hogy a kimerültség közeledtével a 
szóbeli beszámoló minősége leromlik. Ha úgy találjuk, hogy több időre volna szükségünk, akkor 
megfontolandó a beszámolási folyamat két részre bontása úgy, hogy az adatközlőnek pihenőideje is 
legyen. 

3. Nem lehet előre látni minden irányt, amelyet a szóbeli beszámoló követhet. De felkészültségünket 
növelhetjük azzal, hogy előre kipróbáljuk a metodológiánkat. 

4. Rendszerint hasznos a szóbeli beszámolóknak összekapcsolása más típusú adatgyűjtő 
metodológiával, mint amilyen pl. a kérdőív vagy a megfigyelés. Ez lehetővé teszi az összegyűjtött 
információ háromszögelését (azaz kiegészítését ugyanazon esemény más szemszögből való 
szemlélésével). Ennek eredményeképpen könnyebben tudjuk értelmezni, amit a válaszadók 
mondanak és/vagy könnyebben hidalhatjuk át a szóbeli beszámoló hézagait.  

 
A metodológiában rejlő lehetőségek ellenére, a kutatók nem kerülhetik el a szembenézést számos 
problémával. Az első annak a kontextusnak a megválasztása, amelyben  szóbeli beszámoló adatokat 
gyűjtünk. Cohen (1984:78) szerint tényleges tesztvizsga-folyamatokat jobban tudunk vizsgálni olyankor, ha 
a szóbeli beszámoló adatait olyan körülmények közt gyűjtjük, amikor a teszt hivatalos eredményeket 
szolgáltat. Ámde megjegyzi azt is, hogy ilyen a 22-es csapdájához vezet, mert ilyenkor a tanulók esetleg 
nem teljesen őszinték. Aggódhatnak, hogy a tesztvizsgafolyamatról adott valósághű beszámoló hátrányosan 
érintheti az osztályzataikat. Továbbá, miként arra korábban magam is rámutattam, a szóbeli beszámoló 
folyamata megzavarhatja a tesztvizsgafolyamatot és ez szintén negatív hatással van a tesztvizsgázó 
teljesítményére. 
 
A második megoldandó nehézség annak biztosítása, hogy a szóbeli beszámoló a használható elemzéshez 
eléggé részletes legyen. Cohen (1984: 78) arra mutat rá, hogy a szóbeli beszámolók nem okvetlenül jutnak el 
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a részletezésnek ahhoz a szintjéhez, amira szükségünk volna. Egy feleletválasztós itemet hoz fel példának. 
Kifejti, hogy annak teljes megértéséhez, miért éppen az egyik válaszlehetőség mellett döntött a válaszoló, 
magyarázatot szeretnénk kapni a vizsgázótól arról, miként szűrte ki, vette el az alternatívákat. De a 
részletekre irányuló figyelem mellett sem lehet, mondja Cohen, megragadni mindazokat a folyamatokat, 
amelyek a felelet kiválasztásához vezettek. A problémát részben az okozza, miként azt Alderson (személyes 
közlés) felveti, hogy bizonyos folyamatok egyszerűen nem vehetők be a szóbeli beszámolóba, talán mert oly 
gyorsan és annyira automatikusan zajlanak, hogy az adatközlő e történésnek nincs is tudatában. 
 
Alderson (1990: 477-478) azt is fejtegeti: nem biztos, hogy az interjú készítője interjú közben tudatában van 
mindazoknak a területeknek, amelyeket a tesztvizsgafolyamatban ki kell próbálni. Az eredmény az lehet, 
hogy bizonyos területeket elmulaszt megfelelőképpen felderíteni, és csak az elemzés menetében ébred rá a 
hiányokra. Szerinte ez a módszertan reaktív jellegéből következik. Lehetetlen előre látni (és így tejesen 
felkészülni arra), hogy mi minden merül fel a szóbeli beszámoló folyamán. Azt ajánlja, hogy a kutatók 
vegyék tervbe az adatközlőkhöz való visszatérést amint csak lehet, és tegyenek fel utánkövető és tisztázó 
kérdéseket, és/vagy igényeljék az értelmezések megerősítését. 
 
Egy végső, nem könnyű teendő az összegyűjtött adatok értelmezése. Buck (1994: 155) rámutat, hogy az 
információ gyakran többórás felvételeken van szétszórva és nehéz eldönteni, hogyan lehet az adatokat 
legjobban összegezni és érthető módon előadni. Ő a tárgyalásnak a kiinduló hipotézis köré való szervezését 
választotta megoldásnak. Cohen adaptálja a Sarig (1987, idézi Cohen, 1994: 179) által kidolgozott 
taxonómiát. Sajnos azonban a problémáknak nincs egyértelmű megoldása. Az egyik kutató által alkalmazott 
megközelítésmód alkalmatlan lehet egy más kontextusban és más célból gyűjtött adatokra. Végeredményben 
minden kutatónak magának kell megtalálni azt az ’ösvényt’, mely az általa gyűjtött adatokon végigvezeti. 
Minthogy ez a gond tulajdonképpen minden olyan módszer esetében jelentkezik, amelyet a Kézikönyv 
kiegészítő kötetének ez a fejezete ír le, visszatérek rá a 7.5 fejezetben, ahol a szövegszerű adatbázisok 
elemzésének többféle megközelítésmódját ismertetem. 
 
2.2 Naplóvizsgálatok 
Általánosságban a naplóvizsgálatok az adatgyűjtésnek viszonylag beavatkozásmentes, de rendszeres módját 
kínálják. A naplóírás még azoknak is ismerős tevékenység, akik nem vezetnek naplót magánéletükben. A 
kutatónak lehetővé teszi a mások gondolatainak és tapasztalatainak megragadását mielőtt feledésbe 
merülnének vagy elveszítenék közvetlen jellegüket és jelentékenységüket. A naplók alakja azonban igen 
változatos lehet. A legismertebb forma a strukturálatlan; egy üres lap, amire az adatközlővel feliratnak 
mindent, ami a kutatott területtel összefügg. Ha például azt tanulmányozzuk, hogy készülnek fel a tanulók 
egy tesztvizsgára, mire összpontosítják a figyelmünket, akkor adhatjuk egyszerűen azt az utasítást az 
adatközlőknek, hogy írjanak a napi felkészülő tevékenységükről. Az utasítás egyszerűsége igen érdekes és 
változatos válaszokat eredményezhet. Az igen nyitott alakú feladat kitűzésének hátulütője azonban, hogy az 
adatközlők maguk fogják kiválasztani azt az információt, amit érdekesnek és fontosnak vélnek. Előfordulhat, 
hogy kevesebb adatot szolgáltatnak. Másfelől kaphatunk túlságosan is szerteágazó adatokat, ami odavezet, 
hogy ha nagyszámú válaszolónál alkalmazzuk ezt a strukturálatlan formát, a kapott adatok elemzése igen 
nehéz lesz. Nem lesz előre meghatározott struktúrája, és utólag kell kialakítani a struktúrát. 
 
Symon (1998) azt állítja, hogy a legtöbb naplóvizsgálat ennél erőteljesebben irányítja az adatközlőit. Olyan 
naplóíveket adnak adatközlőiknek kitöltésre, amelyben nyitott és zárt alakú kérdések keverednek (lásd 5.1-
ben e fogalmak részletesebb kifejtését). A válaszadóknak világos elképzelésük van arról, hogy mit kell 
naplójukba lejegyezni, és nagyon kevés vagy egyáltalán semmi tere sem marad olyan információnak, 
amelyet nem kifejezetten igényeltek. Vegyük még egyszer azt a példát, amikor a tesztvizsgázók 
felkészülésének módját tanulmányozzák. egy erősen strukturált naplóbejegyzés felsorolhatja kérdőívszerűen 
a tesztvizsgára való felkészítést szolgáló különféle tevékenységeket. A válaszadóktól azt kérhetik, hogy 
rendszeres időközönként töltsék ki ezt az űrlapot, minden alkalommal egyszerűen kipipálva azt a 
tevékenységet, amelyet az adott időszakban végeztek. 
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Dátum: _____________________________ 
 
A tanuló neve:________________________ 
 
Ma készültem az angol vizsgámra azzal, hogy a következőt tettem: 
 

1. Meghallgattam angolul a híreket                              □  
 

2. Gyakorló tesztfeladatokat válaszoltam meg              □  
 

 
1. ábra. Részlet egy strukturált naplóűrlapból 

 
A naplóvizsgálatnak ez a módja igen megkönnyíti az analízist, mert az űrlap jól strukturált. Ezért nagyon 
alkalmas nagyszámú válaszadó naplójának felhasználásához. Az ilyen merev keretek megadásával az persze 
a probléma, hogy csakis azt az információt kapjuk, amire rákérdeztünk. Hacsak nem látjuk előre 
kellőképpen, hogy a válaszolók mit fognak mondani, a nagyon strukturált naplóalak miatt érdekes  
információk mehetnek veszendőbe. 
 
Az egyik lehetséges megoldás a középút a nagyon szigorú irányítás és annak teljes hiánya között. Ha például 
a naplóvizsgálat tárgya a vizsgára felkészüléskor alkalmazott tanulási stratégia, akkor megadhatunk 
válaszadóknak néhány példát azokra a tevékenységekre, amelyeket a tesztvizsgára felkészülő tanulók 
végezhetnek. Ezután megkérdezhetjük válaszadóinkat, hogy részt vettek-e valamelyik tevékenységben aznap 
vagy azon a héten. Arra is megkérjük, írjon le minden más olyan cselekvést is, amit a vizsgafelkészülés 
érdekében végzett. Felszólíthatjuk, hogy gondolja át mennyire találta hasznosnak az egyes tevékenységeket. 
Annak érdekében, hogy a válaszadók késztetést érezzenek ezeknek a kiegészítő információknak a közlésére 
(igazából azért is, hogy ellenőrizzük, mennyire veszik komolyan a naplóvizsgálatot), a leggyakrabban 
alkalmazott tesztfelkészülési stratégiákat ne vegyük bele az eredeti listába. Várhatóan sok válaszadó magától 
veszi fel ezeket a stratégiákat a naplójába. 
 
Miként azt eddigi fejtegetéseink is mutatták, amikor el kell döntenünk, hogy mennyire legyen strukturált a 
naplóelőírás, fontos jól átgondolnunk a naplóvizsgálat célját, a bevonandó válaszadók számát, és az adatok 
felhasználásának módját. Fontos figyelembe vennünk több más kérdést is. 

i. A naplóvizsgálat a legjobb módja az adatok összegyűjtésének? A naplóvizsgálat nagy 
mélységű, longitudinális adatokat szolgáltat, és eldöntendő, hogy a kutatás 
kérdésfeltevése szempontjából ez megfelelő-e. 

ii. Ki fogja a naplót kitölteni? Egyes válaszadók részletesebb iránymutatást igényelnek, 
mint mások – életkoruktól és/vagy képzettségüktől függően. 

iii. Milyen nyelven töltik ki a naplót? Hasonlóan a szóbeli beszámolóhoz, a válasz nem 
mindig nyilvánvaló. Megfontolandó, hogy kettős célt szolgáljon-e a napló, egyrészt 
kutatási célt számunkra és pedagógiai célt (a nyelvtanulást) a válaszadók számára. Ha 
úgy döntünk, hogy a válaszadók számára a napló a nyelvtanulás eszköze is legyen, 
akkor anyanyelvük (L1) helyett inkább a célnyelvet használják. 

iv. Milyen gyakorisággal és mennyi időn át töltik ki a naplót? Különösen fontos, hogy meg 
tudjuk ítélni, melyik a legmegfelelőbb időpont a naplók begyűjtésére, amihez leginkább 
az adatközlőkkel való jó kapcsolattartás segíthet hozzá. 

v. Milyen gyakran ellenőrizzük a naplóvezetést? Symon (1998: 101) szerint az adatközlők 
leginkább az első héten hagynak fel a naplóírással. Ezért lényeges, hogy azon a héten 
többször lépjünk velük kapcsolatba, aztán később ritkíthatunk is. Fontos azonban, hogy 
a kapcsolat rendszeres legyen. 
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Bár a publikált nyelviteszt-validálási kutatások ritkán folyamodtak a naplóvizsgálatokhoz, a leggyakoribb 
alkalmazási kört alighanem mégis a tanulói naplók alkotják. A tesztvizsgázókat megkérhetjük, hogy 
számoljanak be tanulási tapasztalataikról és nehézségeikről, miután végeztek a teszttel. Az összegyűjtött 
adatok egybevethetők a tesztpontértékekkel és információt nyújthatnak a különböző tesztpontérték szintű 
tesztvizsgázók nyelvi képességeiről. Más összefüggésben a vizsgáztatók/értékelők naplóinak vizsgálata lehet 
hasznos. Ezek rögzíthetik, hogy az osztályzatokat adók miként értelmezik a pontozói skálákat, és miként 
alkalmazzák őket a teljesítmények elbírálására. Naplóvizsgálatok alkalmazhatók a beszédteszteknél a 
kérdezők viselkedésének feltárására is. 
 

3. Mintavételes elemzés 
A szóbeli beszámolókhoz, illetve a naplókhoz hasonló reflexiók vagy egyidejűek a tesztvizsgával és a 
pontozással, vagy követik azt. A kvalitatív analízis következő típusa általában nem igényel a 
tesztvizsgázóktól vagy értékelőktől többlet adatokat. Ehelyett a teszt nyelvezete kerül az elemzés 
középpontjába. A diszkurzus-analízis és a beszélgetéselemzés (lásd 3.1, alább) esetében a tesztdiszkurzus 
szociális és interakciós sajátosságait vesszük górcső alá. Másfelől, a teszt nyelvezetének olyan sajátosságai is 
elemezhetők, mint a grammatikai komplexitás vagy lexikális sűrűség (lásd 3.2, alább) esetleg azzal a céllal, 
hogy az egyes feladatok a tesztvizsgázó nyelvi eszközeinek különböző aspektusait érintik-e. 
       3.1             Diszkurzus-/beszélgetéselemzés 
A diszkurzuselemzés és beszélgetéselemzés két szempontból különbözik egymástól: 

1. A diszkurzuselemzés olyan témákkal foglalkozik, mint hatalmi viszonyok és nemi egyenlőtlenségek, 
míg a beszélgetéselemzést inkább foglalkoztatja, hogy az interakciók mennyire igényelnek igazodást 
elvárt mintázatokhoz. 

2. Diszkurzuselemzést végezhetünk beszélgetések átiratain vagy interjúszövegeken. Még 
dokumentumokra (például tesztkézikönyvekre vagy tesztutasításokra) is alkalmazhatók. Miként 
Silverman (2001: 178) megjegyzi, a diszkurzuselemzés a megengedett adatok tekintetében sokkalta 
’egyetemesebb’. A beszélgetéselemzés viszont a beszédinterakciók (’társalgás’) átirataira 
összpontosul.  

 
Mindegyikkel külön foglalkozom, a beszélgetéselemzéssel kezdem. 
 
A beszélgetéselemzést (a továbbiakban: BE) elsősorban a beszédtesztből származó adatokra alkalmazzák. 
Három alapfeltevése van (Heritage, 1984: 241-244): 

i. A társalgásnak stabil és előrelátható mintázata van. A társalgás szerkezetét ’szociális tényként’ 
kezelhetjük. 

ii. Minden egyes beszélgető hozzájárulása a társalgáshoz csakis a kontextusban érthető meg, 
vagyis a társalgás megelőző menete által. Más szóval, az elhangzó mondatok elkerülhetetlenül 
a korábban elhangzottakra épülnek, és nem elemezhetők azoktól elszigetelve. 

iii. Az átírásoknak rendkívül részletesnek kell lenniük, hogy a beszédjelentés minden lényeges 
vonatkozását rögzítsék, minthogy minden következtetésnek/állításnak az adatokból származó 
bizonyítékokon kell alapulnia.  

A BE ennélfogva lényegében az interaktív társalgás elemzése. Hutchby és Woofitt (1998) kitűnő bevezetést 
nyújt a módszerhez. Jó forrásmunkák még: Have (1999), Silverman (2001) és Lazaraton (2002). Az utóbbi 
különösen érdekes, mivel középpontjában, a BE-nek a beszédtesztekre való alkalmazása áll. 
 
Az átírás a BE lényegi tulajdonsága, mivel az átírásnak a lehető legpontosabban kell rögzítenie a beszélgetők 
interakcióit. Hutchby és Woofitt (1998: 86-87) szemléltetik az átírás fontosságát, amikor ugyanazon 
beszélgetés két különböző átírását közlik. Az első irat a mondottak egyszerű lejegyzése abban a sorrendben, 
ahogy az a két beszélgetésben elhangzott. A második iratban a kutató feltüntette, ha egyszerre szólaltak meg, 
és jelölte a szünetek hosszát is. Más jellegzetességeket is lejegyzett, úgy mint intonáció, belégzés, kilégzés 
és hangsúlyozás. Ez az átírás sokkal tisztábban mutatja a két beszélgetőtárs interakcióit. A BE-ben ez a fajta 
átírás a használhatóbb. Valóban, mivel az átírásnak az eredeti interakció életteli rögzítésének kell lennie, a 
szakterület jól kialakult szimbólumkészlettel rendelkezik. Teljes egészében megtalálható ez Hutchby és 
Woofitt (1998: VI-VII) könyvében. A használatos szimbólumok közül a következő példában látható néhány: 
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V: hát .hhh kezdjük azzal (0.5) hát az MBA-k= 
I: =igen, ez jó lesz  
V: (1) .hhh Emmanuel= 
I: =Emmanuel↑= 
V: =igen (.) a négy hetes kurzust csinálta végig Önnel:: (0.5) 
I: (.) Azt hiszem Ő [volt] 
R:    [igen] (1) aki az első osztály után jött M-től ((törölve személyiségvédelmi okból))= I: =első osztály? R: (1) igen (.) előzetesen valami kísérleti tanulással ((a tanuló   dossziéjából olvas)) üzleti gyakorlattal azt megelőzően. (.) olyasvalaki,  akit az MBA-hivatal felszólított valami esszé megírására, mivel az a gyakorlati tapasztalat nem volt túl sok (.) ők gyakran próbálnak megbizonyosodni arról, hogy a tanuló érti .hh hogy tisztában van azzal, mire való a kurzus (.) és akkor esszét iratnak velük (0.5) és hát úgy látszik, hogy ez igen (3) hm (3) rendben volt:: ((nevet))= I: =igen (2) tehát kiemelkedő nem volt↑ 

 
2. ábra. Példa a beszélgetéselemzés átírási jelöléseire 

 
(0.5) A zárójelben lévő szám egy kihagyás időtartamát tizedmásodpercekben adja meg 
(.) A zárójelben lévő pont kettő tizedmásodpercnél rövidebb beszélgetésszünetet jelez 
= Az ’egyenlőség’-jel az elhangzottak ’egybefolyását’ jelzi, amikor megállás/szünet 

nélkül követi az egyik megnyilatkozást a másik 
[ ] Szögletes zárójelek két szomszédos beszédvonal közt egyidejűen elhangzó 

beszédfolyam kezdetét és végét jelölik 
.hh A ’h’ előtti pont a belégzést jelzi. Minél több a ’h’, annál hosszabb a lélegzetvétel 
(( )) Kettős zárójelben szereplő leírás valamilyen nem verbális tevékenységet jelöl. Máskor 

kettős zárójelek foghatják közre az átíró megjegyzéseit 
: Kettőspont jelzi, hogy a beszélő elnyújtotta a megelőző hangot. Minél több a 

kettőspont, annál hosszabb a nyújtás  
? Emelkedő hangmenetet jelez, nem feltétlenül kérdést 
↓↑ A nyilak irányuk szerint a hanglejtés hirtelen esését vagy emelkedését jelzik. 

Közvetlenül a hanglejtésváltozás előtt helyezkednek el. 
Alá Aláhúzott részek a beszélő által hangsúlyozottabban mondottakra utalnak 

(Hutchby & Woofitt nyomán, 1998: vi-vii) 
 
Az elemzés tipikus alapegysége a ’szomszédsági párok’ (adjacency pair). Egy csatlakozó páros két együtt 
előforduló megnyilatkozás, amely két külön beszélgető társ  részéről hangzott el, és amely egymást 
kiegészítő része egy eszmecserének. Például: 

 
V: hát .hhh kezdjük azzal (0.5) hát az MBA-k= 
I: =igen, ez jó lesz   

 
Néhány gyakran előforduló csatlakozó páros: 
 
  kérdés  -  felelet 
  köszönés  -  visszaköszönés 
  meghívás  -  elfogadás (elutasítás) 
  bók  -  elfogadás 
  kérés  -  teljesítés 

javaslat  -  elfogadás (elutasítás) 
  panaszkodás  -  bocsánatkérés   
Látjuk, hogy a (fenti) példában szerepel egy ’javaslat – elfogadás’ csatlakozó páros. Fontos megjegyeznünk 
azonban, hogy a csatlakozó páros két tagja nem okvetlenül található egymás szomszédságában. Például:   
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I: =és akkor mit csinál azokkal a papírokkal?= V: =a jegyzetfüzetre gondol[? I:                         [((egyetértően mormog))       [amikor csak időm van rá, előveszem és olvasgatom. 
 
Ebben a példában a két vastagon szedett mondat alkotja a csatlakozó párost, amelyet egy közbeszúrt 
szekvenciának nevezett rész (egy másik csatlakozó páros) választ el egymástól. 
 
A BE feltételezi, hogy ezek a páros (és csatlakozó) megnyilatkozások bizonyos interakció mintázatokat és 
szabályokat követnek. Az analízis rendszerint a következőkre irányul:  

1. A csatlakozó páros struktúrája – követi-e a fentebb felsoroltakhoz hasonló, várható mintázatot. Hogy 
oldják meg a beszélgetőtársak a csatlakozás megszegését? 

2. Beszélőváltás – hogyan egyeztetik a beszélgetőtársak, hogy  melyikük mikor szólal meg és mennyit 
beszél? Úgy vélik-e, hogy ezt is szabályok irányítják? A beszédváltást különösen olyankor érdemes 
szemügyre venni és a magyarázatot megkeresni, ha a kommunikáció megszakad vagy félreértéshez 
vezet. 

3. Témaszervezés és javítás. A tesztadatok elemezhetők abból a szempontból, hogy ki az, aki felveti a 
témákat, aki kezdeményezi a korrekciót, továbbá elemezhetők a témaszervezés és korrekció jellege 
szempontjából is.  

 
I: =akkor ez bukta? 
V: =nem (.) tulajdonképpen (.) maga rendben lesz .hhh ha minden 
modulban 40% fölé kerül és egy átlagos 50%-os általános(.) maga 
rendben lesz! Ő igazából semmit sem rontott el (0.5)nem emlékszem, 
hogy pótolnia kellett volna (2) nem hiszem (.) nem jegyzem meg a 
kihagyásokat ennél pontosabban (2) .hhh úgy, hogy azt hiszem mindent 
megcsinált valahogyan (2) de (.) csak hát (.) csak hát egészében 
véve ((a tanuló neve)) csak hát úgy tűnt (.) elég jelentősen jobb 
volt (2) és különösen a  vizsgán volt ((a tanuló neve)) úgy tűnik 
[hogy 
I:  [57%= 
V:  =57% szemben a 46%-kal↑=  
I:  =igen (.) de azért a vizsga mindkettőjüknek problémás volt (1) 
gondolja, hogy a vizsga a nyelvi képességeiket inkább próbára 
tette?= 
V:  =ó abszolute↑ úgy gondolom (.) azt hiszem mindenki aki nem 
anyanyelvén vizsgázik (0.5) elég kellemetlen vizsgázni az 
anyanyelvünkön is  de (1) hm (1) igen azt hiszem (.) tudja (.) írni 
ilyen drukkban és ilyen korlátozott időben és mindenre emlékezni és 
még fejben át is fordítani egész idő alattt (.) igen. Biztos vagyok 
benne. 

 
 
A (fenti) példánkban a félkövér szedésű részletek témaváltás kezdetét jelzik. Mindkét témaváltás ’I’, azaz az 
interjúkészítő kezdeményezte. Az interjú hátralévő része is elemezhető volna abból a célból, hogy 
megállapítsuk, milyen mértékben kezdeményezte az interjúkészítő a megbeszélt témákat és ez mennyiben 
mutatja, hogy a beszélgetést ő irányította. 
 
Beszélgetéselemzést (BE, illetve CA: conversation analysis) számos kutató alkalmazott a beszédtesztek 
nyelvezetének vizsgálatára. Lazaraton (2002) tárgyalja a beszélgetéselemzésnek a Cambridge EFL vizsgák 
tesztnyelvezetének elemzéséhez való alkalmazását. Ez a kötet a Studies in Language Testing sorozatba 
tartozik, amelyet a Cambridge University Press és a University of Cambridge Local Examination Syndicate 
ad ki. Főként a beszélgetéselemzéssel foglalkozik, és számos olyan fejezetet tartalmaz, amelyek részletekbe 
menően elmagyarázzák ezt az analitikus szemléletmódot. A zárófejezetben Lazaraton (2002) leírja, miként 
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alkalmazható a beszélgetéselemzés az interjúkészítő beszédteszt közbeni magatartásának jellemzésére. 
Bemutat két vizsgálatot, amelyek a ma még nem hozzáférhető Cambridge Assessment of Spoken English 
(CASE) validálási folyamatának képezték részét. Az adatok 58 nyelviskolai tanuló (24 férfi és 34 nő, 
mindnyájan japán anyanyelvűek) tesztteljesítményének átiratát ölelték fel. Tíz vizsgáztató kérdésfeltevéseire 
válaszoltak a vizsgázók. Az átiratok a kérdésfeltevések és válaszok teljes lejegyzését tartalmazták. Lazaraton 
(2002: 162-139) ismerteti a vizsgálati eredményeket, és bemutatja, hogy miként elemezte az átiratokat: 
vizsgálta, hogy a beszélgetést irányító kérdező (interlocutor) mennyire igazodott a kérdezéstervhez 
(amelynek az lett volna a rendeltetése, hogy a bemeneti oldalról egységesítse a tesztvizsgázók feladatát), 
továbbá vizsgálta a kérdezői magatartás néhány más speciális vonatkozását is. Az elemzés kimutatta, hogy a 
kérdezők nagyon eltérő mértékben követik a kérdéstervet, az idő 40%-100%-ában alkalmazva irányító 
kérdéseket. Fontos megfigyelés volt, hogy egyes kérdezők interjúról interjúra eltérő számú irányító kérdést 
használtak. Az egyik kérdező 6 interjúban az irányító kérdések 54%-ától 77%-ig terjedő arányban tette fel. 
 
A kérdezői magatartás speciális vonásainak elemzése megmutatta, hogy az egyik kérdező a tesztvizsgázókat 
a következő formákban segítette: 

1. Szavak megadása 
2. Kérdések átfogalmazása 
3. Válaszok értékelése (pl. ’ez érdekes’) 
4. A válaszok megismétlése és/vagy javítása 
5. Csupán megerősítést igénylő kérdések feltevése 
6. A vizsgázó helyett következtetések levonása 

 
Némelyik kérdező olyasféle stratégiákat is alkalmazott, mint a ’tematikus rávezetés’, amikor is előbb zárt 
kérdést tettek fel, például: „Szeret Ön táncolni?”, majd csak ezt követően tértek át egy nyitottabb kérdésre: 
„Milyen táncokat szeret?”. Ezt szintén segítő magatartásnak tekintették, mivel a tesztvizsgázót előkészítette 
a rákövetkező interjúkérdésre. Az ilyesféle segítő magatartás jelentős hatással van a tesztvizsgázó 
teljesítményére a teszt bizonyos részén. 
 
Brown (2003)  megvizsgálta az interjúkészítőnek a tesztvizsgázók teljesítményére tett hatását is. Részletesen 
megfigyelt egy jelöltet, akivel két különböző kérdező készített interjút (egy kísérleti elrendezésben).  Azért 
választotta ezt a jelöltet (Esthert), mert tesztpontértékei a két interjúkészítőnél erősen eltértek. Csakugyan, az 
egyik interjú alapján sokkal kevésbé jó képességűnek ítélték, mint a másikban.  Brown (2003) mindkét 
interjú átiratait elemezte. Azt találta, hogy az egyik interjú készítője (Pam) mintegy kibontotta Esther 
válaszait és érdeklődést mutatott a hallottak iránt, ezzel arra késztetve Esthert, hogy válaszait részletezze. 
Pam alkalmazta a Lazaraton (2002) által megfigyelt témabevezetéseket is. Brown (2002) azt is megjegyzi, 
hogy Pam következetes módon zárta a témákat, vagyis világosan jelezte a tesztvizsgázónak (Esthernek), 
hogy témaváltásra készül.  
 
Brown (2003) elemzése azt is kimutatta azonban, hogy a másik interjúkészítő (Ian) minőségileg másként 
viselkedett. Esther nem teljesített olyan jól, ha Ian kérdezte, mint ha Pam. Brown (2003: 11-16) elemzése azt 
is kiderítette, hogy Ian inkább zárt kérdéseket tett fel, amire Esther rövid, nem kifejtett válaszokat adott. Ian 
témaváltásai sokkal hirtelenebbek voltak és elmaradt az a témaelőkészítés, amit Pamnál megfigyelt. A 
következmény az volt, hogy Esther teljesítménye kevésbé magabiztos lett. Keveset beszélt és rövid 
mondatokban. Brown (2003) szerint az interjúkészítők viselkedése határozott, de előre nem látható hatással 
van a tesztvizsgázó teljesítményére. Következtetése: nagyon fontos annak vizsgálata, nem veszélyezteti-e a 
teszt validitását az interjúkészítő viselkedése.  
 
A leírt kutatásból látható, hogy a BE felhasználható a teszt nyelvezetének elemzésére azzal a céllal, hogy:  

1. ellenőrizzük, milyen mértékben méri a teszt a vizsgálni kívánt kompetenciákat. 
2. feltárjuk, hatnak-e a tesztvizsgázó teljesítményére olyan, a konstruktum szempontjából nem releváns 

tényezők, mint amilyen az interjúkészítő viselkedése. 
 
Miként a BE, a diszkurzus-analízis (a továbbiakban DA) is vizsgálhat tesztteljesítményeket, és nem igényli 
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további adatok gyűjtését. De amíg a BE a társalgásra fókuszál (és ezért hasznos a beszédtesztek nyelvének 
elemzésében), a DA felhasználható más alakú verbális adatok elemzéséhez is, mint amilyenek a tesztet 
követő interjúk vagy a tesztdokumentumok, pl. a tesztutasítások/kézikönyvek.  A másik lényegi különbség a 
kétféle megközelítés közt (miként korábban említettük) az elemzés hatóköre. Míg a BE elsősorban azzal 
foglalkozik, hogy a társalgás miként igazodik az interakciós mintázatokhoz, a DA olyan témák vizsgálatában 
segíti a kutatókat mint a hatalmi viszonylatok és a nemi egyenlőtlenségek. A DA-t úgy is definiálták mint 
’szociális aktivitások céljaira szolgáló szövegek és beszéd’ elemzését (Potter, 1997: 146), az analízis tehát 
arra irányul, miként használjuk a nyelvet bizonyos dolgok ’megtételére’, például amikor valamely 
énazonosságot alakítunk ki, vagy sajátos hatást gyakorlunk a hallgatóra. Jó bevezetést ad a DA 
alkalmazásáról Potter & Wetherall (1987), Potter (1996) és Pottter (1997), de a DA-nak a nyelvi tesztelésben 
való felhasználását legjobban azok a kutatások illusztrálják, amelyeket Brown & Lumley (1997), Kormos 
(1999) és Oloughlin (2002) írt le.  
 
Brown & Lumley (1997) a tesztvizsgázóknak az OET-en (Occupational English Test) elért teljesítményét 
tanulmányozta. Ez egy olyan tesztvizsga, amelyet egészségügyi szakemberek tesznek le, hogy működési 
engedélyt kapjanak Ausztráliában. A teszt két szerepjátékból áll, amelyben a kérdezőbiztos játssza a páciens 
vagy a páciens rokona szerepét. A szerepjátékok célja a lehetőséghez képest a reális kommunikációs 
szituációkat szimulálni, és azt értékelni, hogy a tesztvizsgázók miként boldogulnának ilyen szituációkban. 
Fontos volt azonban, hogy minden egyes tesztvizsgázó hasonló kihívásokkal kerüljön szembe a 
szerepjátékokban. A kérdezőbiztosok különbözőségei alááshatják a beszédteszt validitását. 
 
Brown & Lumley (1997) ezért tanulmányozta a kérdezőbiztos viselkedését és hatását a tesztvizsgázó 
teljesítményére (és a tesztpontértékre). Elemezte a tesztátiratokat, különös figyelmet fordítva arra, amit a 
kérdezőbiztos (szerepének részeként) mondott, és a kapott válaszokra. Az interjúkészítő viselkedésének azok 
a vonásai, amelyek nehezítették a tesztet: a gunyorosság, a közbevágás, az ismétlés (a tesztvizsgázó 
feleletének el nem fogadása) és az együttműködés hiánya. Az interjúkészítő viselkedésének azok a vonásai, 
amelyek megkönnyítették a tesztet: ténykérdések kérdezése, a nyelvi egyszerűsítés (a lényeges információk 
megismétlésével, újrafogalmazásával, beszédlassítással stb.), és a vizsgázó számára a témakezdeményezés és 
az interakció-irányítás megengedése.   
 
Brown & Lumley (1997) azt hangoztatta, hogy a kérdezőbiztosok viselkedése aszerint változott, hogy milyen 
identitást tettek magukévá. Az olyan kérdezőbiztos, aki a páciens szerepével azonosult, inkább hajlott a 
szigorra, míg az olyan kérdezőbiztos, aki jobban azonosult a tesztvizsgázóval, inkább tanúsított támogató 
magatartást. Azoknak a tesztvizsgázók, akik kellemetlenebb kérdezőbiztossal találkoztak, mert az gunyoros 
volt, vagy jóindulatot nem mutatott, a teszt nehezebb volt, mint azok számára, akiknek egy általában 
segítőkész kérdezőbiztos jutott. Brown & Lumley (1997) érvelése szerint minden tesztvizsgázónak 
ugyanolyan szintű nehézségekkel kellene szembesülnie. Ez a követelmény nem jelenti azt, - emlékeztették 
olvasóikat -, hogy akkor is kizárjanak minden kellemetlen viselkedést (például a gunyorosságot) a 
szituációból, ha ezt a  tesztkonstruktum igényli. De hangoztatták, hogy amennyiben a tesztkonstruktumba 
beletartozna a páciens gunyoros hangnemére való reagálás, akkor legyen ennek minden tesztvizsgázó kitéve. 
 
Kormos (1999) diszkurzus-analízist alkalmazott annak vizsgálatára, hogy milyen hatással voltak a különböző 
tesztfeladatok a teszt nyelvezetére. 30 vizsgázótól (10 férfitől és 20 nőtől, valamennyien magyar 
anyanyelvűek) gyűjtötte össze a tesztteljesítményeket. A beszédtesztekben négy vizsgáztató működött közre. 
Minden teszt három feladatból állt: egy általános, nem írásos interjú, egy irányított szerepjáték és egy 
képleíró feladat (1999: 168). Kormos különösen a két interaktív feladatra – az interjúra és a szerepjátékra – 
összpontosította figyelmét. Az érdekelte, miként nyilvánulnak meg a tesztvizsgázó és a kérdezőbiztos közti 
hatalmi és dominancia viszonylatok ezekben a feladatokban. Különösen figyelt a témairányításra 
(témakezdeményezésre, -jóváhagyásra és –lezárásra), de azt is nézte, hogyan jutottak szóhoz a résztvevők 
(esetleg félbeszakítva a másikat), és miként tartották a szót maguknál. Elemzése meghökkentő különbségeket 
mutatott ki az interjú és a szerepjáték viszonylatainak mintázatában. A teszt interjú részében a vizsgáztató 
dominált. A téma irányítása (indítása és lezárása) főként az övé volt. A tesztvizsgázó csak az esetek 1%-ában 
hárította el a témát. A szerepjátékban viszont a tesztvizsgázó már sokkal inkább részt vett az irányításban. 
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50%-kal több témát kezdeményeztek, mint a vizsgáztatók. A tesztnek ebben a részében mindkét fél (a 
tesztvizsgázók és a vizsgáztatók) az idő 97%-ában jóváhagyták a másik témakezdeményezéseit. Az 
elemzésre támaszkodva Kormos (1999) kijelentette, hogy a szerepjáték-feladatok mérik jobban a 
tesztvizsgázók társalgási kompetenciáját, mivel ezek a feladatok a hatalmat egyenletesebben osztják meg a 
vizsgázó és vizsgáztató közt.    
 
O’Loughlin (2002) a nemi szerepnek a tesztvizsgázó teljesítményére és pontértékére tett hatása iránt 
érdeklődött. Tanulmánya azt kutatta, van-e a nemeknek hatása az interjúban (a kérdezőbiztos és a vizsgázó 
közti interakció jellegében) és a pontozási folyamatban. 16 tesztvizsgázó (8 férfi és 8 nő) tesztteljesítményét 
gyűjtötte be, mindegyikük kétszer csinálta meg az IELTS (International English Language Testing System) –
tesztet, egyik alkalommal egy női, máskor pedig férfi kérdezőbiztossal. Az IELTS-tesztben a kérdezőbiztos 
egyúttal az értékelő is. A kérdezőbiztos-értékelőktől kapott pontozás kiegészítéséül O’Laughlin (20002) 
minden tesztteljesítményt még további négy értékelővel (2 férfival és 2 nővel) is  pontoztatott. A 
tesztpontértékekkel Rasch-elemzést, a tesztteljesítményekkel diszkurzus-analízist végzett. A 
tesztteljesítmények DA-vizsgálata a beszéd-interakció három aspektusára összpontosult: átfedések, 
megszakítások és minimális válaszok. Azért választotta ezeket, mert korábbi kutatások szerint a beszéd-
interakciónak ezek a vonásai „erősen nemek szerint színezettek (highly gendered)” (O’Loughlin, 2002: 175).  
O’Loughlin azonban a három elemzett aspektus egyikében sem talált határozottan nemek szerint kirajzolódó 
mintázatot. Nem tagadta azonban, hogy esetleg bukkanhatott volna a nemek által befolyásolt nyelvhasználati 
(gendered language use) mintázatokra, ha más nyelvi jellemzőket vont volna be az elemzésbe. 
 
Visszatekintve a három példánkra, fontos megjegyeznünk hogy az ismertetett kutatás a DA-nak a 
beszédteszthez való alkalmazására szolgáltat példát. Talán ez a DA leggyakoribb felhasználása a 
tesztminőség vizsgálatára, de a DA használható más tesztdokumentumok, például kézikönyveknek vagy 
olvasási és beszédinputként szolgáló szövegek elemzéséhez is. 
 
Amikor a DA-t élőbeszéd nyelvezetének elemzésére használjuk, két fontos mozzanatot kell megjegyeznünk. 
Az első, hogy a DA sokat hasznosít a BE elemző fogalmaiból. Például az analízis középpontjába gyakran 
kerülnek a szomszédsági párok, a beszélőváltások és a témaszervezés, valamint a korrekció. Kormos (1999) 
a témakezdeményezést és átvételt, O’Loughlin (2002) pedig különösen azt vizsgálta, hogy a beszélők miként 
ragadták magukhoz és tartották maguknál a szót (átfedések, megszakítások és minimális válaszok). A 
különbség kettejük közt az adatok vizsgálatának nézőpontjában rejlik. A kutatókat mindkét esetben az 
érdekelte, hogy a kontextus vagy a tesztvizsgázók valamely sajátossága miként hat az interakciós 
mintázatokra.  Kormost az érdekelte, hogy miként hat a teszttípus a tesztdiszkurzus hatalmi viszonylatainak 
eloszlására, O’Laughlin pedig a beszélgetéses diszkurzusban a tesztvizsgázók neme szerinti különbségeket 
kutatta.  
 
A második megjegyzendő mozzanat, hogy akárcsak a BE, a DA is a beszéd-interakciók átírásait elemzi. De a 
BE-átirásoktól eltérően a DA-átiratokban nincs szükség a lélegzetvételnek vagy mindenféle nem verbális 
kommunikációnak (például olyan töltelék szavacskáknak, mint ’hm’ és ’aha’) pontos jelölésére. Ehelyett 
inkább csak a fentebb leírt jelölések valamely részhalmazát használják fel. Külön figyelmet szentelnek a 
szüneteknek, a beszédet kísérő (para-linguistic) viselkedésformáknak (mint a kézmozgások vagy a 
vállrándítás), az egyidejű, átfedéses beszédnek és a hangsúlyozásnak.  
 
A fejezet példáiból világos, hogy a beszélgetéselemzést és a diszkurzusanalízist tipikusan a beszédteszt 
diszkurzusainak elemzésére használják. Megvilágíthatják a beszédteszt minőségét a következő tekintetben: 

1. A kérdezőbiztos viselkedésének hatása a tesztvizsgázó teljesítményére. 
2. A tesztvizsgázok jellemző vonásainak (mint például a nemük) befolyása a tesztteljesítményre. 
3. A teszttípus hatása a tesztvizsgázó teljesítményére. 
4. A teszt nyelvezetének és a teszten kívül használt nyelvezet összehasonlítása annak tisztázására, hogy 

a teszt mennyire ragadja meg a tesztvizsgázó nyelvi képességeinek releváns aspektusait. 
 
A kutatásokban felhasznált adatminták nagysága változó volt. Brown (2003) csak egyetlen tesztvizsgázóra és 
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két beszélgetőbiztosra összpontosított (egy nagyobb adatsokaságból emelve ki őket). Kormos (1999) 30 
tesztvizsgázó (és négy interjúkészítő) teljesítményét elemezte, mindegyikük esetében két különböző 
feladattal. O’Loughlin (2002) adatbázisa 16 tesztvizsgázó 32 teljesítményéből állt. Magunknak kell 
megítélnünk, mennyi adatra van szükségünk ahhoz, hogy állításaink igazában kellően biztosak lehessünk, de 
úgy látszik, a legtöbb kutató 30-60 teljesítmény adataival dolgozik, attól függően, hogy milyen mélyre hatol 
és mire irányul az elemzésük.  
 
Minthogy a nyelvi minta áll a BE és DA középpontjában, a minta minősége nagy fontosságú. Használjunk 
jól működő rögzítő eszközöket, hogy a felvétel jó legyen. Az átírási szakasz is döntő jelentőségű. Sok 
hasznos részlet mehet veszendőbe, ha az átírás nem tudja megragadni; másrészt sok időt és fáradságot 
vesztegethetünk el, ha az átírás több információra terjed ki, mint amit végül is felhasználunk. A BE esetében 
jól meghatározott átírási rendszer áll rendelkezésünkre. A DA-átírások rugalmasabbak (és elnagyoltabbak) 
lehetnek, de mivel nem mindig lehet előre tudni, hogy az adatok milyen aspektusai kínálkoznak majd az 
elemzésre, kívánatos előbb begyakorló átírást és elemzést végezni annak meghatározására, hogy a 
részletességnek pontosan milyen szintjéig érdemes elmennünk az átírásban. Legyünk készek arra is, hogy 
módosítsunk ezen a szinten, ha az analízis előrehaladása ezt igényli. Ami azt jelenti, hogy az eredeti 
adatfelvételek legyenek mindig kéznél, hogy könnyen utánanézhessünk, ha valamilyen részlettel az átírást 
bővítenünk kell, vagy esetleg egyszerűen meg kell bizonyosodnunk róla, hogy adott esetben helyesen 
értelmezzük az átírást. 
 
Végezetül, miként azt O’Loughlin (2002) példája mutatja, bár fontos, hogy a szakirodalmat figyelembe 
vegyük amikor megválasztjuk az elemzendő vonásokat, de nem kevésbé fontos, hogy hagyjuk érvényesülni 
az adatokat, vagyis az adatokban keressük a mintázatokat, és azokhoz keressük meg a magyarázatokat. 
 

3.2 A teszt nyelvezetének elemzése 
A beszélgetéselemzés és a diszkurzusanalízis a nyelvi minták elemzésében a teszt nyelvezetének szociális és 
interakcionális vonásaira fókuszál.  De elemezhetjük a tesztvizsgázó nyelvi outputját (szóbelit és írásost) 
és/vagy a tesztinputot (pl. az olvasástesztet) egy sor lingvisztikai sajátosság szempontjából is, ami több okból 
is hasznos lehet. Például Kim (2004: 31) elemzése, amelyet egy tanulócsoport keresztmetszeti adatain 
végzett, azt mutatja, hogy a jobb tanulók több alárendelt mellékmondatot és több nyelvi fordulatot 
használnak írásbeli outputjaikban. Ez arra utal, hogy a jobban teljesítő tanulók nyelvtanilag összetettebb 
írásos munkákat produkálnak és azt sugallja, hogy a tesztvizsgázók outputjának elemzése hozzásegíthet 
azoknak nyelvi sajátosságoknak a jobb megértéséhez, amelyek az egyes teljesítményszinteket egymástól 
elválasztják. 
 
Rátérve a tesztinputra, Laufer & Sim (1985) megkérdezte anyanyelvükön a tanulókat idegen nyelvi 
felsőoktatási olvasmányaik megértéséről. Az derült ki, hogy a tanulóknak leginkább az olvasott szöveg 
megértéséhez van szükségük szótárra. Kelly (1991) hasonló eredményre jutott a beszédmegértés 
tanulmányozásakor. Ebben a belgiumi vizsgálatban haladó szinten lévő nyelvtanulók angol nyelvű rádióadás 
részleteit írták le és fordították le. Elemezték az átírás és fordítás közben elkövetett hibákat, és  Kelly arról 
tudósít, hogy a hibák több mint 60%-a lexikai természetű volt (azaz a szó jelentését nem értették meg). Ezek 
az eredmények azt mutatják, hogy érdemes lehet a tesztinput nyelvezetét elemezni azzal a céllal, hogy 
jobban megértsük a tesztvizsgázó nehézségeit, és esetleg jobban felbecsüljük az input szöveg alkalmasságát 
egy bizonyos képességszinthez – a ’meghallgathatóság’ vagy ’elolvashatóság’ valamiféle mértékét. 
 
A megvizsgálható nyelvi sajátosságok közé tartoznak a következők: 

1. lexikai gazdagság 
2. retorikai struktúra/funkciók 
3. műfaj 
4. diszkurzusjelölők 
5. grammatikai komplexitás 
6. regiszter 
7. pontosság 
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Az elemzéshez először is az elemzendő nyelvi sajátosságnak megfelelő mértéket kell megállapítanunk. Ez 
bonyolultabb, mint első pillantásra látszik. Például Read (2001) ismerteti a különböző megfontolásokat, 
amelyek a lexikai gazdagság mérésébe belejátszanak. Fontos megértenünk, hogy miként definiálunk egy 
’szót’. A legelső lényeges megkülönböztetés egyrészt a ’funkcionális’ vagy ’grammatikai’ szavak közt, mint 
amilyen az and, a, to, és this (névelők, elöljáró szók, névmások, kötőszók, segédigék stb.) , másrészt a 
’tartalmas’ szavak közt húzódik, mint amilyenek a főnevek, az igék, a melléknevek és a határozószók. 
Vegyük az ősrégi példát: 
 
 The quick brown fox jumped over the lazy dog 
 (A gyors barna róka átugrott  a lusta kutyán) 
 
A ’félkövéren’ kiemelt szavak a tartalmas szavak. A többi a funkcionális/grammatikai szó. A másik lényegi 
különbségtevés a ’típus’ és a ’token’ közötti. A lexikográfiai kutatásban a ’token’ egészen egyszerűen a 
szövegben előforduló szót jelenti. Így aztán a szövegben lévő tokenek száma a szöveg szavainak számával 
egyenlő. A ’típus’ viszont szelektívebb mérték. Csak az eltérő szóalakokat veszi számításba. Más szóval, ha 
a szóalakot egynél többször használják (pl. ’the’), akkor is csak az első alkalommal számoljuk. A ’lemma’ 
terminus is szelektívebb. Ez csak a ’tartalmas’ szavak vonatkozásában használatos, és az alapszónak és 
összes toldalékának a leírására szolgáló fölérendelt terminus, pl. play, plays, played, playing vagy test, tests, 
test’s, tests’. A ’szócsalád’ is ide tartozó fogalom, olyan szavakra vonatkozik, amelyek rokon jelentést 
hordoznak. Read (2001: 19) közli a következő példát:  
 
 Leak (’lyuk’), leaks (’szivárog’, ’kifolyik’), leaking (’szivárgó’), leaked (’kiszivárgott’), leaky 
(’lyukas’), leakage (’lyuk’, ’szivárgás’), leaker (’szivárogtató’) 
 
Elmagyarázza, hogy bár e szavak némelyikének metaforikusabb a jelentése, mint a többié, azért szoros 
rokonságban vannak egymással. Read (2001: 19) azonban figyelmeztet rá, hogy vannak nehezebben 
definiálható szócsaládok is. Pl. a socialist (’szocialista’) és a socialite (’előkelőség’) mindegyike eredetileg a 
’soci-’ szótőből származik, de annyira eltérő a jelentésük, hogy inkább különböző szócsaládokhoz kellene 
sorolnunk őket. 
 
A lexikai gazdagság becslése felöleli  továbbá a következők kiszámítását: 

1. lexikai változatosság – a szóhasználat változatossága, vagy ami úgy jellemezhető, hogy ’a kifejezés 
terjedelme’ (Read, 2001: 200). Rendszerint a típus-token-arány kiszámításával mérik, azaz a 
szövegben lévő eltérő szavak száma osztva a szöveg teljes szószámával. Fontos itt megjegyeznünk, 
hogy mivel a lexikai változatosságról van szó, a kutatók méréseikben inkább csak a ’tartalmas’ 
szavakra szorítkoznak, és nem számolják be a ’grammatikai’/’funkcionális’ szavakat, mint 
amilyenek a névelők vagy előljáró szók. 

2. lexikai kifinomultság – a technikai jellegű műszavaknak, vagy más ritka, alacsony gyakoriságú 
szavaknak a használata. Ezt úgy számítjuk, hogy elosztjuk a a szövegben található kifinomultabb 
(alacsony gyakoriságú) szavak számát a szöveg összes szavának a számával. Amikor ezt a mértéket 
számoljuk, általában fontos, hogy a használt szavakat összevessük egy olyan listával, amely a 
tesztvizsgázók számára várhatóan ismerős szavakat tünteti fel; ilyen lehet  pl. egy bizonyos 
képességszint hivatalos szójegyzéke. 

3. lexikai sűrűség  - ez a grammatikai szavak számának és a tartalmas szavak számának egybevetéséből 
áll, és rendszerint úgy számítjuk, hogy a tartalmas (lexikai) szavak számát a teljes szószámmal 
osztjuk. 

4. a lexikai hibák száma – a hibák összeszámlálását jelenti. A hibák különböző formájúak lehetnek, pl. 
rossz szó megválasztása egy bizonyos jelentés kifejezésére, rossz szóalak használata, és a 
stilisztikailag nem megfelelő szóhasználat (pl. egy nagyon informális szó alkalmazása egy hivatalos 
jellegű írásműben). 

 
Mindezek a számítások eléggé közvetlenül adódnak, de Read (2201: 201) arra figyelmeztet, hogy az 
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eredményeket néhány lényeges döntésnek meg kell előznie. Miként (fentebb) már jeleztük, ezek felölelik a 
döntéseket arról, hogy hogyan sorolhatjuk be a szavakat szócsaládokba. Más döntések arról szólnak, hogy 
valamely szó tartalmas vagy grammatikai-e, és hogy a több szóból álló kifejezések (mint az idiómák vagy 
határozós igék) egyetlen egységnek számítsanak-e.   Egy, a szlovén elemi iskolai záróvizsga anyagából 
(Alderson & Pižorn, 2004: 156) vett példán mutatjuk be a szükséges döntéseket. 
 

 
 

3. ábra. A 4/25. számú mintafeladat, angolból 
(szlovéniai elemi iskolai záróvizsga) 

Alderson & Pizorn (2004:156) alapján 
 

Nézzük meg a következő kifejezéseket a szövegben: day and night (’éjjel-nappal’), goes after (’követ’), back 
and forth (’oda-vissza’), in fact (’valójában’), most of the time (’az idő nagy részében’). Mindezeket a 
kifejezéseket több szóból álló (egyetlen egységnek tekinthető), összetartozó tételnek fogjuk fel, vagy úgy 
véljük inkább, hogy szavanként külön kell számolnunk velük? Hasonlóképpen: mit teszünk a szövegben 
előforduló összevonásokkal (that’s, doesn’t)? Read (2001: 201) tisztázza, hogy ’rossz’ válasz ezekre a 
kérdésekre nincsen. Annál fontosabbbb, hogy az elhatározásaink rögzítésében aprólékosan gondosak 
legyünk, és az elemzés kezdetén szánjunk időt a követendő szabályok kialakítására. Read (2201: 201) 
továbbá a korpuszelemzés olyan eszközeinek felhasználását is ajánlja (esetleg WordSmith 
programcsomaggal), mint amilyen a konkordancia-jegyzék. Ez felsorolja egy szöveg valamennyi szavát, 
feltüntetve előfordulási gyakoriságukat. Arra is van lehetőség, hogy a felhasznált szavakat összevessük egy 
nagyobb korpusszal, például a brit nemzeti korpusz adataival (BNC: British National Corpus – 
http://www.natcorp.ox.ac.uk/).  Ezáltal kitűnnek azok a szavak, amelyek a nagy korpusz viszonylatában 
alacsony gyakoriságúnak számítanak.  

 
Ehhez a korpuszelemzés olyan eszközére lesz szükségünk, mint a WordSmith 
(http://www.oup.com/elt/global/isbn/6890/) . Ha nem tudunk könnyűszerrel hozzáférni a beszélt és írott 
nyelv valamely korpuszához, és a WordSmith-hez hasonló eszköz sem áll rendelkezésünkre, akkor 
haszonnal folyamodhatunk Leech és tsai (2001) munkájához. Ez a kötet a BNC-n alapuló gyakorisági 
listákat tartalmaz. Közre ad rangsorolt és ábécé sorrendű listákat a teljes korpusz és annak különböző 
felosztásai (pl. az informatív vagy a képszerű írás, a társalgási vagy az egyéb jellegű beszéd) alapján. A 
szavakat nyelvtani használati módjuk szerint közli. Például a ’round’ használható elöljárószóként és 
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melléknévként is. A ’round’ szónak ez a kétféle használata elkülönítve jelenik meg a szójegyzékben. 
 

Akkor is, ha már eldöntöttük, hogy miként fogjuk osztályozni a szavakat és kifejezéseket, fontos tudnunk, 
hogy más problémákkal is találkozni fogunk. Az első, hogy a lexikai változatosságot (a szövegben lévő 
lexikai szavak típus-token-arányát) a szöveghosszúság befolyásolja; a szöveg hosszabbodásával csökkenést 
szokott mutatni. Ez különösen akkor problematikus, ha a tesztvizsgázók írásos outputját elemezzük, mivel 
elkerülhetetlenül lesznek tesztvizsgázók, akik hosszabban írnak, mint mások. A kutatók különbözőképpen 
kezelik ezt a problémát. Laufer (1991), úgy döntött, hogy az elemzendő írások első 250 szavát veszi 
figyelembe, míg Arnaud (1984) véletlenszerűen választott ki elemzésre 180 szót a tesztvizsgázók írásaiból.  

 
A másik megoldandó probléma, hogy miként kezeljük a hibákat (azon kívül, hogy a fentebb leírtak szerint 
mérjük őket). Például amikor egy tesztvizsgázó írásos outputjának lexikai változatosságát mérjük, 
számításba vegyük-e az összes leírt szót vagy csak azokat, amelyeket helyesen írtak le? Néha azt sem 
könnyű eldönteni, hogy egy hiba szóhasználati vagy grammatikai hiba-e. Továbbá, annak is tudatában kell 
lennünk, hogy, ha minden hibát ugyanazon súllyal veszünk számításba , az elferdítheti az eredményeket. 
Tehát hagyjuk figyelmen kívül a kisebb (pl. helyesírási) hibákat, vagy minden egyes hibát vegyünk 
számításba? 

 
A csupán egyetlen sajátossággal kapcsolatban is felmerülő számos kérdés eddigi tárgyalása mutatja, hogy a 
tesztnyelvezet analízise komoly vállalkozás, és sok előkészítő munkára van szükség ahhoz, hogy védhető 
döntésekhez jussunk. Valóban, elkerülhetetlenül felmerül a kérdés, hogy ki ítélje meg döntéseinket, és ki 
jogosult rá, hogy ezt megtegye. Az egyik módja annak, hogy döntéseink védhetőek legyenek, bizonyára az, 
hogy egy független megfigyelővel jóváhagyatjuk kategóriáinkat (vagyis reliabilitás-ellenőrzést hajtunk 
végre), de hát nyilvánvaló, hogy ez tovább nyújtja a már amúgy is összetett folyamatot. Úgy tűnik, 
gyakorlatilag nem megoldható, hogy a tesztnyelvezet elemzését a tesztminőség rutinszerű ellenőrzésének 
részévé tegyük. 

 
O’Loughlin (1995) vizsgálta, hogy egy beszédtesztben mennyire összehasonlítható a tesztvizsgázók 
outputjának két (személyesen és hangrögzítő közvetítésével felvett) változata. Az access (Australian 
Assessment of Communicative Englis Skills)-tesztben gyűjtött adatokat elemezte, összehasonlítva a két 
változatban kapott teljesítmények lexikális sűrűségét. Shohamy (1994) egy korábbi tanulmánya megmutatta, 
hogy a személyesen felvett beszédteszt (OPI) magasabb arányban tartalmaz grammatikai/funkcionális 
szavakat (60% grammatikai és 40% lexikai szó), mint a hangrögzítő közvetítésével bonyolított beszédteszt 
(SOPI). Ez az eredmény azt sugallja, hogy a SOPI esetében a tesztvizsgázó outputja ’irodalmibb’, míg az 
OPI tesztvizsgázóinak az outputja inkább ’élőbeszéd’ jellegű. Továbbá azt is sejteti, hogy az OPI és a SOPI a 
beszédnek nem ugyanazt a mögöttes konstruktumát fürkészi. A tesztfejlesztők számára ez gondot okoz, 
hiszen ők azt szeretnék elérni, hogy egy teszt minden változata ugyanarra a mögöttes konstruktumra 
vonatkozzék. Shohamy (1994) következtetéseit O’Loughlin (1995) a feladattípus lexikális sűrűségre tett 
hatása alapján kívánta felülvizsgálni. Az access-teszt alkalmas volt erre a vizsgálatra, mivel a személyesen és 
a hangrögzítő közvetítésével lebonyolítandó változatot párhuzamos tesztként fejlesztették és ugyanazokat a 
feladatokat foglalta magában. 

 
O’Loughlin első lépése a tesztvizsgázó teljesítményének elemzésére szolgáló, átfogó keretséma kidolgozása 
volt (lásd a 4. ábrát, alább). Figyeljük meg, hogy O’Loughlin (1995) úgy határozott, hogy a ’to be’ és ’to 
have’ igék plusz valamennyi módbeli- és egyéb segédige grammatikai szónak számítson, míg a többi igét a 
lexikai szavakhoz sorolta. Figyeljük meg azt a döntését is, hogy minden összevonást két szóként vett 
figyelembe (különösen azért, mert beszédoutputról volt szó). 

 
O’Loughlin (1995) az access-teszt mindkét változatát elvégző 10 tesztvizsgázó 20 beszédteljesítményének 
gondos mérlegelésével alakította ki keretsémáját.  Az adatokat abból a szempontból vizsgálta, hogy a két 
tesztformátum (a személyesen és a hangrögzítő közvetítésével lebonyolított) és a feladattípus mennyiben van 
hatással a lexikális sűrűségre. Ebből a célból O’Loughlin négy, a teszt mindkét változatában nagyjából 
paralel feladattípusra összpontosította vizsgálatát. A négy feladattípus: leírás, elbeszélés, megvitatás és 
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szerepjáték. Minden feladatot külön-külön elemzett a lexikális sűrűség szempontjából. O’Loughlin (1995) 
arra is gondolt, hogy az eredményei az előforduló lexikális szavak relatív gyakoriságától függően is 
változhatnak. Ezért a lexikális sűrűséget kétféle módon számolta ki. Az elsőben minden lexikai szót 
ugyanolyan súllyal vett figyelembe, gyakoriságától függetlenül.  A másodikban a nagy gyakoriságú szavakat 
fele akkora súllyal vette számításba, mint az alacsony gyakoriságúakat.  
 
 
 
 
 
__________________________ 

 
A. Grammatical items 
Verbs ‘to be’ and ‘to have’. All modals and auxiliaries 
All determiners including articles, demonstrative and 
possessive adjectives, quantifiers (e.g., some, any) and 
numerals (cardinal and ordinal). 
All proforms including pronouns (e.g., she, they, it, someone, something), proverbs 
(e.g., A: Are you coming with us? B: Yes I am), proclauses 
(e.g., this, that when used to replace whole clauses). 
Interrogative adverbs (e.g., what, when, how) and negative adverbs (e.g., not, never). 
All contractions. These were counted as two items (e.g., 
they’re =                      they are) since not all NESB speakers 
regularly or consistently use contractions. 
All prepositions and conjunctions. 
All dicourse markers including conjunctions (e.g., and, but, so), sequencers (e.g., 
next, finally), particles (e.g., oh, well), lexicalised clauses (e.g., now, then), 
spatial deities (e.g., here, there) and quantifier phrases (e.g., anyway, 
anyhow, whatever). 
All lexical filled pauses (e.g., well, 
I mean, so). All interjections (e.g., 
gosh, really, oh). 
All reactive tokens (e.g., yes, no, OK, right, mm). 

 
B. High-frequency lexical items 
Very  common  lexical  items  as  per  the  list  of  the  700  most  frequently  used  
words  in  English 
(accounting  for  75%  of  English  text)  identified  in  the  COBUILD  
dictionary)  project.  This  list  is included in the Collins COBUILD English 
course, level 1, student’s book) Willis and Willis, 1988: 111 
– 12). It includes nouns (e.g., thing, people), adjectives (e.g., good, right), verbs 
(e.g., do, make, 
get), adverbs of time, manner and place (e.g., soon, late, very, so 
maybe, also, too, here, there). Not  items  consisting  of  more  than  one  
word  are  included  in  this  category  as  the  COBUILD  list consists of 
words not items. 
Repetition  of  low-frequency  lexical  items  (see  below)  including  alternative  word  
forms  of  the 
same item (e.g., student/study). 
 
C. Low-frequency lexical items 
Lexical items not featuring in the list of 700 most frequently used English 
words cited above including less commonly used nouns, adjectives, 
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verbs including participle and infinitive forms (all multiword and  phrasal  
verbs  count  as  one  item). Adverbs  of  time,  place  and  manner  and 
all  idioms  (also counted as one item). 

________________________ 
 

4. ábra. Lexikális sűrűség - a szavak/tételek osztályozása 
O’Loughlin (1995: 228) alapján 

 
Az elemzések eredményei olyan adatsorok voltak, amelyek tesztvizsgázók outputjaiban előforduló lexikai 
szavak/tételek százalékarányát a grammatikai szavakkal/tételekkel összevetve tartalmazták. Mivel minden 
tesztvizsgázó a teszt mindkét változatát elvégezte, minden egyes tesztvizsgázónál a lexikális sűrűségnek 
nyolc mérőszáma keletkezett. O’Loughlin (1995) azt közölte, hogy a tesztvizsgázói teljesítmény lexikális 
sűrűségének számítási módja csak enyhe eltéréseket eredményezett, de amellett foglalt állást, hogy a 
súlyozásos módszer valószínűleg pontosabb eredményeket nyújt. Arról is beszámolt, hogy a teljesítmények 
lexikális sűrűsége általában magasabb volt a hangrögzítős változatban. Mindkét tesztváltozatban az 
elbeszélés-feladat lexikai sűrűsége alacsonyabb volt, mint a leírás- és megvitatás-feladatban. Leginkább a 
szerepjátékot érintette a tesztformátum. A hangrögzítős változatban a lexikális sűrűség hasonló volt a leírás- 
és megvitatás-feladatéhoz, viszont a személyesen bonyolított változatban alacsonyabb volt bármelyik másik 
feladat lexikális sűrűségénél. O’Loughlin (1995) azt a következtetést vonta le, hogy az OPI és a SOPI közti 
különbségek jobban függnek az elvégzendő feladat relatív interaktivitásától, mint magától a tesztformátum 
eltérésétől. 

 
Amellett, hogy megvizsgálta a két beszédteszt-formátum (OPI és SOPI) lexikális sűrűségét, Shohamy (1994) 
számos más elemzést is végzett. Először a két tesztformátum feladatainak eszmeképző (ideational) funkcióit 
(pl. leírás, kidolgozás, panasztétel) elemezte. Azt találta, hogy a SOPI általában több ilyen funkciót igényelt, 
mint az OPI bármelyik elemzett változata, vagyis mint az alacsony, a közepes és a magas szintű OPI-
változat.  Shohamy (1994) ezután elemezte a különböző változatokban felvetődött témákat. Az derült ki, 
hogy az alacsonyabb szinten lévő tesztvizsgázók az OPI során inkább kevesebb és szűkebben felfogott 
témában kaptak kérdéseket.  A kutató szerint ez arra vall, hogy az OPI kimondatlanul feltételezi: a magasabb 
szinten lévő tesztvizsgázók inkább alkalmasak a komolyabb témák megtárgyalására.  Továbbá azt is állította, 
hogy mivel a SOPI szinttől függetlenül ugyanazokat a feladatokat és témákat adja a tesztvizsgázóknak, ezért 
egyenlő lehetőséget biztosít számukra ahhoz, hogy megmutathassák, mit tudnak. 

 
Shohamy (1994) ezután 20 tesztvizsgázó teljesítményét elemezte. Kiszámította teljesítményenként a hibák 
számát a produkált szavakhoz viszonyítva, különösen figyelve bizonyos típusú hibákra, mint pl. szórend, 
igeidő, igestruktúra és nem. Azt találta, hogy e tekintetben a két tesztformátum nem különbözik 
szignifikánsan. Shohamy (1994) ezután minden teljesítményben összehasonlította a témaváltás, kétkedés, 
önkorrekció, átfogalmazás, anyanyelvre váltás kommunikatív stratégiáit. Két független értékelővel együtt 
összeszámolta e stratégiák előfordulási gyakoriságát, majd kiszámolta a középértéket minden 
tesztteljesítményhez. Az eredmények azt mutatták, hogy az átfogalmazás szignifikánsan gyakoribb volt a 
SOPI-ban. Az önkorrekciót is inkább a SOPI-ban használták gyakrabban, míg az anyanyelvre váltást 
gyakrabban alkalmazták az OPI-ban. 
 
Shohamy(1994) az utolsó elemzéssorozatban a tesztvizsgázók teljesítményét számos diszkurzus- sajátosság 
szerint vetette össze a két tesztváltozatban. A sajátosságok: 

1. lexikai sűrűség 
2. retorikai struktúra a két tesztformátumban 
3. műfaj 
4. beszéd-mozzanatok (speech moves), pl. kifejtés, közlés, leírás, értelmezés 
5. kommunikatív sajátosságok pl. dialógus vagy monológ, lágy és éles témaváltások 
6. diszkurzus-stratégiák pl. beszélőváltás, habozás, csend 
7. tartalom/témák (n.b. itt ugyanazokat az elemzéseket alkalmazzák, mint a tesztfeladatok esetében) 
8. prozódiai/paralingvisztikai sajátosságok, pl. intonáció, nevetés, habozás, csend 
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9. beszédfunkciók (n.b. itt ugyanazokat az elemzéseket alkalmazzák, mint a tesztfeladatok esetében) 
10. diszkurzusjelölők vagy -kapcsolók 
11. regiszter, pl. a formalitás szintje 
 

Az átfogó elemzés eredményeként Shohamy (1994) levonta a következtetést, hogy a SOPI-t tömör nyelvezet 
jellemzi, ami nagyon hasonló a monológhoz. Lexikai sűrűsége nagyobb, mint az OPI-é, és formálisabb is 
annál. Továbbá azt is következtette, hogy bár (miként azt a feladatelemzés kimutatta) a SOPI potenciálisan 
többféle funkció kiváltására képes, a tesztvizsgázók teljesítménye mégis azt mutatta, hogy a SOPI-feladatok 
inkább csak narratívát, beszámolót és leírást váltottak ki, míg az OPI a beszédfunkciók szélesebb 
választékának kiváltására volt képes. Végül is a kutató azt hangoztatta, hogy a tesztformátum befolyásolhatja 
a tesztvizsgázókból kiváltott nyelvezet típusát. 

 
Wigglesworth (1997) szintén analizálta egy hangrögzítő közvetítette beszédtesztben a a tesztvizsgázók által 
produkált nyelvezetet abból a célból, hogy kiderítse, milyen hatása van a felkészülési időnek a tesztvizsgázó 
outputjára. Ez különösen azért érdekelte őt, mert felkészülési idő biztosítása jelentősen meghosszabbíthatja a 
tesztet. Továbbá befolyásolja a teszt mögöttes konstruktumát is. Például fel kell tenni a kérdést, hogy a 
felkészülési idő a tesztet autentikusabbá vagy kevésbé autentikussá teszi-e. Ezért fontos annak megállapítása, 
hogy egy efféle változást igazol-e az általa kiváltott nyelvezet. Egy 6 részes, hangrögzítő közvetítette teszt 
felhasználásával Wigglesworth (1997) eljárása a következő volt: 

1. A teszt két változatát állította elő. Mindkét változatban két részt (a 2b-s és a 4-es részt) 
felkészülési idővel adták meg. Az A-verzióban a 2a-s és 3-as részhez is biztosítottak felkészülési 
időt, a B-változatban a felkészülési idő a 2—s és 5-ös részhez járt. 

2. Ezután 107 tesztvizsgázó tesztteljesítményét gyűjtötte össze, nagyjából fele-fele arányban a két 
tesztváltozatot. 

3. miután pontozták a tesztteljesítményeket, Wigglesworth (1997) kiválasztott mindegyik 
tesztváltozatból egy 28-as teljesítménycsoportot, felbontva a csoportokat jól és rosszul teljesítő 
vizsgázókra. 

 
Miután a kiválasztott teljesítményekről elkészült az átirat, Wigglesworth (197) a szöveget 
(mellék)mondatokra bontotta. Azért tette ezt, mert az adathalmaz nagyon nagy volt, és a (mellék)mondatokra 
való összpontosítás segítette az elemzést. Ezek után Wigglesworth (1997) a szövegeket az alábbiak szerint 
elemezte: 

1. komplexitás (ebben az esetben az egy feladatra eső alárendelt mellékmondatok számaként definálva) 
2. pontosság (vagyis a kötött morfémák (többes s) használata, szóbeli pontosság, a határozott és 

határozatlan névelők eloszlása) 
3. folyamatosság (típus-token-elemzést használtak annak mérésére, hogy a szavak száma miként 

aránylik azon szavak számához, amelyek téves indításhoz, ismétléshez és habozáshoz kapcsolódtak. 
Az önkorrekciót tartalmazó mondatokat is összeszámolták. ) 

 
Az elemzések eredményeként Wigglesworth (1997) arról számolt be, hogy a jó tanulóknak előnyös volt a 
felkészülési idő, ha nehezebb feladatot kellett megoldaniuk. A gyenge tanulóknak nem hozott előnyt a 
felkészülési idő ezeknél a feladatoknál. Egyik csoportnál sem jár előnnyel a felkészülési idő, ha a feladat 
könnyű, aminek az lehet az oka, hogy ezekben a feladatokban egyik csoport számára sincs nehéz kognitív 
terhelés. A kutató óvatos következtetése szerint az összetett feladatoknál jogos lehet felkészülési idő 
biztosítása, de nincs értelme az egyszerű feladatoknál. 
 
A hátramaradt két példa azt mutatja, hogy a tesztnyelvezet elemzése miként nyújthat betekintést az írásos 
tesztteljesítménybe. Az első, amelynek szerzője Ginther & Grant (1997) azt vizsgálta, hogy a tesztvizsgázók 
képességszintje és nyelvi háttere, valamint a feladat témája miként hat az írásos outputra. Ginther & Grant 
egy angol írásos teszt (TWE: Test of Written English) 180 vizsgadolgozatát elemezte. Az esszék 
mindegyikét két független értékelő pontozta a TWE-skála felhasználásával, amely 1-től 6-ig terjed, és 6 a 
lehetséges legmagasabb tesztpontérték. A kiválasztott dolgozatok 3, 4, és 5 pontértéket kaptak a skálán (a 
többi szinten kevés dolgozat volt ahhoz, hogy a mintavétel lehetséges legyen), és szerzőik, a tesztvizsgázók 
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háromféle különböző anyanyelvi (arab, kínai és spanyol) háttérrel rendelkeztek. A csoport fele az 1. témáról, 
másik fele a 2. témáról írt. 
 
Az esszéket ezután (a reliabilitás ellenőrizhetősége végett) két független bíráló címkézte fel beszédrészek és 
hibák szerint. A beszédrészek kódolása az 5. ábrán látható kategóriákat követte. 
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5. ábra. Szófajok és mondatrészek kódolása 

Ginther &Grant (1997: 388-389) alapján 
 

Három hibakategóriát definiáltak: 
1. szóalak, azaz rossz igealak, melléknévalak, vagy névszói alak használata (n.b. ha csak egyetlen 

helyes alak volt lehetséges, akkor a helyes alakot írták be. Ha több helyes válasz is létezhetett, akkor 
a kód utalt erre.) 

2. szóválasztás, pl. rossz elöljárószó választása 
3. szókihagyás, pl. a névelő elhagyása (n.b. a kihagyás kódját mindig a soron következő szónál 

helyezték el) 
4. helyesírás 

Ginther & Grant (1997) elemzésüket a következő kérdések megválaszolására használták fel: 
1. a tesztvizsgázó készségszintjének befolyása az esszében elkövetett hibákra 
2. a tesztvizsgázó anyanyelvének befolyása az esszében elkövetett hibákra 
3. a téma befolyása bizonyos beszédrészek produkciójára 

Azt közölték, hogy a magasabb készségszintű tesztvizsgázók (vagyis azok, akik a TWE-skálán 5-ös szintre 
sorolódtak) hosszabb esszéket írtak és kevesebb hibát követtek el, mint a gyengébb képességű 
tesztvizsgázók. Továbbá a jobb készségszintű tesztvizsgázók több helyesírási hibát szoktak véteni, mint más 
típusú hibát, míg a gyengébb képességű tesztvizsgázók inkább szóalakhibákat követtek el. Ginther & Grant 
azt találták továbbá, hogy az anyanyelv szerinti hibamintázatokban tükröződtek a tesztvizsgázók anyanyelve 
és az angol közötti relatív különbségek és hasonlóságok. Például az arab anyanyelvű tesztvizsgázók érték el 
esszénként a legmagasabb, a spanyol anyanyelvűek a legalacsonyabb hibaszázalékot. A kínai és az arab 
anyanyelvűek hajlamosabbak voltak szóalakhibák elkövetésére, a spanyol anyanyelvűek leggyakrabban a 
helyesírásban hibáztak. Érdekes, hogy a spanyol anyanyelvű tesztvizsgázók több szóválasztás-hibát követtek 
el, mint a másik két anyanyelvi csoport bármelyike. Végezetül Ginther & Grant (1997) azt is észlelte, hogy a 
két téma kissé eltérően hívott elő beszédrész-kategóriákat. Például az 1.téma több példát váltott ki a tagadás, 
a gerundium, a modális segédigék és a feltételes mód  köréből, míg a 2. téma több határozószót hívott elő, 
mint az 1. téma.  
Ginther & Grant (1997) a további kutatásnak több irányt javasolt. Például azt mondták, hogy további 
elemzéseket kell végezni, hogy jobban megértsük bizonyos nyelvi sajátosságoknak a hatását az értékelők 
által adott jegyekre. Ajánlották a „nagyobb, frázis és mondat szintű szerkezetek” vizsgálatát is, azzal a céllal, 
hogy „értékeljük azt az állítást, amely szerint az összetettebb szerkezetek (mint az alárendelés) érettebb 
szerzőkre utalnak” (1997: 394). 
 
Kim (2004) tett egy lépést ebbe az irányba, amikor egy felsőoktatási tanulmányokra előkészítő angol 
nyelvtanfolyam (EAP: English for Academic Purposes) tanulóinak 33 írástermékét vizsgálta meg. Az volt a 
célja, hogy a különböző KER- (CEF-) szintekre besorolt tanulók írásainak nyelvi komplexitását, ezek 
eltéréseit leírja. Kim (2004) kisterjedelmű vizsgálatát három egymáshoz csatlakozó KER-szintre 
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összpontosította: A2, B1, B2. A szintaktikai komplexitás háromféle mérését végezte el: 
1. a használt struktúrák változatossága 
2. az alárendelt mellékmondatok száma 
3. váltás a mondatszintről a frázisszintre 

Azt várta, hogy a háromféle mérés eredményeinek összevetése jobban megvilágítja a vizsgált KER-szintek 
közti fejlődési eltéréseket. 
 
Kim (2004) adaptálta a Wolfe-Quintero és tsai (1998) által javasolt elemzési keretsémát, amely a T-egységet 
tette meg az elemzés alapegységéül. A T-egységet terminábilis (’befejezhető, lezáruló’) egységnek is 
mondják. Független mondat az összes függő alárendelt mondattal együtt. Vegyük például a következő 
mondatot: 
 
The girl who is getting married tomorrow morning just ran in front of a bus in her haste to collect her 
wedding dress on time and she was lucky not to be run over. 
(A holnap férjhez menő lány most rohant egy busz elé a nagy sietségben, hogy időben elhozza a 
menyasszonyi ruháját, és szerencséje volt, hogy nem gázolták el.) 
 
Ez a mondat két T-egységet tartalmaz: 

i. The girl who is getting married tomorrow morning just ran in front of a bus in her haste to 
collect her wedding dress on time (A holnap férjhez menő lány most rohant egy busz elé a 
nagy sietségben, hogy időben elhozza a menyasszonyi ruháját) 

ii. she was lucky not to be run over (szerencséje volt, hogy nem gázolták el) 
 
Kim (2004) minden T-egységre elvégezte a következő elemzéseket (figyelmen kívül hagyva a tesztvizsgázók 
által elkövetett hibákat): 
 
A szintaktikai komplexitás Analízis 
A használt struktúrák változatossága Határozói mellékmondatok aránya (AdcC/C) 

Jelzői mellékmondatok aránya (AdjC/C) 
Vonatkozói mellékmondatok aránya (NoC/C) 

Az alárendelt mellékmondatok száma Mellékmondatok aránya T-egységenként (C/T) 
Alárendelt mellékmondatok T-egységenként (DC/T) 
Alárendelt mellékmondatok aránya a 
mellékmondatok közt (DC/C) 

Váltás a mondatszintről a frázisszintre Prepoziciós szerkezetek aránya (PP/C) 
Participiumos szerkezetek aránya (PaP/C) 
Gerundiumos szerkezetek aránya (GP/C) 
Infinitivuszos szerkezetek aránya (IO/C) 

  
Kim (2004) ezután összehasonlíthatta a vizsgált három KER-szint elemzéseit. Az eredmények A2-től B2-ig 
előrehaladást mutattak minden mérésben, kettőt kivéve (vonatkozói  mellékmondatok aránya és gerundiumos 
szerkezetek aránya). A változások a legélesebben A2 és B2 közt voltak kivehetők. Az egymás mellett 
elhelyezkedő A2 ésB1 szint közti különbségek sokkal kevésbé élesek voltak, de jól kivehető különbség 
mutatkozott B1-ről B2-re lépve a szintaktikai komplexitásban (a mérések szerint).  
 
E fejezet példáikból nyilvánvaló, hogy a tesztnyelvezet elemzése betekintést nyújt a következőkbe: 

1. valamely tesztmódszer (pl. a hangrögzítő közvetítette beszédteszt) hatása a tesztvizsgázó 
teljesítményére 

2. valamely feladattípus hatása az általa kiváltott nyelvi mintára 
3. a téma hatása az általa kiváltott nyelvi mintára 
4. a felkészülési idő (és más tesztfeltételek) hatása a tesztvizsgázó teljesítményére 
5. a képességszint hatása a produkált nyelvi mintára 
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A BE-től és DA-tól eltérően a tesztnyelv elemzése mind beszéd-, mind pedig írásos teljesítményen 
elvégezhető. Bár nem adtam meg itt példákat, utaltam azonban arra, hogy az input nyelvezete is elemezhető 
(pl. egy beszédértési vagy olvasási tesztben). A tesztinput elemzését részletesebben később tárgyalom a 
tesztjellemzők keretsémáival kapcsolatban (lásd a 4.2 fejezetrészt, alább). 
 
A felhozott példák még a következő mozzanatokra is utalnak: 
1. Az adattömeg mérete eltérő lehet. Ginther & Grant (1197) 180 írásos dolgozatot elemzett, míg Kim (2004) 
33-at. A beszédteszt nyelvezetének elemzése viszont viszonylag kis adatkészletekre szokott kiterjedni. 
Például O’Loughlin (1995) és Shohamy (1994) a tesztvizsgázók beszédteljesítményének 20 átírását 
tanulmányozta. 
2. Fontos, hogy definiáljuk az elemzésben felhasználni kívánt nyelvi sajátosságokat. Ahol eltérő definíciók 
léteznek (pl. O’Loughlin, 1995), azt javaslom, hogy egynél több összehasonlítást nyújtsunk. Mindegyik 
esetben mutassuk meg, hogy a definíció miként befolyásolja a kapott eredményeket, és tárgyaljuk meg 
mindegyik lehetséges következményeit a tesztminőségről megfogalmazandó állításaink számára. 
3. Biztosítsuk valamennyi elemzésünk reliabilitásának ellenőrzését (pl. Shohamy, 1994; O’Loughlin, 1995; 
Ginther és Grant, 1997 és Kim, 2004). Ez szolgáltat bizonyítékot ítéleteink védhetőségére. 
 
Végezetül fontos megismételnünk, hogy a nyelvi minták elemzése időigényes, és stratégiai felhasználásra 
való. 
 

4. Elemzési keretsémák 
Ez a fejezet (különösen a 3. rész) már utalt számos analitikus keretsémára, amely a minőség vizsgálatára 
alkalmazható, pl. beszélgetéselemzés, a szintaktikai komplexitás mérése és a lexikai sűrűség mérése. Az 5.2. 
fejezetrész azt írja majd le, miként tervezhetünk ellenőrző listákat az adatgyűjtés és elemzés irányítására 
(rendszerint a tesztvizsga-környezet vagy a tesztvizsga-folyamat tanulmányozásán belül). Ez a fejezet ezért 
arra összpontosítja figyelmét, hogy miként használjunk fel analitikus keretsémákat a tesztinput elemzésére. 
A legelterjedtebb ezek közül a Tesztjellemzők keretsémája, amelyet Bachman & Palmer (1996) alakított ki 
(lásd a 4.1. fejezetrészt, alább). Újabban a CEF részvételével is kifejlesztettek egy keretsémát, amely a 
tesztek és tesztjellemzők vizsgálatára alkalmazható (Alderson, személyes közlés). E tanulmány rövid 
ismertetése megtalálható a következő helyen: http://ling.lancs.ac.uk/groups/ltrg/projects.htm (a holland CEF 
szerkesztésprojektjére kattintva). 

 
   4.1  Feladatjellemzők keretsémái 
A feladatjellemzők keretsémái segíthetnek abban, hogy részletesebben elemezzük a tesztfeladatokat, és 
feltárjuk milyen mértékig tükrözik a teszt célkitűzését, vagy esetleg összehasonlítsuk a teszt két vagy több 
változatában előforduló tesztfeladatokat. A keretsémák számos ’dimenziót’ adnak meg, amelyek mentén a 
feladatok elemezhetők vagy összehasonlíthatók. Például Weigle (2002: 57) közöl egy írásbeli tesztfeladatok 
elemzésére és összehasonlítására szolgáló sémakeretet, amelyet részben Purves és tsai (1984: 397-398), 
részben Hale és tsai (1996) munkájából vett át. 15 olyan dimenziót ad meg, amely mentén a feladatok 
leírhatók, ide tartozik az ingertípus (pl. grafikon, táblázat vagy szöveg), a hallgatóság közelebbi 
meghatározása, a hang közelebbi meghatározása, a rendelkezésre álló idő és az irányító mondatok 
megválasztása. 

 
Fulcher (2003: 57) a beszédfeladatok elemzésére olyan keretsémát kínál, amely a következő dimenziókat 
öleli fel: 

1. A feladat típusa (például nyitott kérdés-e, ahol a tesztvizsgázó dönthet a kimenet formájáról vagy 
rovatok irányítják a választ? Vagy zárt-e a feladat erősen körülírt válaszlehetőségekkel?) 

2. Interakciós viszony (Vagyis van-e interakció? Ha igen, hány beszélgető társ vesz részt benne?) 
3. A cél leírása 
4. A kérdező státusa és ismertsége (n.b. a magnetofonról elhangzó tesztek esetében mondhatjuk, hogy 

nincs kérdező) 
5. Témák 
6. Helyzetek 
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Mind Weigle (2002), mind pedig Fulcher (203) sémakerete rendkívül hasznos, mivel készségközpontúak és 
így az írásnak és a beszédnek a jellemzőit is számításba veszik. Általánosabb szintű az a keretséma , amelyet 
Bachman & Palmer (1996) alakított ki. 

 
Bachman & Palmer (1996) feladatjellemzőkre vonatkozó keretsémájukat a feladatelemzés 
kiindulópontjaként írják le. Felsorolnak számos olyan jellemzőt, amelyet minden teszt esetében gondosan 
kell elemezni és leírni. Köztük a következőket: 

i. a környezeti feltételek (beleértve a fizikai környezeti feltételeket, a résztvevőket, és a feladatra 
adott időt) 

ii. a teszt alkotórészei (beleértve az útmutató nyelvét, a feladat alkotórészeinek a számát, a 
rendelkezésre álló időt és a pontozási módszert) 

iii. a tesztinput (beleértve a közlési csatornát, a hosszúságot és a nyelvi jellemzőket) 
iv. a várható válasz (beleértve a formátumot és a nyelvi jellemzőket)  
v. az input és a válasz viszonya (beleértve reciprocitását, terjedelmét és a közvetlen 

meghatározottság fokát)  
(lásd részletesebben Bachman és Palmer, 1996: 48-57) 
 
Bachman és Palmer, (1996: 57-58) szerint a tesztjellemzők keretsémája a következőkre használható: 

1. Összevetni a tesztfeladatoknak a célnyelvi használat szituációjában megállapítható jellemzőit 
magával a tesztfeladattal. 

2. Elemezni a meglévő tesztfeladatokat a változtatás vagy javítás céljából. 
A Bachman & Palmer-féle keretséma (ahogy általában emlegetik) egy Bachman által korábban kifejlesztett 
keretsémára épül, amelyet tesztmódszer-nézőpontoknak (Test Method Facets) neveztek. Ezt a keretsémát 
használták a Test of English as a Foreign Language (TOEFL) és Cambridge First Certificate in English 
összehasonlítására (Bachman és tsai, 1995). Szakértői csoportot hoztak létre. Miután kiképezték őket a 
keretséma használatára, a bírálók számos feladatot elemeztek mindkét tesztből. A kiképzés és elemzés az 
alábbiak szerint zajlott: 

1. Minden bíráló kapott két tesztet, egyet-egyet mindegyik elemzendő tesztkötegből (FCE és TOEFL).  
Felszólították őket, hogy gondosan tanulmányozzák mindegyik tesztet és mérlegeljék mennyire 
hasonlóak vagy különbözőek (és milyen tekintetben). 

2. Ezután a bírálókat arra kérték, hogy ismerkedjenek meg a tesztmódszer-nézőpontok keretsémával. 
3. A bírálók átnézték a teszt egy részét és jellemezték azt a tesztmódszer-nézőpontok-keretséma 

alkalmazásával. Eközben jegyzeteket készíttettek velük arról, hogy a keretséma különböző 
kategóriái mennyire fejezik ki a két teszt jellemzőiről kialakult intuitív benyomásaikat. Ezeket a 
feljegyzéseket aztán felhasználták a tesztmódszer-nézőpontok-keretséma átdolgozásához. 

4. A bírálók ezután az átdolgozott keretsémát alkalmazták a két teszt végső elemzésére. 
Nézőpontonként egy háromfokozatú skálán kellett elhelyezniük a feladatokat vagy input szövegeket. 
Például az input szöveg retorikai szerkezetét kellett pontozniuk a nagyon egyszerűtől a nagyon 
bonyolultig terjedő skálán. Más esetekben megkérdezték tőlük a feladatokban vagy input 
szövegekben egy-egy tulajdonság előfordulási számát. Például a kulturális hivatkozások nézőponttal 
kapcsolatban meg kellett állapítaniuk, hogy az  nem fordult elő, egyszer fordult elő, vagy kettő vagy 
annál több esetben fordult elő. 

 
A bírálók elemzéseit felhasználták a két teszt különbözőségeinek megállapításához és a mögöttes 
konstruktumokra vonatkozó állítások megfogalmazásához. Bachman és tsai (1995) arról számolt be, hogy a 
bírálók közt nagyfokú egyetértés mutatkozott, ami arra enged következtetni, hogy a keretséma segítette a 
szakértőket az összehasonlítandó tesztfeladatok lényegi sajátosságainak megfigyelésében. Tanulmányuk azt 
is megmutatta, hogy a keretséma a feladatok igen részletező bírálatát teszi lehetővé a szakértő bírálók 
számára. 
  
Clapham (1996) azonban több nehézséggel találkozott, amikor a tesztmódszer-nézőpontok-keretsémát 
különböző olvasási feladatok elemzésére és összehasonlítására alkalmazta. Az eredeti keretsémát 
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hozzáigazította az IELTS olvasási tesztek elemzési feladatához, és a nézőpontok számát 35-re csökkentette. 
Azt tapasztalta azonban, hogy ez még mindig ijesztően sok volt önkéntes bírálói számra, és kénytelen volt 
tovább csökkenteni a nézőpontok számát egyesek összevonásával és másikak elhagyásával. A végső eszköz 
csak 17 nézőpontot tartalmazott. Az általa alkalmazott eljárás két fázisból, egy ismerkedő és egy pontozó 
fázisból állt. Az ismerkedő szakasz ellenére Clapham (1996: 149-150) bizonytalan maradt a bírálatok 
minőségét illetően. A bírálók észrevétele szerint némelyik kategória nem mindig volt önmagától értetődő, és 
aggályuk volt azzal kapcsolatban is, hogy bírálataik az idő múlásával változatlanok maradnak-e. Végül az a 
reliabilitáselemzés, amelyet a bírálói pontozásról Clapham (1996: 150-153) végzett, igen jó egyezést 
mutatott a ’grammatikai’ és ’kohézió’ nézőpont esetében, de gyenge volt az egyezés a tematikai vonatkozású 
nézőpontoknál. Azt is megjegyezte Clapham (1996: 162), hogy módosított tesztmódszer-nézőpont-
keretsémája nem volt jó a párosító és kiegészítő feladatokhoz.    
 
A kutatók által tapasztalt nehézségek valószínű oka, miként azt Alderson (2000) megjegyzi, hogy a 
keretséma még alapos empirikus vizsgálatokra és a kutatási eredmények nyomán átdolgozásokra szorul. 
Alderson felvet néhány lehetséges módosítási irányt. Például azok a részei a keretsémának, amelyek a 
tesztinput jellemzőire összpontosítanak, kevéssé alkalmasak az olvasási tesztfeladatok elemzésére. Ez azért 
van, mert az olvasási teszt inputja mind a szöveget, mind pedig a ráépülő itemeket magában foglalja. A 
szöveg maga lehet viszonylag nehéz, az item viszont lehet könnyen megválaszolható (például a fő ’tények’ 
megjegyzésével). És fordítva is, lehet a szöveg igen könnyű, az item pedig eléggé fogós. 
 
Az eddigi tárgyalásból már láthattuk, hogy egyelőre kevés a tesztjellemzők keretsémáival foglalkozó, 
publikált empirikus munka. De Clapham (19966: 162) az általa tapasztalt nehézségek ellenére úgy 
vélekedik, hogy a tesztjellemző-keretsémák igen hasznosak lehetnek a teszt tartalmi validálásában. 
Csakugyan, a keretsémák meglehetősen alkalmasak arra, hogy segítségünkre legyenek a tesztinput 
elemzésében, feltéve, hogy nem tévesztünk szem elől két vezérelvet: 

1. A rendelkezésre álló keretsémákat úgy kell adaptálnunk, hogy azok a saját tesztünkhöz és saját 
körülményeink közt is megfeleljenek. A módosított keretsémánkat is ki kell előbb próbálnunk és 
addig kell igazítanunk, amíg ki nem derül, hogy érdemes használni és hogy a bírálóink pontosan 
értik a teendőiket. 

2. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a keretséma csak annyira lehet jó, amilyen jók a bírálók, akik 
alkalmazzák. Mivel nehéz biztosítani, hogy a keretséma teljesen önmagából érthető legyen, fontos, 
hogy a gondosan megválasztott bírálókkal megismertessük az elemzés eszközét, biztosítsuk a 
begyakorlás lehetőségét számukra, mielőtt ’élesben’ készítenék az elemzéseket.  Gyakori viták 
tárgya, hogy az ismerkedés és betanulás nem eredményez-e ’klónozott’ bírálatokat. Ez 
kikerülhetetlen, és talán bizonyos mérvű ’klónozásra’ szükség is van, hogy a különböző pontozóktól 
származó bírálatok összehasonlíthatók legyenek. 

 
 

5. Visszajelzéses módszerek 
 

Az olyan visszajelző módszerek, mint a kérdőívek, az ellenőrző listák (különösen megfigyelési ellenőrző 
listák) és az interjúk valószínűleg a kvalitatív adatok gyűjtésének legelterjedtebb módszerei. Tipikus 
alkalmazásukhoz tartozik összekapcsolásuk is egymással vagy más módszerekkel. Például Allwright & 
Banerjee (1997) vizsgálatukban, amelyek a tanulók nyelvi teljesítményre vonatkozó tesztpontértékeit a 
későbbi főiskolai tanulmányi teljesítményükkel vetette össze, kérdőívet küldtek ki a vizsgálat résztvevőinek 
minden tanulmányi félév végén. A kérdőívek úgy voltak megszerkesztve, hogy kiegészítsék egymást, 
amikor egyenlő időközökben információt nyújtottak a tanulók teljesítményének alakulásáról és 
tapasztalatairól. Azt kívánták biztosítani ezáltal, hogy például a 2. időpontban (ez esetben a második félév 
végén) kitöltött kérdőívek eredményei összehasonlíthatók legyenek az 1. időpont (esetünkben az első félév 
vége) kérdőívének eredményeivel. Allwright & Banerjee (1997) azonban a harmadik félév végén 
mélyinterjút is készített minden tanulóval. Interjú közben támaszkodtak kérdőíves eredményekre, 
rákérdeztek olyan területekre, ahol különösen érdekes válaszokat kaptak, és ellenőrizték azt is, hogy 
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helyesen értelmezik-e az adatokat. Személyes találkozókat használtak fel arra is, hogy a tanulók tanulási 
tapasztalatainak azokat a vonatkozásait feltárják, amelyek kérdőíves úton nem könnyen kiismerhetők. 

 
 Ebből a példából tehát kiderül, hogy a különböző visszajelző módszerek inkább egymás kiegészítői, mint 
helyettesítői. Amikor csak a körülmények engedik, érdemes az adatokat ’háromszögelni’ egynél több 
módszer felhasználásával (lásd a további kifejtést 7.4-ben). Ezen a vezérelven alapult az International 
English Language-Testing System (IELTS)  hatásvizsgálatához készült eszköztár is (Banerjee, 1966; 
Herington, 1996; Horák, 1996 és Winetroube, 1997). Az eszközök egy csoportja a tanteremre összpontosult. 
Magában foglalt egy osztálytermi megfigyelési tervet, egy interjútervet a tanárral a megfigyelést követően 
folytatott beszélgetéshez, és egy megfigyelést követő kérdőívet a tanulók részére.  További kérdőíveket is 
összeállítottak adatok gyűjtésére olyan tanároktól és tanulóktól, akik a megfigyelésben nem vettek részt. A 
példából nyilvánvaló, hogy ezeket az eszközöket úgy és azért tervezték, hogy kiegészítsék egymást, amikor 
különböző perspektívákból és eltérő módszerek kombinációjával gyűjtik az adatokat. 

 
A fejezet hátralévő része közelebbről szemügyre veszi, hogy miként szerkeszthetünk kérdőíveket, ellenőrző 
listákat (beleértve az osztálytermi megfigyelési terveket) és interjúkat. 

 
 Kérdőívek 
A kérdőívek olyan adatokat gyűjtenek, amelyeket más úton, interjúkkal vagy fókuszcsoportokkal is 
megkaphattunk volna.  Előnyük azonban, hogy nagyszámú válaszadó nézeteinek összegyűjtését teszik 
lehetővé a kutató számára. Könnyebben kezelhetővé is tehetők az adatok (bár ez részben a kérdőív-
szerkesztésen múlik), és kényes kérdések is feltehetők az anonimitás valamely fokának megőrzésével. 
Minthogy kérdőívek bármikor kitölthetők, a válaszadóknak gondolkodási idejük is lehet. 

 
Két fő kérdéstípus van – a nyitott és a zárt. Nézzük meg az alábbi kérdéspárt:    
 
4.3 Mit gondol, nehezebb-e a dolga a tanfolyamon, mint az angol anyanyelvűeknek? 
□ Igen, valószínűleg 
□ Valószínűleg nem 
□ Nem tudom 
4.4 Ha úgy gondolja, hogy nehezebb dolga van, magyarázza el, miért: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________  
 
 

6. ábra: Nyitott és zárt kérdések 
Allwright & Banerjee (1997) nyomán 
  

Az első (4.3) a zárt kérdésre példa. A válaszadónak három lehetséges válasz közül kell választania. Egy 
másik elterjedt kérdéstípus az, amely skálát használ: 
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Mit gondol, mennyire jó az eddigi előmenetele a tanfolyamon? 
Karikázza be azt a számot, amelyik legjobban tükrözi a 
véleményét.  

Kétségeim 
vannak,  
vajon el 
tudom-e  
végezni  
a 
tanfolyamot 

 Jól haladok, 
 és elég  
biztos 
vagyok 
 benne, 
 hogy el 
tudom  
végezni a  
tanfolyamot 

 

Azt 
hiszem 
jól fogom 
befejezni 

 

Úgy 
érzem,  
nagyon 
jól 
megy 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 
    

 
7. ábra: Példa egy Likert-skálát alkalmazó kédőívitemre 

Allwright & Banerjee (1997) nyomán 
 
Jegyezzük meg, hogy csak a skála négy pontja kapott szöveges körülírást. Vannak skálák, amelyek minden 
pontjukon leírást is tartalmaznak, mások meg csak a végpontokon. El kell döntenünk, hogy mennyire 
kívánjuk irányítani a válaszadóinkat. Fontos, hogy tudatában legyünk: nem garantálható, hogy kérdéseink 
világosabbak lesznek (kevesebb alkalmat adnak az egyéni értelmezésnek), ha több iránymutatást nyújtunk. 
Low (1996) rámutatott a pontozó skála szövegezésében (pl. Likert-skálák) rejlő aknamezőkre, megjelölve 
számos csapdát, köztük a következőket:  

1. a középpont körülírása. Ha a skálán középpontot is kínálunk a válaszadóknak (pl. ’2’ egy három 
fokozatú skálán), akkor gondosan meg kell fontolnunk, hogy a középpont semlegességet képvisel-e 
(vagyis sem egyetértést sem egyet nem értést az állítással kapcsolatban) vagy pedig 
határozatlanságot. (vagyis ’nem tudom’) 

2. a válaszlehetőségek által felölet dimenziók száma. Low (1996: 71) érdekes példát ad, ahol a 
válaszadóknak azt kell megmondaniuk segített-e nekik a tanfolyam, vagy sem. A válaszlehetőségek 
azonban olyan más dimenziókat is magukban foglalnak, mint amilyen  az élvezet (pl. ’Nagyon jól 
szórakoztam’) és a hozzáértés változásai (pl. ’Nagyon sokat javultam’). 

A validálás  az egyetlen mód annak ellenőrzésére, hogy  kérdőívünk itemjei érthetőek és a legtöbb válaszadó 
hasonlóan fogja értelmezni őket (lásd a további fejtegetéseket 7.6 fejezetrészben) 

 
A 6.ábrában szereplő következő kérdés (4.4, fentebb) a nyitott kérdésre példa. A válaszadót itt arra kérik, 
hogy magyarázza meg a válaszát, és ők maguk dönthetik el hogy milyen sokat vagy keveset fognak 
elmondani,  és milyen információt nyújtanak. 

 
Nyitott kérdések magukban is szerepelhetnek. Például az IELTS-teszt iránti attitűdök felmérésekor, az 
IELTS hatásvizsgálatában (Banerjee, 1996; Horák, 1996 és Winetoube, 1997) a tanároktól és a tanulóktól is 
azt kérte a kérdőív, hogy írjanak le három dolgot, ami leginkább tetszett nekik az IELTS-tesztben. Külön 
megkérdezték tőlük azt is, mi az ami legkevésbé tetszett nekik a tesztben. Mindezek a kérdések szándékosan 
nyitottak voltak, hogy a válaszadók maguk határozhassák el, mit kívánnak válaszukba belevenni. 

 
A nyílt kérdések különösen hasznosak, ha nem vagyunk biztosak benne, milyen terjedelmet ölelhetnek fel a 
válaszok (vagyis a kutatás kezdeti tájékozódási szakaszában), vagy ha el akarjuk kerülni a válaszok 
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’sugalmazását’. Könnyebb lesz a zárt kérdések alkalmazása, ha biztosak vagyunk a válaszok lehetséges 
terjedelmében, és/vagy biztosítani akarjuk, hogy minden lehetőségre kiterjedjen az információgyűjtés. Más 
szóval, biztosítani akarjuk, hogy egyetlen válaszlehetőségről se feledkezzenek meg véletlenül. 

 
Fontos megemlítenünk azonban, hogy minden választípusnak vannak előnyei és hátrányai. A zárt kérdés 
előnye, hogy gyorsan megválaszolhatók, feldolgozhatók és összehasonlíthatók. A zárt kérdések azonban 
nem nyitnak teret más válaszok előtt, és a rendelkezésre bocsátott kategóriák pedig a kutató elfogultságait 
tükrözhetik. Például ha jobban megfigyeljük a 6. ábrán bemutatott zárt kérdést, látni fogjuk, hogy a válaszok 
feltételezik: a tanulók erőfeszítéseiket általában véve hasonlítják össze a nem idegen anyanyelvű 
osztálytársaikéval. Banerjee (2003) további kutatása azonban rávilágított, hogy a tanulók tapasztalatai 
tantárgyról tantárgyra változnak az ugyanazon szakon végzett tanulmányok esetén is. Például a mérnöki 
alapozással rendelkező MBA-hallgatók viszonylag könnyűnek érezték az olyan, inkább kvantitatív jellegű 
tárgyakat, mint a vezetéstudomány.  Nem gondolták, hogy a nem idegen anyanyelvű osztálytársaiknál 
keményebben kellene dolgozniuk ebben a tárgyban. Viszont úgy érezték, küszködniük kell a kevésbé 
ismerős és inkább nyelvigényes tárgyakban, mint amilyen a szervezeti magatartás. Ezért ezek a hallgatók 
nem könnyen tudnak egyetlen választ adni a kérdésre: ’Mit gondol, nehezebb-e a dolga a tanfolyamon, mint 
az angol anyanyelvűeknek?’ Csakugyan, a válaszadókat frusztrálhatja vagy bosszanthatja is, ha a 
válaszlehetőségek nem terjednek ki az ő mondanivalójukra. 

 
Másrészt a nyitott kérdések tágabb teret nyitnak változatos válaszoknak, és lehetővé teszik, hogy a kutató 
tovább érdeklődjék (pl. magyarázza meg, kérem, a válaszát). De az ilyen kérdések megválaszolása 
időigényes, és a válaszolótól több erőfeszítést és elkötelezettséget vár el. A válaszok kódolása és elemzése is 
nehezebb, több időre is van szükség hozzá. Konkrét esetben a válaszokat esetleg sorrendben kell értelmezni, 
hogy például eldönthető legyen, vajon két különböző válaszadó eltérően szövegezett válasza ugyanazt 
jelenti-e.  

 
Az eddigi fejtegetések kimutatták, hogy a nyílt és zárt kérdések egyaránt hasznosak, és mindegyiknek van 
árnyoldala is. Valóban, tökéletes kérdéstípus nem létezik. Inkább a céljainknak legmegfelelőbb típust kell 
kiválasztanunk. A legtöbb esetben úgy fogunk dönteni, hogy a zárt és nyitott kérdések valamilyen 
kombinációját használjuk fel, mert ez lehetővé teszi, hogy a fókuszált és előírt kérdezést inkább feltáró 
jellegű kérdésekkel vegyítsük. Függetlenül attól, hogy milyen kérdéstípust választunk, gondos megfontolást 
igényel a kérdőív szövegezése. Ellenőriznünk kell kérdőív-tervezetünket, hogy kikerültük-e az alábbi 
csapdákat: 

i. kettős („dupla fenekű”) kérdések – a válaszadók nehéznek találhatják a megválaszolását, 
mi pedig nem fogjuk tudni meghatározni, hogy a válasz csak az egyik (és vajon melyik) 
kérdésrészre vagy mind a kettőre vonatkozik-e; 

ii. homályos útmutatók – a válaszadók nem fogják tudni biztosan, hogy mi a teendőjük; 
iii. kérdések, amelyek nem vonatkoznak a válaszadóra – fontos, hogy a válaszadó 

jelezhesse, ha valamelyik item rá nem vonatkozik; 
iv. az emlékezetre támaszkodó vagy hipotetikus kérdések – pl. az ilyen kérdésekre adott 

válaszok nem igen maradnak állandóak vagy nem pontosak; 
v. részrehajlóan megfogalmazott válaszlehetőségek – kényelmetlen érzés lehet a válaszadó 

számára egy negatív színezetű válaszlehetőség kiválasztása. 
Őrizkedjünk attól is, hogy pozitív megfogalmazású itemek negatív megfogalmazásúakkal keveredjenek. Ha 
a válaszadók nem mindegyiket olvassák el gondosan, tévesen válaszolhatnak: 
 

Úgy gondolom, fontos utánanézni a szótárban, ha egy szót nem értek meg. 
Nem hiszem, hogy fontos volna átnézni a munkámat, amikor befejeztem az írást. 

 
Oppenheim (1992) és Dörnyei (2003) jó áttekintést ad a kérdőív-szerkesztésről. Dörnyei (2003) gyakorlati 
tanácsot nyújt konkrétan a kérdőív hosszáról és megformálásáról is. Azt tanácsolja a kutatóknak, ne 
engedjenek a kísértésnek, hogy minden hasznosnak vélt kérdést felvegyenek a kérdőívbe. Figyelmeztet, 
hogy a kérdőív kitöltésének időtartama ne haladja meg a 30 percet. Arra is emlékeztet, hogy számításba kell 
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vennünk a válaszadóink olvasási sebességét (2003: 17-18). Ha tehát fiatalabb tanulóktól (pl. 10-12 
évesektől) gyűjtünk kérdőívi adatokat, vagy a kérdőívet nem a tanuló anyanyelvén töltetjük ki, akkor 
figyelembe kell vennünk, hogy milyen gyorsan fogják tudni elolvasni és megválaszolni a kérdéseket. Sőt mi 
több, a szövegezés is legyen egyszerű, és az adatgyűjtésben résztvevő tanulók legalsó szintje számára is 
érthető. 
 
Dörnyei (2003) ajánlása nyilvánvalóvá teszi, hogy a kérdőívszerkesztés bonyolult tevékenység, és azt 
igényli, hogy pontosan tudjuk miféle információt szeretnénk gyűjteni, és  hogy gondosan mérlegeljük, 
miként lehet ezt az információt a leggazdaságosabb módon kinyerni. Én a kérdőívszerkesztéshez az alábbi 
hat lépéses eljárást javasolnám: 

1. Indítsunk ötletrohamot, mely terjedjen ki a kérdőív tárgyához tartozó valamennyi területre és 
lehetséges kérdésre.   

2. Írjunk kérdéseket mindezen területekhez. 
3. Térjünk vissza a kérdőív eredeti céljára. Selejtezzük ki mindazokat a kérdéseket, amelyek nem ezt a 

célt szolgálják. 
4. Csoportosítsuk a kérdéseket úgy, hogy az átfedések kitűnjenek. Vizsgáljuk meg az átfedéseket, és 

döntsük el, szükségesek vagy sem. Ne felejtsük, ugyanazt a kérdést (enyhén módosított formában) 
kétszer is feltehetjük, hogy válaszadónk nézeteinek szilárdságát ellenőrizzük. 

5. Öntsük formába kérdőívünket, és adjuk ki a megcélzott válaszadók egy kisebb csoportjának. Kérjük 
meg őket, hogy jelöljék meg azokat a kérdéseket, amelyeket nem értenek. Mérjük az időt, meddig 
tart az egyes válaszadóknak a kérdőív kitöltése.  

6. Dolgozzuk át a nehezen érthető itemeket. Ha a kérdőív túl hosszú, mérlegeljük gondosan, hogy 
hagyhatunk-e el kérdést a tartalmi teljesség csonkítása nélkül. 

 
A kérdőíveket számos különböző módon használhatjuk fel a tesztminőség vizsgálatára. Például 
visszajelzéseket gyűjthetünk a tesztvizsgázóktól. Brown (1993) vizsgálta a tesztvizsgázók visszajelzéseit 
gyűjtő kérdőívek hasznosságát a tesztfejlesztés folyamatában. 53 tesztvizsgázótól kért visszajelzést egy 
hangszalagról elhangzó japán beszédmegértési tesztről, amely a turizmus és vendéglátóipar körében 
dolgozóknak készült (Occupational Foreign Language Test). A kérdőív két részre oszlott. Az első részben a 
tesztvizsgázókat a teszttel kapcsolatos általános attitűdjükről kérdezték. Például arról, hogy a teszt pontosan 
tükrözi-e vissza, hogy mennyire jól beszélnek japánul, és azt a fajta nyelvezetet kérdezi-e, amire nekik a 
turista- és vendéglátóiparban szükségük van. A második rész azt kérte a tesztvizsgázóktól, hogy fűzzenek 
megjegyzéseket a teszt egyes részeihez. Megkérték őket, hogy minősítsék minden egyes rész hasznosságát 
és nehézségét, és mondják el azt is, elegendő idejük volt-e a válaszoláshoz. Arra is biztatták őket, hogy 
tegyenek észrevételeket minden olyan itemről, amelyet problematikusnak találtak. Brown (1997) szerint a 
kutatási eredmények megerősítették, hogy a teszt tartalma és szintje megfelelt a megcélzott nyelvhasználati 
helyzetnek. Arról is beszámolt, hogy az eredmények sokat megmutattak a tesztvizsgázók elvárásaiból, és 
arról tanúskodtak, hogy sokkal több előzetes információra volna szükség. Ezt a visszajelzést felhasználták a 
tesztkézikönyv tökéletesítésében.   
 
Clapham (1997) szintén használt kérdőíveket a tesztfejlesztés folyamatában. Bemutatta a javított IELTS-
tesztet és szakmai előírásait a különböző érdekelteknek, és csatolt hozzá egy részletes felmérő eszközt, 
amely arról kért véleményt, hogy a módosított teszt mennyire adja vissza az előírásban foglaltakat. A 
kérdőíveket teljes egészükben közli Clapham (1997: 133-140). Az egyik kérdőívet olyan felsőoktatási 
tantárgyi szakértőknek küldte, akik az IELTS-pontértékük alapján egyetemre felvett tanulókat oktatnak. 
Tőlük azt kérdezte, hogy a szövegek összevethetők-e a felsőoktatási tanulmányaik közben olvasandó 
szövegekkel, és hogy az olvasási feladatok hasonlóak-e azokhoz az olvasási feladatokhoz, amelyeket a 
hallgatóktól egyetemi tanulmányaik igényelnek. A tantárgyi szakértőknek csak az IELTS-teszt egyik 
változatát kellett megnézniük a kérdések megválaszolásához. A második kérdőívet nyelvtanárok, 
tesztvizsgáztatók és alkalmazott nyelvészek kapták. Ugyanazokat a kérdéseket tartalmazta, mint a tantárgyi 
szakértőknek kiküldött kérdőív, csak a nyelvi szakértőktől az IELTS több változatának megtekintését kérték. 
A kérdőíves vizsgálat eredményeit felhasználták az IELTS-teszt szakmai előírásainak módosítására és 
javítására. 
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Marinič (2004) bemutatta, hogy miként alkalmazható a teszt kísérleti kipróbálási szakaszában a 
tesztvizsgázóktól kapott visszajelzés. A tesztvizsgázóktól vélemény kérhető a tesztfeladatok témájáról és 
módszeréről, az útmutatások érthetőségéről, és arról, hogy elegendő időt biztosítottak-e a 
feladatmegoldáshoz. Továbbá megkérdezhetők a tanulók arról is, hogy nehéznek találták-e a feladatot. 
Egyes vizsgálatok a tanulókat arról is faggatták, hogy becslésük szerint helyesen válaszolták-e meg az 
itemet. Marinič (2004) kifejtette, hogy ezek az adatok a rendelkezésre álló itemstatisztikákkal együtt 
elemezhetők és figyelembe vehetők az egyes tesztfeladatok minőségének a megítélésénél. 
 
Adatok rutinszerűen gyűjthetők a tesztfelvételt követően is.  Halvari & Tarnanen (1997) leírtak egy 
vizsgálatot, melynek tárgya a Finnish National Certificate nyelvi teszt volt. A National Certificate teszteket 
számos nyelven lehet letenni, de a leggyakrabban kért nyelv a finn, a svéd és az angol. Nem ritka, hogy egy 
tesztvizsgázó több nyelven is vizsgázik. Az ilyen tesztvizsgázók hasznos információt nyújthatnak az 
ugyanolyan szintű, de eltérő nyelven folyó tesztek összehasonlíthatóságáról. Halvari & Tarnanen (1997) a 
tesztfelvétel után kérdőívet osztottak ki azoknak a körében, akik egynél több nyelven vizsgáztak. 
Megkérdezték tőlük, hogy egyetértenek-e a kapott pontértékkel (az összesített és az egyes résztesztekben 
elért pontértékekkel is). Arra is kérték őket, hogy jelöljék meg a különböző nyelvű tesztek tartalmi eltéréseit. 
Halvari & Tarnanen (1997) a kapott megjegyzéseket három fő csoportba osztották. A tesztvizsgázók 
megjegyzései a következőkre vonatkoztak: 

1. eltérések a tesztvizsga-környezetben (pl. az egyik tesztvizsgázó felpanaszolta, hogy a német tesztnél 
a terem nagyon hideg volt). 

2. a viszony a teszteredmény és az ’igazi’ nyelvtudásuk közt 
3. tartalmi eltérések a tesztek közt (n.b. ezek némelyike a nehézségre vonatkozott, pl. hogy az 

angolteszt sokkal nehezebb volt, mint svéd). 
Néhány érdekes eredmény ellenére Halvari & Tarnanen (1997) azt találták, hogy nagyon alacsony volt a 
kérdőívre válaszolók aránya. Ez nehézzé tette konkrétabb következtetések levonását. Mégis azt hangoztatták, 
hogy az ilyen adatok megvilágíthatják a teszteket a tesztvizsgázó szemszögéből is, és felhasználhatók a 
tesztfeltételek és –feladatok javításához.  
 
A kérdőívek másik felhasználási lehetősége a háttér-információk gyűjtése a tesztvizsgázókról. Az IELTS-
tesztre jelentkezők rutinszerűen információt adnak magukról a jelentkezési lapon (CIS: Candidate 
Information Sheet), amely kérdést tesz fel a jelentkező neméről, életkoráról, nyelvi hátteréről és más 
nyelvtanulási információkról. Herington (1997) az IELTS (fentebb ismertetett) hatásvizsgálata keretében e 
jelentkezési lap részletesebb változatát alakított ki. A kérdőív a tanulók angol nyelvtanulással és az angol 
nyelvi tesztvizsgázással kapcsolatos attitűdjeire vonatkozó kérdéseket is tartalmazott. A kérdéseket állítások 
egy listája képezte, és a válaszolóknak minden egyes állításhoz meg kellett adniuk, hogy mennyire értenek 
egyet vele vagy mennyire nem. Például: 
 

-3 -2 -1  0  1  2  3 

       

 
 
Az angol nyelv könnyen tanulható 
Idegesítenek az új szavak az angol tesztben

       

Herington (1996: 8) 
Itt a ’-3’ azt jelöli, hogy ’egyáltalán nem értek egyet’, és a ’3’ azt, hogy ’teljesen egyetértek’. 
 
A Herington (1996) által alkalmazott eszköz azt is kérte a tesztvizsgázóktól, hogy írják le tanulási 
stratégiájukat és tesztvizsga-stratégiájukat. Például: 
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0  

 
1 

 
2 

 
3 

 
☺ 

     

 
 
Az új angol szavakat úgy tanulom, hogy lefordítom őket anyanyelvemre 
Amikor elolvasok az angol tesztből egy bekezdésnyit, mindjárt a fő 
gondolatokat keresem benne 

     

Herington (1996: 49-51) 
 

A skála it 0-tól (soha) 3-ig (mindig) terjedt. Egy érdekes ráadás lehetőség is szerepelt benne - ☺.  Ez a 
szimbólum azt jelenti: ’jó ötlet, de én sosem csinálom’. Herington (1996) azt remélte, hogy ez segíteni fogja 
a tesztvizsgázókat abban, hogy nagyon pontosan nyilatkozzanak az általuk használt stratégiákról. 
 
A Herington (1996) által  szerkesztett háttér-információ-kérdőívhez hasonlókat használhatunk, ha a 
tesztvizsgázók teljesítményét elemezzük. Az eredményeket csoportosíthatjuk származási ország, nyelvi 
háttér és nem szerint. Ilyen elemzéseket rutinszerűen végeznek a tesztvizsgáztató szervezetek, pl. az 
Educational Testing Service (ETS: http://www.ets.org). De  elemezhetjük a jobban (vagy rosszabbul) 
teljesítőket részletesebben is, hogy lássuk, vannak-e sajátos tanulási vagy tesztvizsgázási stratégiáik. Ez az 
információ felhasználható, amikor leendő tesztvizsgázóknak adunk tanácsokat arról, miként készüljenek fel 
a tesztre. 
 
Akkor is szükségét érezhetjük háttér-információk gyűjtésének, ha a teszt nagyobb átalakítását tervezzük. 
Amikor az ETS arra készülődött, hogy bevezesse a TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
számítógéppel lebonyolított változatát (CBT: Computer-based Test), akkor világszerte számos vizsgálatot 
végeztek a számítógépes ismeretek elterjedtségéről (Kisrsch és tsai, 1998; Eignor és tsai, 1998 és Taylor és 
tsai, 1998). Első vizsgálatuk 90000 tesztvizsgázót mért fel. Minden tesztvizsgázótól kértek némi háttér-
információt a származási országáról, képzettségéről és nyelvi ismereteiről. Arra is kérték őket, hogy 
töltsenek ki egy számítógépes-jártasságskálát. Például megkérdezték tőlük, hogy milyen gyakran jutnak 
hozzá számítógéphez, és hogy hol (pl. otthon, munkahelyen stb). Azt is megtudakolták a tesztvizsgázóktól, 
hogy bizonyos konkrét feladatokra,  például internetes böngészésre milyen gyakran használják a 
számítógépet. A jártasságskálán adott válaszokat elemezték, hogy kirajzolódjék a világ különböző részein 
tesztvizsgázók számítógépes jártasságának profilja, továbbá elemezték más háttér-tényezők szerint is. Egy 
másik vizsgálatban összevetették a tesztvizsgázók számítógépes jártasságát egy 60 itemből álló, 
számítógéppel lebonyolított TOEFL-tesztben mutatott teljesítményükkel. Valamennyi tesztvizsgázó előbb 
egy számítógép-használatra oktató programot csinált végig, amely kiképezte őket a kompjuterizált TOEFL-
teszthez szükséges számítógépes készségekre (pl. az egér használatára).  Taylor és tsai (1998) közlése szerint 
nem volt jele annak, hogy a tesztitemek számítógépes feladása befolyásolta volna a tesztvizsgázók 
teljesítményét (függetlenül a számítógépi jártasság előzetes szintjétől). Ez arra vallott, hogy az 
oktatóprogram kellő támogatást nyújtott a számítógép-használatban járatlan tesztvizsgázóknak is. 
 
Más tesztvizsgázó-jellegzetességek is befolyásolhatják a teszt konstruktumvaliditását. Például Allan (1992) 
kifejlesztett egy tesztjártassági skálát, hogy feltárja a tesztvizsga-stratégiák hatását a tesztvizsgázók egy 
olvasási tesztben mutatott teljesítményére. Azt fejtegette, hogy a nem anyanyelvi tanulók tesztvizsgázó 
készségeinek nem sok köze van az olvasáskészségükhöz, mégis befolyásolni tudják az olvasási 
pontértékeket. Allan (1992) kifejlesztett egy 33-itemes vizsgáló eszközt, amivel 51 tanulót mért fel egy 
hong-kongi politechnikumban. Minden item feleletválasztós volt. A tesztvizsgázónak a legmegfelelőbb 
feleletet kellett kiválasztania. Az itemeket úgy tervezték meg, hogy a tesztvizsgázók háttérismereteik alapján 
ne tudják megválaszolni őket. A helyes válaszok meg lettek „jelölve” a következő módok egyikével: 

1. itemtörzsön alapuló választás (asszociációs kapcsolat van az itemtörzs egyik szava és valamelyik 
alternatívában lévő szó közt. Az asszociáció rendszerint szemantikai vagy grammatikai) 
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2. grammatikai jelzés (a válaszlehetőség grammatikailag megfeleltethető az itemtörzzsel pl. az elöljáró 
szó alakja utalhat arra, hogy a helyes válasznak magánhangzóval kell kezdődnie) 

3. hasonló válaszlehetőségek (ha egy kivételével valamennyi válaszlehetőség hasonló jelentésű. 
Ilyenkor a ’páratlan’ lehetőség kiválik a többi közül) 

4. árulkodó item (az itemre adandó válasz megtalálható egy másik itemben) 
Körülbelül a tanulók egyharmadát arra is kérték, hogy röviden magyarázzák meg válaszaikat. Allan (1992) 
azt találta, hogy a ’grammatikai jelzéses’ és ’árulkodó itemes’ itemhalmazok jól korreláltak egymással. A 
másik két itemfajtára (’itemtörzsön alapuló választás’ és ’hasonló válaszlehetőségek’) vonatkozó 
eredmények kevésbé voltak világosak. Allan (1992) mégis azt hangoztatta, hogy egyes hallgatók kitanultabb 
tesztvizsgázóknak mutatkoztak. Továbbá azt is feltételezte (1992: 109), hogy különösen a tanárok által 
házilag szerkesztett teszteknél problematikus ez, mivel az ilyen tesztek kipróbálása és validálása kevésbé 
gondosan történik.  
 
A kérdőíveket arra is használhatjuk, hogy a különböző itemek kitöltésekor zajló folyamatokat vizsgálják. Li 
(1992) egy olvasási teszt keretében adott ki kérdőívet annak vizsgálatára, hogy milyen olvasási stratégiákat 
használtak az egyes tesztvizsgázók a különböző itemek kitöltéséhez. 
A tesztvizsgázók előbb kitöltöttek egy itemet, majd megjelölték egy listán, hogy melyik olvasási folyamatot 
használták fel ehhez. Azt is jelezniük kellett, hogy nehéz vagy könnyű volt számukra az item. A kérdőívek 
Li (1992) által adott elemzése megerősítette Alderson (1990) eredményeit, melyek szerint a tesztvizsgázók 
változatos olvasási készségeket használnak a tesztitemek kitöltéséhez. Bár előfordulhatnak átfedések, 
általában véve azonban rendkívül nehéz előre látni a tesztvizsgázók által az egyes itemekhez alkalmazott 
olvasáskészségeket. Ez a kutatás kétségessé teszi, hogy a tesztszerkesztők képesek olyan itemek tervezésére, 
amelyek specifikus készségeket tesztelnek. 
A fejezetünkben leírt tanulmányok megmutatták, hogy a kérdőívek sokféleképpen használhatók a 
tesztminőség vizsgálatára:  

1. Felmérni a tesztvizsgázók nézeteit a tesztitemek nehézségére és /vagy alkalmasságára vonatkozóan. 
2. Feltárni más érintettek, úgy mint tanárok, tesztszerkesztők és  alkalmazott nyelvészek nézeteit arról, 

hogy a célcsoport számára mennyire megfelelő  a tesztinput és tesztfeladatok. 
3. Információt gyűjteni a tesztvizsgázókról a tesztvizsgázó populáció profiljának megrajzolásához.  
4. Meghatározni a szükségleteket a tesztvizsgázók kiképzésére és számítógépes begyakoroltatására, 

továbbá meghatározni a szükséges kiképzés jellegét.  
5. Megvizsgálni a konstruktumvaliditás sérelmének lehetőségeit (mint például a tesztjártasság vagy a 

számítógépes jártasság hatása a tesztvizsgázó teljesítményére).  
6. Feltárni a tesztvizsga-folyamatokat és -stratégiákat. 

 
A kérdőíveket a tesztfejlesztés különböző szakaszaiban éppúgy használhatjuk, mint az élesben zajló 
tesztfelvételkor. Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a kérdőívekre adott válaszok aránya alacsony lehet. 
Valóban, Halvari & Tarnanen (1997) beszámol róla, hogy a kiosztott kérdőívek 63%-át válaszolták meg, és a 
válaszarányok olykor 30%-ig süllyedhetnek. Ezért jobb arra kérni a válaszolókat, hogy jelenlétünkben 
töltsék ki az íveket (vagy az osztályteremben vagy közvetlenül mielőtt a tesztvizsgázók elhagyják a vizsga 
színhelyét). Ezzel biztosítjuk, hogy a kérdőívet beadják távozás előtt. 
 
5.2. Ellenőrző listák 
Aki valaha is  vitt el autót szervizbe az esedékes átvizsgálásra, az láthatta, hogy a szerelő átvizsgálás közben 
egy űrlapot tölt ki. Az űrlap az ellenőrzendő tulajdonságok listáját tartalmazza. A szerelőnk kipipál minden 
tételt, és a megfelelő rovatba feljegyezi az esetleges problémákat. Ez az ellenőrző lista.  
 
Az ellenőrző listákat nagyon sokféle körülmények közt használják, a többi között bolti leltározásban és 
minőség-ellenőrzésben is. A tesztminőség vizsgálatának is nagyon hasznos eszköze. Az ellenőrző listák 
leglényegesebb tulajdonsága, hogy strukturálják a megfigyeléseket. Alakilag változatosak lehetnek, kezdve a 
nagyon jól meghatározott listától, ahol  a kutató egyszerűen kipipálja valamely tulajdonság vagy jellemző 
meglétét avagy hiányát, egészen a nyitottabb táblázatokig. A nyitottabb alakú ellenőrző listák egyszerűen az 
oszlopok vagy sorok rovatcíméből állnak, megfelelő hellyel a kitöltésre. Az O’Sullivan és tsai (2002) által a 
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beszélgetés-feladatok validálására kifejlesztett ellenőrző kategória az előbbi kategóriába esik, míg az Allen 
és tsai által a kommunikációs orientáció megfigyelésére kialakított eszköz (COLT: Communicative 
Orientation of Language Teaching) az utóbbi kategóriába esik. De egy ellenőrző lista vegyítheti is a kettő 
elemeit, miként azt az IELTS hatásvizsgálatához (Banerjee, 1996) kidolgozott osztálytermi megfigyelési 
eszköz teszi. Ennek első három lapja nyitott táblázat, amelybe a megfigyelőnek be kellett vezetnie minden 
tanári és tanulói tevékenység időhatárait és az interakció jellegét. A fennmaradó lapok felsorolták a 
különféle feladattípusokat és szövegtípusokat, valamint interakciós mintázatokat. A megfigyelő feladata 
egyszerűen annyi volt, hogy kipipálja a megfigyelt feladattípusokat, szövegtípusokat és az interakciós 
mintázatokat. 
 
Ritkaság számba megy egy más körülmények közt született ellenőrző lista egyszerű átvétele. Ehelyett a 
kutatók átnéznek és elemeznek más ellenőrző listákat, figyelmüket azokra a vonásokra fordítva, amelyek az 
ő körülményeik közt hasznosak lehetnek. Banerjee (1996) is ezt az eljárást követte, amikor az IELTS 
hatásvizsgálathoz az osztálytermi megfigyelés eszközét megtervezte. Előbb a COLT megfigyelési eszközt 
(Allen és tsai, 1984) elemezte, majd egy olyan eszközt, amelyet egy sri lankai hatástanulmányhoz  (Wall & 
Alderson, 1993) terveztek. Ez nagyon hasznosnak bizonyult azzal, hogy sugallta a megfigyelési eszköz 
körvonalait. Ahhoz, hogy Banerjee (1966) egyes itemeknek az ellenőrző listába való felvételéről dönteni 
tudjon, meg kellett határoznia az IELTS várható jellemzőit. Ezért alaposan megvizsgálta a teszt (ez esetben 
az IELTS-teszt) anyagát és a teszthez publikált oktató anyagokat. Az ellenőrző lista tartalmáról ötletrohamot 
is szervezett más kutatókkal, tanárokkal és tanulókkal. Bár ez az IELTS hatásvizsgálatánál nem volt 
lehetséges, általában célszerű a teszt szakmai leírásának az elemzése is. Továbbá, mindig hasznos részt venni 
egy tipikus tanórán, hogy az oktatás és tanulás folyamatát (vagy terepfeljegyzésekkel vagy videofelvétellel) 
dokumentáljuk. Ez megkönnyíti a rögzítendő kategóriák meghatározását. Mindezek az információforrások 
(tesztanyagok, szakmai leírások, publikált tananyagok, ötletrohamok stb.) segítenek a tipikus tanórán 
előforduló tevékenységek, interakciók, szövegtípusok stb teljes listájának összeállításában. Ezután 
következhet a részletes ellenőrző lista kialakítása. 
 
Az ellenőrző listát aztán széles körben kipróbáljuk és módosítjuk mindaddig, amíg biztosak nem vagyunk 
abban, hogy könnyen használható, és a kutatónak lehetővé teszi a keresett információk rögzítését. Banerjee 
(1966) megfigyelési ellenőrző listáját felülvizsgálta a Lancaster Egyetemen működő nyelviteszt-kutató 
csoport, amelyet a kutatási eszközök szerkesztésében nagy tapasztalatokkal rendelkező kutatók, tanárok és 
hallgatók alkotnak. Banerjee (1996) kipróbálta megfigyelési ellenőrző listáját egy IELTS típusú tanórán is, 
hogy megbizonyosodjon az éles megfigyelésben való gyakorlati alkalmazhatóságról. Ezt a megfigyelési 
gyakorlatot közösen végezte egy kollégájával, akinek feljegyzéseivel összehasonlíthatta a sajátjait. A két 
feljegyzés összehasonlítása megmutatta, hogy milyen mértékig segítette az ellenőrző lista a két megfigyelőt 
a tanóra ugyanazon vonásainak rögzítésében (a reliabilitás ellenőrzése). 
 
Miként azt (föntebb) már megállapítottuk, Banerjee (1996) eszköze végső formájában vegyítette a 
megfigyelő űrlapot és a tevékenységek, interakciók, valamint szövegtípusok ellenőrző listáját. 
Struktúrájában nagyon hasonló volt Wall & Alderson (1993) ellenőrző listájához, amellyel egy új 
középiskolás (’O’ szintű) záró tesztnek a sri lankai iskolai oktatásra tett hatását vizsgálták. Abban az időben 
még kevés empirikus kutatást végeztek annak megállapítására, hogy egy teszt miként befolyásolja a tantermi 
tanítást és tanulást. Wall & Alderson (1993) vizsgálata innovatív volt abban az értelemben is, hogy 
közvetlen osztálytermi megfigyelést is magában foglalt, míg a korábbi kutatások kérdőíveken és interjúkon 
alapultak. Csakugyan, fontos megjegyeznünk, hogy a kérdőívekkel és interjúkkal gyűjtött adatok önjelentett 
adatok, vagyis a tanárok, a tanulók és a tesztvizsgázók ’megmondják’, hogy mit tesznek, vagy hogyan 
vélekednek. Gyakran hasznos az ilyen adatok kiegészítése osztálytermi megfigyelésekkel és a tesztfelvétel 
élőben való megfigyelésével, azzal a céllal, miként azt Wall& és Alderson (1993:42) fejtegeti, hogy ne csak 
azt vegyük számításba, amit a részvevők jelentenek a vizsgának a tanítás, tanulás és/vagy a tesztvizsgázás 
gyakorlatára tett hatásáról, hanem azt is rögzítsük, hogy ez a gyakorlat miként fest a valóságban. 
 
Wall & Alderson (1993) vizsgálatuktól azt várták, hogy feltárja, milyen mértékig befolyásolta az új sri 
lankai angol ’O’ szint a tanító tevékenység típusait, az interakciók mintázatait (pl. a tanár-tanuló vagy 
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tanuló-tanuló interakciókét) és az input szövegtípusokat. Ezért megfigyelési eszközük különböző tanári 
tevékenységekre, interakciókra és input szövegtípusokra vonatkozó ellenőrző listákat tartalmazott. Ezek a 
listák felölelték mind a teszt közbeni tevékenységeket, interakciókat és szövegtípusokat, mind pedig más 
olyan tevékenységeket, interakciókat és szövegtípusokat, amelyek a tesztben nem voltak jelen, és amelyekről 
azt remélték, hogy az osztályteremben sem fognak előfordulni, mert hibás tanári gyakorlatnak számítottak. A 
megfigyelési lista egy példánya megtalálható Alderson & Wall (1992) munkájában. 
 
A megfigyeléseket hét sri lankai tanár végezte, akik mindegyike hat ízben hét iskolát látogatott meg egy két 
éves időszakban. Fontos megjegyezni, hogy a hat megfigyelési menetet időben gondosan helyezték el, hogy 
a tanév különböző mozzanatait rögzíthessék. Például az 1. menet az első év kezdetére esett, a 2. a tanév 
közepére (négy hónappal az első megfigyelési kör után és négy hónappal a vizsgák előtt). A 3. menet 
röviddel a vizsgák előtt zajlott. A 4-6. menet ugyanezt a sémát követte a következő tanévben. Wall & 
Alderson (1993) számos nehézséggel találkozott adatgyűjtés közben. Először is, a megfigyelések 1. menetét 
megzavarták a bizonytalan sri lankai politikai állapotok. A 3. megfigyelési kört az zavarta meg, hogy a 
tanulóknak a vizsgák előtt egy hónappal már felkészülési szünetet kaptak. Wall & Anderson (1993) számára 
az is megoldandó gondot okozott, hogy a vizsgálat két éve alatt munkacsoportjukban személyi változások is 
bekövetkeztek. Végezetül, a megfigyelést végző sri lankai tanároknak néha nehézségekkel járt, hogy a 
mindennapi tanári munka alól felmentést kapjanak, és így elvégezhessék megfigyeléseiket.  Ezek a 
nehézségek tanulságosak, mert egyáltalán nem szokatlanok. Ügyelnie kell minden vizsgálatnak a tanév 
„ritmusára” (beleértve ebbe azt is, hogy a végzős osztályban a tanítás hamarabb zárulhat) éppúgy, mint arra, 
hogy mikor számíthatnak a résztvevőkre és segítőkre. Mindig fontos az igazgatási testületek támogatásának 
megnyerése, hogy a várható együttműködést maximalizáljuk. 
 
A Wall & Alderson (1993), az általuk tapasztalt nehézségek ellenére, arról számoltak be, hogy 18 iskola 
teljes körű (azaz mind a 6. megfigyelési menetre kiterjedő) adataival rendelkeztek. A legnagyobb mintához 
(az 5. menet megfigyeléseivel) 64 iskola tartozott. Noha a legkisebb megfigyelési menet csak 18 iskola 
adatait tartalmazta, a második legkisebb megfigyelési menet már figyelemre méltó 36 iskolát ölelt fel. A 
megfigyelés útján összegyűjtött adatok zömét az SPSS programcsomaggal (http://www.spss.com) elemezték, 
hogy bizonyos tulajdonságok előfordulási gyakoriságát kiszámítsák. Pédául Wall & Alderson (1993) 
kiszámította, hogy a tanórákon milyen  százalékarányban kapnak helyet a különféle nyelvi készségek (az 
olvasás, az írás, a beszédhallgatás, a beszélgetés és a nyelvtan). Ez a kvalitatív úton gyűjtött adatok 
kvantitatív elemzését eredményezte, ami nem szokatlan a kérdőívek és ellenőrző listák elemzésében. 
Csakugyan, az adatok kvantitatív elemzése a kvalitatív elemzések hasznos kiegészítője, és Wall & Alderson 
(1993: 55-57) gondosan szemügyre vette az oktatás-módszertani mintázatokat is, amelyek a sablonos, tanár 
által dominált interakciókhoz látszottak közeledni. A kombinált elemzések eredményeként Wall & Alderson 
(1993: 66) azt jelentette, hogy a sri lankai ’O’ szintű vizsga bizonyos hatással van a tananyagra és a tanórai 
tesztekre. Nem találtak azonban bizonyítékot arra, hogy az oktatás módszerét is befolyásolná a vizsga.  
 
Egy újabb és meglehetősen eltérő példa az ellenőrző listákra az lista, amit O’Sullivan és tsai (2002) a 
beszélgetésfeladatok validálására dolgozott ki. O’Sullivan és tsai (2002) abból a tényből indultak ki, hogy a 
beszélgetéstesztek validálása a legtöbb esetben a teszt nyelvezetének részletes és időrabló elemzését igényli, 
miként azt a 3. fejezetbe leírtuk (föntebb). Olyan keretsémát akartak kifejleszteni amelyet élesben zajló 
tesztfelvétel közben is használhatnak a beszédösztönző feladatok (LETs: language elicitation tasks) 
elemzésére. Azt hangoztatták, hogy a beszédösztönző feladatok által kiváltott teljesítmények meg kell hogy 
feleljenek a tesztszerkesztők előrejelzésének, ha a tesztvizsgázók pontértékeinek valid értelmezésére 
törekszünk, de szembeszálltak a tesztnyelvezet elemzésének azzal a  gyakorlatával (a beszédtesztben nyújtott 
teljesítmény elemzésének legelterjedtebb módszerével), amelyhez sok idő és komoly szakértelem szükséges.  
Emiatt az ilyen anlíziseket csak kicsi mintákon szokták végezni, és az eredmények nem könnyen 
általánosíthatók.  O’Sullivan és tsai (2002) olyan módszer mellett érveltek, amely kiegészíti a nyelvi minták 
részletesebb elemzéseit, de nagyobb számú tesztvizsgázóra is alkalmazható. 
 
O’Sullivan és tsai (2002) azzal kezdték munkájukat, hogy áttekintették a beszélt nyelvről, idegennyelv-
tanulásról és nyelvi tesztelésről szóló szakirodalmat, hogy ennek alapján meghatározzák azoknak az 
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információs és interakciós működéseknek a körét, amelyek a beszélt nyelvben előfordulhatnak. Előbb három 
listát készítettek, majd ezeket számos olyan találkozón csiszolták, amelynek résztvevői felhasználták az 
ellenőrző listákat, és megjegyzéseket fűztek a használhatóságukhoz.  Ebben a folyamatban elhagyták azokat 
az itemeket, amelyekben nem alakult ki nagyfokú közmegegyezés, más itemeket pedig átfogalmaztak, hogy 
érthetőbbek legyenek. Az ellenőrző lista végső változatát O’Sullivan és tsai (2002) közli.  Három működési 
kategóriából áll: információs működések (beleértve a személyes információk adását, információk 
meggondolását és leírását), interakciós működések (beleértve az egyetértést, az információ módosítását és az 
információkérést) és az interakciós működések kezelése (beleértve a kezdeményezést, viszonzást és döntést). 
Az ellenőrző lista jó példa arra, hogy miként fejleszthető ki egy adatgyűjtő keretséma, és miként használható 
fel a tesztkimenetek utólagos elemzésére. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy az ellenőrző lista végső 
formáját befolyásolta a Cambridge ESOL teszt, amelyhez használták. 
Ez újabb adalék annak korábbi állításomnak igazolására, hogy az ellenőrző listákhoz hasonló megfigyelési 
eszközök ritkán vehetők át közvetlenül egy másik kutatói környezetből. Inkább hozzá szokták igazítani a 
vizsgált teszthez. 
 
Az ismertetett kutatás az eddigiekben azt mutatta ki, hogy az ellenőrző listákat a következő formákban 
használhatjuk a tesztminőség vizsgálatára: 

1. Feltárni egy tesztnek az osztályteremben folyó tanításra és tanulásra tett hatását. 
2. Feltárni a tesztszerkesztők előrejelzései és a tesztfeladat által kiváltott tényleges beszéd közti 

megfelelést.  
Ellenőrző listákat használhatunk az itemértékelő értekezleteken is. A megfigyelő felhasználhatja ezeket 
azoknak a döntéseknek rögzítésére, amelyeket az egyes itemekről és a teszt egészéről hoztak. Hasonlókép 
használhatók a pontozói skála fejlesztési folyamatában. Az eredményül kapott adatok sokat elmondanak a 
tesztkonstruktumról, az itemírók, tesztszerkesztők és skálafejlesztők gondolkodási folyamatairól. Továbbá a 
tvizsgázók megfigyelhetők vizsga közben, az értékelők megfigyelhetők a pontozási folyamatban (a verbális 
beszámoló kiegészítéseként). Ezekben a szituációkban az ellenőrző listák nyilvánvalóan a megfigyelések 
strukturálására valók. Végezetül, bizonyára hasznosnak találjuk az olyan eseményekről készült audió- vagy 
videófelvételeket, mint amilyenek az itemértékelő értekezletek és az értékelők egyeztető értekezletei. 
Ezeknek a felvételeknek az átírását később részletekbe menően elemezhetjük. 
 
Az ismertetett vizsgálatok arra is rámutatnak, hogy az ellenőrző listák (akárcsak a kérdőívek) 
felhasználhatók nagy adatminták szisztematikus és könnyen összehasonlítható formájú gyűjtésére. Van 
azonban néhány lényeges megfontolás:  

1. A megfigyeléseket végző csoport stabilitása. Wall & Anderson (1993) azt állapította meg, hogy 
megfigyelő csoportja változott az egyik tanévről a másikra. Továbbá az ő megfigyelőik is tanárok 
voltak, akiknek időnként nehézségeket okozott, hogy a megfigyelések céljából elszabaduljanak saját 
iskolájukból. 

2. A megfigyelők kiképzése. O’Sullivan és tsai (2002: 46) hangoztatja, hogy a megfigyelőket ki kell 
képezni az ellenőrző listák használatára „ha reliábilis és konzisztens eredményeket várunk”. 
Akárcsak a tesztjellemzők keretsémájának használatakor (lásd a 4.1 részfejezetet), a kiképzés 
elkerülhetetlenül a megfigyelők ’klónozását’ eredményezi. Ez azonban fontos, ha a különböző 
megfigyeléseket összehasonlítani és kombinálni szándékozunk. 

3. A megfigyelési ellenőrző listákat széles körben ki kell próbálni, és gondosan validálni kell, mert 
csak így biztosítható, hogy megfelelően működjenek abban a környezetben, ahová szánjuk őket. A 
validálás kérdéseit a 7.6 fejezetrészben tárgyaljuk (alább). 

 
5.3. Interjúk 
A legutolsónak tárgyalt visszajelző módszer az interjú. Legjobban alighanem úgy írható le, hogy „egy 
beszélgetés az interjú készítője és a válaszadó között azzal a céllal, hogy bizonyos információk közlésére 
késztessék válaszadót” (Moser és Kalton, 1971:271). A kérdőívtől elsősorban abban különbözik, hogy 
sokkal rugalmasabb adatgyűjtési módszer; a kérdőív iteme előregyártott és nem változtatható meg a felvétel 
időpontjában, míg az interjúkérdés megváltoztatható menetközben,  hogy igazodjék az interjúkészítő és a 
válaszadó interakciójának áramlásához. A kérdőívek és interjúk mégsem tekinthetők egymás szöges 
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ellentétének. Látjuk majd, hogy jól keveredhetnek egymással. A kérdőívek felhasználhatók arra, hogy egy 
világosan körülhatárol témakörből nagyszámú válaszadótól gyűjtsenek információt (némelyik minta 
nagysága az 1000 főt is meghaladja), míg az interjú arra használható, hogy néhány témát nagyobb 
mélységben  és részletesebben fürkésszenek ki a kérdőív válaszadóinak egy részcsoportjával. 
 
Az interjúk számos különböző formát ölthetnek. Lehetnek egyéniek (amikor egy válaszadó és egy 
interjúkészítő van) vagy csoportosak (ahol kettő vagy több válaszadó és egy interjúkészítő van). Az egyéni 
interjúk előnye, hogy eléggé részletezően egyetlen válaszadó nézeteire fókuszálhatunk és megalkothatjuk az 
egyéni tesztvizsgázó vagy egyéb érintett profilját. Csoportinterjúk viszont felhasználhatók ötletrohamokhoz 
és csoportnézetek megállapításához.  A csoportinterjú egyik előnye, hogy a válaszadók közti interakció néha 
olyan felismeréseket csihol ki, amelyeket az interjúkészítő maga nem tudna előhívni egy egyedi 
válaszadóból. 
 
Az interjúk változatosak lehetnek a strukturáltság fokában is. Rendes népszámlálási adatokat gyakran 
strukturált interjúval gyűjtik. Az interjúkészítő vagy telefonon lép velünk kapcsolatba, vagy pedig házhoz 
jön. A kérdések szövege és sorrendje előre meg van határozva. Legstrukturáltabb alakjukban az ilyen 
interjúk erősen kérdőívekre emlékeztetnek. Shohamy és tsai (1996) strukturált interjúkat folytatott 
tanárokkal és szakfelügyelőkkel egy hatásvizsgálat keretében, amelyik két országos tesztre – egy arab mint 
második nyelv és egy angol mint idegen nyelv tesztre – irányult. Az interjúk magukban foglaltak  kérdéseket 
a tesztre való felkészülésről, az érintetteknek a tesztről szerzett ismereteiről és a tesztnek az oktatási és 
tesztelési gyakorlatra tett hatásáról (1960: 302). Ezeket az adatokat kiegészítették a tanulókkal kitöltetett 
kérdőívek adataival és a tesztdokumentációnak, pl. az Oktatási Minisztérium által kiadott tájékoztatónak az 
elemzésével.  
 
A strukturálatlan interjúk a kontinuum másik végére kerülnek. Az ilyen interjúk által felölelt tematika a 
válaszadó és az interjúkészítő interakciójának függvénye. Az utóbbinak ritkán van más a tarsolyában, mint 
egy témacsokor a beszélgetés irányítására. Bár ez a legrugalmasabb interjústruktúra, egyúttal ez az, amely a 
kérdezőt leginkább igénybe veszi. Ha gyengén tartja csak kézben a beszélgetés fonalát, az interjúkészítő azt 
kockáztatja, hogy az interjúadatok nem eredményeznek hasznos és érdekes információkat. Valóban, az ilyen 
interjúkat legjobban a nagy tapasztalatú és jól felkészült kérdezők készítik. 
 
A középutat a félig strukturált interjúk jelentik, ahol az interjúkészítőnek van egy interjúvázlata a beszélgetés 
irányítására, de ahol a válaszadónak is van némi tere az interjú ütemének és témáinak alakítására. Allwright 
& Banerjee (1997) ezt az interjútípust alkalmazta a brit egyetemeken tanuló nem angol nyelvű 
posztgraduális hallgatók tanulmányi tapasztalatainak vizsgálatára. Ezt az interjútípust többféle 
meggondolásból választották: 

1. Mindegyikük csak a hallgatók egyik felével készített egyéni interjúkat. Tehát szükségük volt egy 
követendő struktúrára, hogy a kettőjük által készített interjúk összehasonlítható adatokat 
szolgáltassanak. 

2. Bár az összehasonlítható adatok igénye strukturált interjúra ösztönzött, Allwright & Banerjee (1997) 
szerettek volna annyira rugalmasságot megőrizni, hogy az interjú közben felvetődő témákra is 
reagálhassanak. 

Mivel a félig strukturált és strukturálatlan interjúk lehetővé teszik az interjúkészítőnek, hogy reagáljon az 
adatokra amikor azok felmerülnek, ez azt is jelenti, hogy ezeknek az interjútípusoknak határozott szociális 
dimenziójuk van. Következésképpen, irányukat és sikerüket befolyásolja az interjúkészítő és az interjúalany 
közti interakció. Banerjee (1999) összehasonlította az általa az Allwright & Banerjee (1997) vizsgálat 
keretében készített interjúkat azokkal az interjúkat, amelyeket Joan Allwright (a vizsgálatot vezető kutató) 
készített. Banerjee (1999) elemezte az átiratokat, és feltárta, hogy közte és a válaszadók közt az interjú kissé 
feszültebben zajlott, mint Joan Allwright interjúiban. Az általa kérdezett tanulók kelletlenül feleltek a 
válaszokat ellenőrző kérdésekre. Ezzel szemben a Joan Allwright kérdezte tanulók szívesebben fejtették ki 
mondandójukat, és gyakran jócskán túllépték az interjú megállapított időkeretét. Banerjee (1999) e 
tapasztalatait arra a jelenségre tekintette példának, amit Mishler (1986) az interjú résztvevői társalkotói 
viszonyaként jellemzett. Hangoztatta, hogy az interjúk azért voltak eltérőek, mert a résztvevők is eltérőek 
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voltak, és ezért a személyközi dinamikákuk is különbözött. Továbbá azt állította, hogy az eltérő dinamika 
kulcsa abban rejlik, hogy a válaszadókkal kialakult viszonya más volt mint Joan Allwright kapcsolata velük. 
Az interjúk idején még kutatási segéderő volt, maga is kutató diák. Mint ilyen a válaszadókkal egyenrangú, 
diáktársuk. Joan Allwright ellenben a tanári karhoz tartozott. Banerjee (1999) kifejtette, hogy ez a hatalmi 
eltérés legalább részben meghatározta a válaszadók nagyobb hajlandóságát az együttműködésre és az interjú 
befejezését nem siettető türelmességüket. Lehetséges, hogy együttműködőnek akartak mutatkozni az 
interjúkészítő iránt, akit magasabb társadalmi pozícióban lévőnek érzékeltek.  
 
Természetesen az is lehet, hogy az egyik interjúkészítő tapasztaltabb és ezért ügyesebb, mint a másik. Ez 
aláhúzza az interjúra való felkészülés fontosságát. Borg & Gall (1983) elmagyarázza,  hogy milyen fontos 
minden olyan torzító tényezőt kiküszöbölni, mint amilyen az interjú hossza és helye, továbbá a válaszadó 
attitűdje a kikérdezésével, valamint az interjúkészítő személyével és magatartásával kapcsolatban. Ezért 
nyilvánvaló, hogy az interjúkat gondosan kell megtervezni és kipróbálni. Mindig gondoskodnunk kell róla, 
hogy az interjúkészítőnek legyen alkalma gyakorlatot szerezni az interjúzásban, mielőtt az adatgyűjtést 
elkezdené. Valóban, ha egy egész interjúkészítő csoportot szeretnénk foglalkoztatni, hasznos dolog az 
interjúkészítésre kiképző foglalkozást tartani, ahol a résztvevők gyakorolhatják az interjútechnikát, 
elemezhetik a gyakorló interjúkat, illetve reflektálhatnak rájuk. Ha ezt kombináljuk a kísérleti kipróbálás 
eljárásával, a tréning valamennyi interjúkészítő számára hozzájárulhat az interjú céljainak finomításához és 
tisztázásához. 
 
Fontos megjegyeznünk azonban, hogy a kiképzés és kipróbálás nem fogja megszüntetni (vagy 
semlegesíteni) az interjúkészítő és a megkérdezett közt az interjú folyamán kialakuló interperszonális 
dinamika hatását. Azt ajánlanám, hogy ahol lehetséges, ott iktassunk be ráhangoló kérdéseket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy az interjúkészítő és a válaszoló kicsit felengedjen egymás társaságában. Hasznosnak 
találjuk majd azt is, ha feljegyezzük az interjúval kapcsolatos olyan részleteket, mint a helyszín, a fizikai 
körülmények (a bútorok elrendezése, a részvevők helyzete egymáshoz képest) és a kérdező és a válaszoló 
viszonya egymáshoz. Azért van ez, fejtegeti Stimson (1986), mert az adatok analízisekor számításba kell 
venni az adatgyűjtés körülményeinek a válaszadóra tett hatását. 
 
Beszéltem már arról, hogy az interjú ritkán az adatgyűjtés egyedüli módja. Kombinálni szokták legalább egy 
másik megfigyelési módszerrel (pl. Alderson & Hamp-Lyons, 1996) vagy kérdőívvel (pl. Shohamy és tsai, 
1996 és Allwright & Banerjee, 1997). Ezek hasznosak a tesztminőség vizsgálatában, mert az érintetteket 
(beleértve a tesztvizsgázókat, tanárokat, tisztviselőket és szülőket) megkérdezhetik a teszt általános 
minőségéről, egyes feladatok, itemek és input szövegek nehézségéről és arról, hogy mennyire érdekesek 
és/vagy autentikusok az input szövegek és feladatok. Az interjúk arra is használhatók, hogy megvizsgáljuk, 
miként értelmezik és használják fel a pontértékeket a fogadó intézmények és más érintettek. 
 
Világos, hogy az interjú azért előnyös, mert készítője egyetlen válaszadóra összpontosíthatja a figyelmét, és 
tüzetesen feltárhatja a válaszadó véleményét a tesztről. Az interjú készítője rákérdezhet a válaszokra is, hogy 
a válaszadó nézeteit jobban megértse. Ily módon az interjúk a részletek olyan gazdagságát nyújthatják, ami a 
kérdőívekkel nem előállítható. Az interjúk azonban időigényesek (egy interjú eltarthat egy órát vagy tovább 
is). Ez azt jelenti, hogy kevesebb informátort vizsgálhatunk, ami a maga részéről befolyásolhatja 
eredményeink általánosíthatóságát. 
 
6. A kvalitatív módszerek felhasználása a normák megállapításához 
 
A fejezet elején már felvetettem, hogy az itt leírt kvalitatív módszerek felhasználhatók a normák 
megállapításához. A normák megállapításáról szóló fejezetben (lásd B fejezetet) már olvashattunk arról, 
hogy a határoló pontértékek megállapításához szakértői bírálatokra is szükség van. Azt is tudjuk már, hogy 
fontos ezeknek a bírálatoknak a validitását biztosítani. Ez a kutatási terület viszonylag új, úgy hogy kevés a 
publikált útmutatás arra vonatkozóan, hogy miként határozható meg a standardizáló folyamatok validitása. 
Ez a fejezetrész néhány eljárást  fog ajánlani, amelyet a bírálati szakaszban (amikor a normákat 



 116

megállapítjuk) éppúgy alkalmazhatunk,  mint a tartalom-körülhatároló szakaszban (amikor tartalmi 
szempontból vizsgáljuk a tesztet). 
 
A bírálati szakaszban szükség van szintminősítő teljesítmények megállapítására a produkciós készségek (írás 
és beszéd) terén és szintminősítő szövegek, itemek és válaszok kijelölésére a receptív készségekhez (olvasás 
és beszédhallgatás), valamint a nyelvi kompetenciát (pl. nyelvtan és szókincset) vizsgáló tesztekhez (további 
részletekhez lásd a Kézikönyv 5. fejezetét). Szakértő bírálók ezeket a szintminősítőket úgy jelölik ki, hogy a 
szövegeket, itemeket, válaszokat és/vagy teljesítményeket besorolják a KER A1-C2 kötegeibe. A folyamat 
nyomon követhető és vizsgálható a következőképpen: 

1. A bírálókat felkérhetjük, hogy értékeléseiket egyénileg végezzék. Azután értekezletet hívhatunk 
össze, ahol a bírálatokat megvitathatják.  

2. A vita rögzíthető és a megfigyelések lejegyezhetők. 
3. A megfigyelési adatokat és a rögzített anyagok átiratait később analizálhatjuk, hogy az egyetértés és 

egyet nem értés okait közelebbről feltárjuk. Ez megvilágítja a tesztitemeknek, input szövegeknek, 
tesztvizsgázó-válaszoknak és/vagy –teljesítményeknek azokat a jellemzőit, amelyek egy-egy 
szintminősítőt jelölnek. Segít megmagyarázni a tesztitemeknek, az input szövegeknek, a 
tesztvizsgázó-válaszoknak és/vagy –teljesítményeknek azokat a jellemzőit is, amelyek a szakértői 
bírálatokban ingadozásokat okoztak. 

4. Továbbá kiválasztott résztvevőket visszatekintő verbális leírás készítésére kérhetünk meg. Ha a 
szóbeli leírás készítésére néhány nappal vagy héttel a szintminősítő értekezlet után kerül sor, 
hasznos lehet irányított felidézéssel kérni a leírást. Ezek az adatok megmagyarázhatják, hogy miként 
jutottak a bírálók a döntéseikhez. Felfedhetik azokat a döntést befolyásoló kritériumokat, 
amelyeknek a teljesítményhez vagy a teszt inputhoz nincs köze. Az utóbbiak veszélyeztetik a 
tesztminősítés validitását.  

 
Ezek az adatok felhasználhatók a végleges szintminősítések validitásának megállapításához, és a szakértő 
bírálók jövőbeli kiképző és ismertető programjaihoz is információkat szolgáltatnak. 
 
A határoló pontértékeket is becsülhetjük a bírálati szakaszban. Ezt követően feltételezzük, hogy a határoló 
pontérték feletti pontértékeket szerző tesztvizsgázók teljesítettek egy meghatározott teljesítménynormát. Úgy 
veszzük, hogy azok a tesztvizsgázók viszont, akik a határoló tesztpontérték alá kerültek, nem teljesítették a 
normakövetelményeket. De, ahogy arra Kaftandijeva (e kötet B. fejezetében) rámutat, a határoló pontértékek 
önkényesek. Ezért arra van szükség, hogy a végleges határoló pontértékek legitimálása érdekében 
bizonyítékokat gyűjtsünk. A normák validálása nem érhető el külső kritériumra hivatkozással (Kane, 2001). 
Ehelyett fontos, hogy a határértékpontra vonatkozó döntésünk támogatására bizonyítékokat gyűjtsünk. Ezt 
úgy tehetjük meg, ha bizonyítjuk, hogy a döntéshozatali folyamat logikus és értelmes volt, a döntés pedig 
meggyőző. Kvalitatív bizonyság gyűjthető a pontérték-megállapító folyamat következő állomásain: 

1. Rögzíthetjük az értekezlet anyagát, és megfigyeléseinkről feljegyzéseket is készíthetünk azon az 
értekezleten, amelyen az egyes bírálók a határpontértékre vonatkozó egyéni következtetéseiket 
vitatják meg. A megfigyelési adatok és a felvételek átiratai később elemezhetők. Ez megvilágítja a  
vizsgázói válaszoknak azokat a jellemzőit, amelyek bizonyos  teljesítményszinteket jelölnek. Segít 
megmagyarázni a tesztvizsgázó-válaszoknak azokat a jellemzőit is, amelyek a szakértői bírálatokban 
ingadozásokat okoztak. 

2. Az átiratok és a megfigyelésekről készült feljegyzések elemezhetők azzal a céllal, hogy 
megmutassuk: a határoló pontérték kijelölése korrekt módon, a részletek megfelelő figyelembe 
vételével történt. 

3. Hasznos lehet, ha a bírálókkal utólagos interjúkat folytatunk. Az interjú kérje ki a véleményüket a 
határpontértékek megállapításának folyamatáról. Kérdezzük meg tőlük azt is, mit gondolnak, a 
végleges határpontérték megfelelő-e, és vajon a határoló pontérték megállapításakor őszintén 
képviselhették-e a véleményüket. Ezek az interjúk az alkalmazott eljárás megbízhatóságáról 
szolgáltatnak bizonyságot, és arról, hogy a végső elbírálás mennyire meggyőző. 

4. Továbbá kiválasztott résztvevőket visszatekintő verbális leírás készítésére kérhetünk vagy  kérhetjük 
tőlük saját bírálati folyamatuk irányított felidézéssel történő leírását. Ezek az adatok 
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megmagyarázhatják, hogy miként jutottak el a bírálók a határpontértékre vonatkozó döntésükhöz. 
Felfedhetik azokat a kritériumokat amelyek a határpontértékre vonatkozó döntésüket befolyásolták, 
bár a teljesítményhez vagy a teszt inputhoz nincs közük. Az utóbbiak veszélyeztethetik a 
határpontérték validitását.  

 
A tartalom körülhatárolásának szakaszában a bírálókat valószínűleg felkérik a teszt tartalmának a 
megvizsgálására. A bírálók minden input szöveget és itemet megvizsgálnak, hogy megválaszolhassanak jó 
néhány hasonló kérdést: 

i. Mit várunk a vizsgázóktól, milyen szituációkban, tartalmi kategóriákban, szakterületeken 
mutassák meg képességeiket? 

ii. Mit várunk a vizsgázóktól, milyen kommunikációs témákban álljanak helyt?  
iii. Mit várunk a vizsgázóktól, milyen kommunikációs feladatokban álljanak helyt? 
iv. Mit várunk a vizsgázóktól, milyen fajta kommunikációs tevékenységekben és milyen 

stratégiákkal álljanak helyt? 
(példák az A10-es űrlapról, Council of Europe, 2003: 43) 
 
A folyamat validitása a bírálati szakasznál leírtakhoz hasonló módon biztosítható: 

1. Az az űrlapminta, amelyet a kézikönyv A10 űrlapként közöl (Council of Europe, 2003: 43) a 
bírálótól bírálatának indoklását kéri. A bírálók által adott indoklások összehasonlíthatók, és 
megállapíthatók a kiválasztott indokok hasonlóságai és különbözőségei. 

2. Kis számú bíráló felkérhető visszatekintő verbális leírás készítésére, vagy kérhetjük tőlük saját 
bírálati folyamatuk irányított felidézéssel történő leírását. Ezek az adatok megmagyarázhatják, hogy 
miként végezték a bírálók elemzéseiket és miként választották ki indokaikat. További betekintést 
nyújthatnak azokba a bírálati folyamatokba is, amelyeket a bírálók nem írtak le. 

3. Hasznos lehet, ha a bírálókkal utólagos interjúkat folytatunk, hogy az általuk felhozott indokokkal 
részletesebben megismerkedjünk. Például szembesíthetők a bírálók náluk nem szereplő indokokkal, 
és megkérdezhetők ezeknek az indokoknak a helytállóságáról. Ez magyarázatot ad az indoklások 
eltéréseire.  

 
A szóbeli leírás és az interjúadatok visszajelzést nyújthatnak az űrlapok használhatóságáról is. 
 
7. Felvetődő általános kérdések 
Az eddigi fejtegetések már megmutatták, hogy a tesztminőség kvalitatív vizsgálati módszerei számos 
elméleti és gyakorlati problémában osztoznak. A gyakorlatiasabb problémák közé sorolható annak eldöntése, 
hogy melyik nyelven történjék az adatgyűjtés, hogyan járjunk el az eszközök kísérleti kipróbálásakor, és 
milyen részletességig menjünk a leírásokban. Az elméletibb problémákhoz tartoznak az adatforrások 
háromszögeléséről hozott döntések, az adatelemzés, az eszközök és eljárások validitása és az eredmények 
általánosíthatósága. Ebben a fejezetben röviden kitérek mindezekre a témákra. 
 
7.1. Milyen nyelven gyűjtsük az adatokat 
A 2.1 pontban megjegyeztem, hogy ha kvalitatív adatokat gyűjtünk, a nyelv megválasztása nem feltétlenül 
adódik magától értetődően. Viszonylag megszokott, hogy a naplóvizsgálatok, a kérdőívek kitöltetése és az 
interjúk a válaszadó anyanyelvén folynak, de a szóbeli beszámolók nyelve vizsgálatonként változó. 
Lényeges kérdések a következők: 

1. A válaszadó beszédkészsége a második nyelven. Ha gyenge beszédkészségű válaszadóktól gyűjtünk 
adatokat, akkor célravezetőbb lehet az anyanyelvükön való adatgyűjtés. Ez lehetővé teszi számunkra 
az árnyaltabb válaszokat igénylő kérdésfeltevéseket. Csakugyan, ha a válaszadóval a második 
nyelvén folytattunk interjút, vagy azon adott szóbeli beszámolót, akkor aggályoskodhatunk amiatt, 
hogy a válaszok mélységét nem befolyásolta-e hátrányosan a válaszadók második nyelvi 
beszédkészsége (képességszintjüktől függetlenül). 

2. Saját nyelvi szintünk a válaszadó második nyelvében. Vannak körülmények, amikor a kutató nem 
eléggé vagy egyáltalán nem beszéli a válaszadó nyelvét. Előfordulhat ez azért, mert a kutató nem 
tanulta meg azt a nyelvet elég  jól ahhoz, hogy interjúkat folytathasson a kutatás résztvevőivel vagy  
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szóbeli beszámolókat hallgathasson meg tőlük. Ilyenkor folyamodhatunk ahhoz, hogy a válaszadók 
anyanyelvét beszélő anyanyelvi kérdező gyűjtheti nevünkben az adatokat.  Ez azonban nem jó 
megoldás, ha a vizsgálat résztvevői  változatos nyelvi háttérrel rendelkeznek. Például az Allwright & 
Banerjee (1997) vizsgálatban 38 résztvevő 20 különböző nemzethez tartozott és 13 különböző 
nyelven beszélt. Nem lett volna praktikus, ha ezek a válaszadók anyanyelvükön kapták volna  a 
kérdőíveket és az interjúk anyanyelvükön készültek volna. Valóban, ez csak tovább bonyolította 
volna azokat az interperszonális nehézségeket, amelyek abból adódtak, hogy a két interjúkészítő 
külön-külön gyűjtötte az adatokat (lásd bővebben fentebb, 5.3-ban). 

3. A kognitív megterhelés, amit az okoz, hogy a feladatot idegen nyelven kell megoldani, beszélni róla 
viszont az anyanyelven kell, befolyásolhatja a megragadni kívánt folyamatokat. Ilyenkor 
folyamodhatunk az idegen nyelvű adatgyűjtéshez, hogy ezáltal a kognitív terhelést korlátozzuk. 

 
7.2 Kísérleti kipróbálás 
Fontos minden eszközt, amit használni fogunk, előzetesen kipróbálni, és az adatgyűjtés valamennyi  
résztvevőjét kiképezni használatukra. Az eszköztár kísérleti kipróbálása különösen fontos akkor, ha az 
adatgyűjtéshez visszajelző módszereket használunk, mint amilyenek a kérdőívek, a megfigyelési ellenőrző 
listák és az interjúk. A kísérleti kipróbáláskor az adatgyűjtés általában kisebb arányokban történik, mint a fő 
szakaszban, de ehhez hasonló körülmények közt és hasonló válaszadói mintával kell végezni. A kipróbálás 
szakaszának célja ellenőrizni, hogy a kérdések vagy irányító mondatok azokat az adatokat hívják-e elő, 
amelyeket rögzíteni szeretnénk, és hogy a válaszadók értik-e a kérdések szövegét. A kísérleti kipróbálás 
visszajelzést is nyújt az alkalmazott adatgyűjtési eljárásokról. Például használhatjuk a kísérleti kipróbálást 
arra, hogy megállapítsuk, mikor a legjobb kitöltetni a kérdőívet, vagy hogy ellenőrizzük, elég világosak és 
hatékonyak-e az útmutatások és eljárások. 
 
A megfigyelők és interjúkészítők kiképzése szintén fontos a sikeres adatgyűjtéshez. Bár a kiképző szakasz 
kombinálható a kipróbálási szakasszal, de a megfigyelő és interjúkészítők kiképzése alighanem akkor a 
legjobb, ha az eszközöket véglegesítették. Akár a kipróbálást, a kiképzést is az élesben zajlóhoz hasonló 
körülmények közt kell végezni. A megfigyelők kiképzésekor a felhasznált adatokat előre lehet rögzíteni. A 
megfigyelőkkel az ellenőrzési listát ki lehet töltetni úgy, hogy az osztályfoglalkozásról, a tesztteljesítményről 
és tesztfelvételről készült videofelvételt néznek. Feljegyzéseiket megvitathatják, a videofelvétel alapján 
megtárgyalva az osztályfoglalkozásoknak, a tesztteljesítményeknek és a tesztfelvételnek azokat az 
aspektusait, amelyek nem kerültek a feljegyzéseikbe. Ez a tárgyalás a megfigyelőket rá kell ébressze az 
olyan környezeti vonatkozásokra, amelyekre különösen oda kell figyelniük. Egyúttal megbarátkozhatnak a 
megfigyelési eszközzel. A folyamat mindaddig ismételhető, amíg a megfigyelőkkel együtt bizonyosak 
vagyunk benne, hogy felkészültek az élesben végzett adatgyűjtésre. 
 
Az interjúkészítők kiképzése összetettebb. Bár a videofelvételek használhatók arra, hogy az 
interjúkészítőkkel megismertessük az interjústruktúrát és ráébresszük őket a csapdalehetőségekre, fontos 
azonban az is, hogy egy-két gyakorló interjút is készíttessünk. Mindegyik gyakorló interjúról videofelvételt 
készítünk, hogy visszanézhető legyen. A gyakorlás segítheti az interjúkészítőket abban, hogy elsajátítsák az 
interjústruktúrát és természetesebben vezessék az interjút (kevesebbet fordulva a jegyzeteikhez). A 
megbeszélés hívja fel az interjúkészítők figyelmét interjústílusuk esetleges buktatóira. 
 
7.3 Az adatok átírása 
Ha adatainkat beszélgetéselemzés felhasználásával kívánjuk analizálni, akkor adaptálnunk kell azt a részletes 
átírási sémát, amelyet a 3.1 fejezetrész írt le. Más analízistípusokhoz viszont nekünk kell megválasztanunk a 
céljainknak leginkább megfelelő részletezési szintet (Silverman, 1993: 124). Silverman azt is javasolja, hogy 
olyan átírási egyezményes jeleket válasszunk ki, amelyek az időkorlátainkkal és költségkereteinkkel 
összeegyeztethetők. Például, amikor Banerjee (2003) a különböző nyelvi készségszinteknek a hallgató 
felsőoktatási tapasztalataira tett hatását vizsgálta, elsősorban az érdekelte, hogy mit mondtak válaszadói a 
tanulmányi tapasztalataikról, és kevésbé izgatta a közte és a kutatás résztvevői közt zajló interakció jellege. 
Következésképpen az interjú adataihoz egy nagyon egyszerű átírási sémát adaptált:  
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, Lélegzetvételi szünet egy gondolat közben 
. Szünet a gondolat végén 
? vagy (?) Kérdés magunkhoz vagy másokhoz 
! vagy (!) Erős hangsúly a megnyilatkozás közben 
mmm vagy 
um 

Hangok, amelyek többnyire gondolkodásra utalnak 

mhmm Egyetértést kifejező hang 
… Tetszőleges hosszúságú szünet 
[homályos] Nem dekódolható beszédrészlet 
[                ] Tevékenység/esemény előfordulása vagy együtt-előfordulása, pl. [nevetés]=a beszélő nevet; 

[szalag vége]= a felvétel A oldalának vége. Saját tisztázó megjegyzéseikhez is használatos, 
pl. [1998/1999-es osztály] tisztázza, hogy melyik MBA osztályra utal a beszélő, amikor az 
’osztályt’ említi  

(Banerjee, 2003: Apppendix 5J) 
 

Banerjee (2003) feljegyezte az ismétléseket és töltelék kifejezéseket (mint például ’tudja’), de céljai 
eléréséhez nem volt szüksége a válaszadók beszédtempójának és kiejtésének rögzítésére. Hasonlóképp nem 
próbálta meg az egyidejű megszólalásokat sem feltüntetni, mert nem volt jelentőségük az elemzése számára. 
Ehelyett a szokványos írásjeleket (pl. vesszőt és pontot) alkalmazott a természetes beszédszünetek jelölésére. 
Viszont úgy érezte, hogy a nem verbális viselkedés (pl. nevetés, vagy bepillantás a jegyzetekbe) releváns az 
elemzés számára, ezért ezt lejegyezte. Banerjee (2003) átírási sémáját iteratív módon fejlesztette ki, 
miközben adatai egy részét elemezte. Ez segítségére volt abban, hogy a megfelelő részletességi szintű átírási 
sémát alakítsa ki. 
 
Fontos megjegyeznünk azonban, hogy esetleg nincs szükség minden adatunk átírására (esetleg egyikére 
sem). Egyes esetekben elegendő lehet néhányszor meghallgatni a felvételeket, részletes jegyzeteket 
készíteni, és csak a legtanulságosabb vagy legszínesebb részleteket átírni. Aztán megírhatjuk beszámolónkat 
az elemzésben felvetődött általánosabb témákról, és szemléltetésül beiktathatjuk a megfelelő idézeteket.  
 
7.4 Az adatforrások háromszögelése       
Az örökös kérdés, amit meg kell válaszolni minden vizsgálatban, hogy vajon az összegyűjtött adatok a 
tanulmányozni szándékolt valóságot tükrözik-e. Az adatforrások háromszögelése (triangulációja) valamely 
eseményre vagy kontextusra vonatkozóan különböző szemszögekből történő adatgyűjtést jelent. Ha a 
különböző szemszögekből végzett adatgyűjtés mind ugyanazt az értelmezést vagy következtetést támogatja, 
az állításainkat felerősíti.  
 
A háromszögelés számos úton-módon érhető el. Először, használhatunk kettő vagy három módszert az 
adataink gyűjtésére. Például Alderson & Hamp Lyons (1996) a TOEFL-tesztről végzett hatásvizsgálatukban 
először a tanárokkal készített interjút, majd a tanárok megfigyelése következett a TOEFL-re felkészítő és 
nem felkészítő osztályokban. Az adatok háromszögelésének másik módja egynél több forrásból 
összegyűjteni az adatokat. Például, ha egy teszttartalom megfelelőségét vizsgáljuk, akkor három különböző 
csoport bírálatát kérhetjük, a tesztfejlesztőkét, a tanárokét, és a vizsgázókét.    
Az elemzés felerősítésén túl a háromszögelés alkalmat biztosít az adatok különböző vonatkozásainak 
mélyebb vizsgálatára is, mint amikor egy kérdőívet egy részmintával végzett mélyinterjúk követnek. 
 
7.5 Az adatok elemzése 
Azt is mondhatnánk, hogy a jó analízis az adatok célszerű és pontos tárolásával és leírásával kezdődik. Dey 
(1993: 74) amellett érvel, hogy „a jó analízis hatékony adatkezelést igényel”. Fontos ezért, hogy az adatokat 
olyan formátumban tároljuk, amely lehetővé teszi a könnyű kikeresést és a különböző átiratok egybevetését. 
Ez megtehető kézileg, kartotékrendszer vagy annotált átiratok felhasználásával. Kezdhetjük az átiratok 
részleteinek aláhúzásos kiemelésével és  a témákat és kódokat feltüntető annotációval. Felírhatunk idézeteket 



 120

egy-egy kartonra, és elláthatjuk a témáját kifejező címkével. Ha az idézet egynél több témára vonatkozik, 
akkor vagy két kartotékot kaphat (témánként egyet) vagy kereszthivatkozási rendszert tervezhetünk. 
 
A kézi megoldás könnyen kivitelezhető, de rendkívül munkaigényes és sok ismétlődő munkát tartalmaz. 
Ezért a kutatók fokozódó méretekben használják az elektronikus eszközöket. A kvalitatív adatelemzést 
számos programcsomag szolgálja, amelyek közül több csatlakoztatható olyan statisztikai eszközökhöz, mint 
az SPSS (lásd 5.2, fentebb) . Két példa erre az Atlas-ti (http://www.atlasti.de) és a QSR NUD*IST 
(http://www.qsrinternational.com/products/productoverview/product_overview.htm). Ezek a programok 
segítik a kutatókat abban, hogy többféle kódot alkalmazzanak, és elméleteket alkossanak arról, hogy a kódok 
miként függnek össze egymással.   
 
Ugyanakkor az adatelemző eszközök mégsem végezhetik el a tényleges elemzéseket. Csupán támogatják az 
elvégzendő elemzést. A kutatási folyamatnak ez a szakasza nagyon elcsigázó is lehet, mert miként Denzin 
hangoztatja, az adatelemzés „komplex és reflexív folyamat” (1998: 316), amely felöleli az adatok 
értelmének megfejtését és aztán előadását olyan koherens alakban, amely az adott értelmezést magyarázza. 
Az első megválaszolandó kérdés azonban az, hogy miként viszonyuljunk a kódoláshoz. Csakugyan, az 
összegyűjtött adatok szinte elboríthatnak minket (vö. Buck, 1994 és Feldman, 1995). Fontos ezért, hogy utat 
vágjunk magunknak az adatokhoz, esetleg úgy, hogy először az eredeti kutatási kérdésfeltevéseinkre 
keressük a válaszokat, vagy azokat a témákat fürkésszük az adatokban, amelyek az irodalom áttekintésekor 
vetődtek fel. Például Buck (1994) eredeti kutatási hipotézisét használta kiindulási pontként az adatok 
elemzéséhez. Egy másik lehetőség lett volna a ’megalapozott elmélet’ megközelítésmódja (Strauss & 
Corbin, 1998). A ’megalapozott (grounded) elmélet’ az adatok sugallta elméletet jelöl. Azt várja el a 
kutatótól, hogy inkább az adataiban keresse meg a mintázatokat, ne pedig előre gyártott elméleteket vagy 
magyarázatokat próbáljon meg rájuk húzni. 
 
De függetlenül a választott megközelítésmódtól Brown & Rodgers (2002) hangsúlyozza annak fontosságát, 
hogy az adatok kódolása segítse a mögöttes mintázatok felderítését. Miközben a felmerülő kódolási 
kategóriák rendszerint az adott kutatáshoz igazodnak (pl. Alderson (1990) olvasási folyamatokat kódolt), 
Brown & Rodgers három lényeges szempontot ajánl: 

i. A kódolási kategóriák világosak és egyértelműek-e? 
ii. A kódolási séma reliábilis-e? Más elemzők ugyanígy kódolnák-e az adatokat? 
iii. A kódolás eredményei hasznos elemzéshez vezetnek-e? 

(2002:64) 
7.6. Validitás, reliabilitás, általánosíthatóság 
 
Ennek a fejezetnek a középpontjában a validitás állt, és az, hogy miként állapíthatjuk meg egy teszről, hogy 
valid. Ebből következően a tesztvaliditás megállapítására szolgáló módszereknek maguknak is validnak kell 
lenniük. Miként a Kézikönyv fejtegeti, „egy empirikus validálás során az adatokat gondosan kell elemzni és 
értelmezni, mindig szem előtt tartva a lehetséges bizonytalansági és hibaforrásokat (Council of Europe, 
2003: 99). Csakugyan, Maxwell (1992: 279) figyelmeztet rá, hogy a kvalitatív kutatás jogossága 
kérdőjeleződik meg, ha nem tud konzisztens módon valid eredményeket produkálni. Igaz, ez minden fajta 
kutatásra joggal elmondható, de a probléma talán égetőbb a kvalitatív kutatás számára, tekintettel ennek 
interpretatív jellegére. 
 
Alderson & Banerjee (2001) praktikus oldalról közelíti meg az eszközvalidálást. Merítve a tesztvalidáláshoz 
már alkalmazott eljárásokból, egy sor egyszerű mértéket ajánlanak, amelyek felfedhetik az eszköz 
nyelvezetének érthetőségét és világosságát, valamint azt is, hogy a felkínált választási lehetőségek (pl. soha, 
néha, gyakran) ugyanazt jelentik-e a különböző felhasználók számára, és vannak-e az eszköznek 
hiányosságai.  A javasolt mérésekhez tartoznak: 

1. Reliabilitásmértékek mint a belső konzisztencia (’felezéses mértékek’: split-half), tesztstabilitás 
(ismételt felvételek: ’test-retest’), az egyes pontozók konzisztenciája és a pontozók közti 
konzisztencia. 
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A belső konzisztencia mértékei hasznosak, ha az érintetteknek a teszt iránti attitűdjéről,  vagy arról 
gyűjtünk adatokat, hogy miként hat a teszt a tesztelt nyelv iránti attitűdjükre. Az ilyen kérdőívek 
tipikusan több ugyanazt mérő itemet tartalmaznak. Azt várhatnánk a válaszadóktól, hogy az 
ugyanazt mérő itemekre összevethető válaszokat adjanak. 
 
A válaszstabilitás akkor a leghasznosabb, ha kérdőíveket validálunk. A válaszadók felkérhetők a 
kérdőív kitöltésére az egyik napon, majd a rákövetkező napon is. Alderson (19929 ezt a módszert 
alkalmazta, hogy vizsgálja egy csereprogram hatását a tanulók nyelvi készségeire. Figyelmeztetett 
azonban arra, hogy a válaszstabilitást itemenként kell vizsgálni, nem pedig ömlesztve. 
Válaszstabilitási méréseket módosított formában interjúkra is alkalmazhatunk. Ez esetben a 
válaszadókat két egymásután következő napon, kétszer interjúvolják meg. Ezután a kutató és a 
válaszadó együtt áttekintheti az interjúkat. Az egyes kérdéseknél mutatkozó eltéréseket 
megbeszélhetik, hogy kiderüljön: a válasz megváltozását a kérdés eltérő szövegezése váltotta ki, 
vagy pedig az interjúkészítő megközelítésmódja. Fontos azonban emlékezetünkbe idézni, hogy az 
interjúk szociális események és bizonyos változékonyságuk várható és elviselendő. A lényeg 
mindenesetre az, hogy minimalizálnunk kell az interjúkészítő és a válaszadó közti személyközi 
interakcióknak a gyűjtendő adatokra tett hatását. 
 
Az egyes pontozókra vonatkozó és a pontozók közti konzisztencia megállapítása az ellenőrző listák 
és analitikus keretsémák alkalmazásakor fontos. A belső konzisztencia megállapításához a bírálókkal 
kétszer töltetjük ki ugyanazt az adatgyűjtő eszközt. Ezután ellenőrizhető a bírálók döntéseinek 
stabilitása. Ha például egy bíráló Bachman & Palmer (1996) feladatjellemző keretsémáját 
alkalmazza egy olvasástesztre, akkor a bírálatát kétszer kell elvégeznie (esetleg egymást követő 
napokon). Bírálatai ezután összehasonlíthatók a konzisztencia szempontjából. Hasonlóképp, ha egy 
bíráló egy osztálytermi megfigyelési eszközt használ, kétszer kell végigmennie az ellenőrzési listán. 
Ebben az esetben a konzisztencia ellenőrzése az osztálytermi foglalkozás videofelvételére 
támaszkodhat. Hasonló eljárások alkalmazhatók a pontozók közti konzisztencia megállapítására. 
Ebben az esetben két vagy több bíráló értékeléseit/megfigyeléseit hasonlítjuk össze. Mindkét esetben 
fontos a bírálókkal is interjút készíteni, hogy a bírálatok konzisztencia-hiányait megvizsgáljuk. 
Fontos annak a tisztázása, hogy az előforduló következetlenségeket a bírálóknál a látottak (például 
egy tréningtéma) értelmezésében bekövetkezett változások okozták, vagy az eszköz 
megszövegezésének problémái.  
 

2. Validitásmérések,  mint amilyen a tartalmi relevanciának és tematikának, valamint a kérdésszövegek 
értelmezésének a vizsgálata. 

 
A tartalmi relevancia és a tematika vizsgálata hasznos a kérdőívek, ellenőrző listák, feladatjellemzők 
keretsémái és interjúk esetében. Például, ha egy beszédteszthez tervezünk megfigyelési ellenőrző 
listát, hasonlót ahhoz, amilyet O’Sullivan és tsai (2002) tervezett, akkor megkérdezhetünk szakértő 
bírálókat (itemszerzőket, tanárokat stb.), hogy megbeszéljük velük, mit várnának el, mi legyen benne 
a tesztben és mi legyen benne egy validáló ellenőrző listában. Ezután megmutathatjuk a bírálóknak a 
tényleges ellenőrző listát, és felkérhetjük őket arra, hogy értékeljék az eszköz tartalmi relevanciáját 
és tematikáját. Ez a megbeszélés feltárhatja, hogy a konstruktum szempontjából melyek az 
alulreprezentált területek, és melyek az irreveláns itemek. 
 
Azoknak a módoknak a feltárása, amelyek szerint a válaszadók a kérdéseket értelmezik, segíteni fog 
annak megállapításában, hogy a válaszadók úgy értették-e a kérdést, ahogy feltenni szándékoztuk. 
Ez különösen hasznos a kérdőíveknél és interjúknál, de haszonnal járhat az ellenőrző listák 
validálásában is. Ez utóbbi esetben arról szeretnénk megbizonyosodni, hogy megfigyelőink 
megértették a kategóriákat, amelyek szerint gyűjteniük kell az adatokat. Annak feltárására, hogy a 
válaszadók miként értelmezik az interjúk és kérdőívek kérdéseit vagy megfigyelési kategóriáit, az 
egyik módszer nyilván a szóbeli beszámoló kérése (pl. Alderson, 1992 és Block, 1998).  Alderson 
(1998) kérdőívet szerkesztett, hogy megvizsgálja egy Európán átívelő egyetemi hallgatói 
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csereprogramnak a nyelvtudásra tett jótékony hatását. Szóbeli beszámolót alkalmazott annak 
feltárására, hogy a válaszadók miként értelmezték a kérdőív itemeit. Block (1998) megismételte ezt 
a metodológiát egy tanfolyamzáró értékelő űrlap validálásakor. Különösen az érdekelte, hogy a 
különböző válaszadók ugyanúgy értelmezték-e a kérdőív itemeit, valamint az 1-től 5-ig terjedő 
pontozói skálát. Block (1998) a válaszadók által a kérdőívitemekre és a pontozói skálára adott 
értelmezések nagy változatosságáról számolt be, ami következményekkel járt a kérdőíves 
eredmények összegzése és értelmezése számára. 
 
Foddy (1993: 186) a verbális beszámolók egy alternatív megközelítését ajánlja, amelyben a 
válaszadóktól azt kérték, hogy saját szavaikkal fogalmazzák újra a kérdéseket.  Az 
újrafogalmazásokat ezután négy paraméter szerint elemezhetjük: 

i. teljesen helyes – semmilyen lényeges elem nem maradt ki 
ii. általánosságban helyes – legfeljebb egy elem megváltoztatva vagy elhagyva 
iii. részben rossz – de kitűnik, hogy a válaszadó a kérdés általános tárgyát felismerte 
iv. teljesen rossz és nincs válasz 

Foddy (1993: 186) 
 
Ez a megközelítés érdekes, mivel kevésbé időigényes, mint a szóbeli leírások és megkerülhető vele 
némely probléma, amely a szóbeli beszámoló gyűjtésével kapcsolatos (lásd tárgyalásukat a 2.1-ben) 
 

A validitás mellett a kvalitatív kutatás egy másik gondja, hogy a vizsgált minta alapján általánosíthatunk-e a 
tágabb populációra. A kulcs a reprezentativitásban  és a mintanagyságban rejlik. De mint Lazaraton 
hangoztatja, még ha egy nagy véletlen mintával jutottunk is bizonyos eredményre, nincs rá garancia, hogy 
eredményünk alkalmazható lesz az egyes egyénre is. Ennél is fontosabb Cronbach (1975) állítása, hogy 
minden elemzés kontextusfüggő: 
 
Az általánosítások múlékonyak. Egy adott időpontban egy következtetés jól jellemzi a létező szituációt, egy 
későbbi időpontban nagyon kicsi varianciáról ad számot, végezetül pedig csak történeti értelemben érvényes. 

(Cronbach, 1975: 122) 
 
Cronbach ehelyett azt ajánlja, hogy ne az eredmények általánosíthatóságára összpontosítsuk a figyelmünket, 
hanem azzal legyünk tisztában, hogy a kontextusnak milyen hatása volt az eredményekre, és adjunk 
„megfelelő súlyt a helyi feltételeknek” (1975: 125). Továbbá az a véleménye, hogy ”minden általánosítás 
munkahipotézis, nem pedig végkövetkeztetés” (1975: 125). Ezek a megjegyzések azért fontosak, mert 
emlékeztetnek minket arra, hogy a kutatás legyen szisztematikus, megfigyelő és reflektív.  Fontos hogy 
meggyőzőek legyünk, és láttassuk, hogy minden adatra odafigyeltünk, mindegyiket igyekeztünk számításba 
venni (nem pedig csak a számunkra megfelelő részadatokat). Kiemelik annak fontosságát is, hogy az 
eredményeknek legyen „magyarázó erejük” (Strauss & Corbin, 1998: 267).  
 
8. Záró következtetések   
 
Ez a fejezet áttekintést adott a tesztminőség vizsgálatához rendelkezésre álló kvalitatív módszerek egész 
soráról. Megmutatta a változatos választási lehetőségeket és elmagyarázta mindegyik lényegi sajátosságát. 
Továbbá e módszereket alkalmazó kutatásokra is adott példákat, úgy hogy láthassuk, miként valósították 
meg az egyes kvalitatív módszereket. A befejező fejezetrész (7.1 – 7.6) általánosabb érdekű kérdéseket is 
felvetett, mint az átírás és az adatháromszögelés. A fejezet fő mondanivalója az volt: 

1. A kvalitatív módszereknek rendkívüli erejük van a tesztminőség megállapításához gyűjtött 
statisztikai adatok megmagyarázásában és gyarapításában. 

2. Számos módszer kiegészíti egymást, és felhasználható az adatok háromszögeléséhez. 
3. Fontos az adatgyűjtő módszereink validitását és általánosíthatóságát megóvnunk, hogy jogosak 

legyenek az adatokból levont következtetések. 
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Ez a tanulmány négy részre oszlik. Az első két fejezetrész nem technikai jellegű bevezetést nyújt az 
általánosíthatósági elméletbe (ÁE). A harmadik és negyedik fejezetrész ugyanezeket a kérdéseket 
tárgyalja, de már inkább technikai módon. 
 
Érdemes megjegyezni, hogy a klasszikus tesztelmélet egyik legalapvetőbb fogalma nincs kellően 
definiálva. Amikor a mérési hiba fogalmát fejtegettük a Kézikönyvben és a C. fejezetben, utaltunk a 
’hasonló’ feltételek közt megismételt megfigyelésekre, anélkül azonban, hogy a ’hasonlót’ precízen 
meghatároztuk volna. A (negatív) mérési hibára gyakran felhozott példa a zaj a tesztkörnyezetben. De 
tegyük fel, hogy a tanulót csakis az iskolájában tesztelik. Ha az iskola nagyon zajos környéken 
helyezkedik el, és ha a zaj csakugyan negatívan hat a tesztteljesítményre, akkor a negatív hatás fennmarad 
(minthogy ez állandó) az újra teszteléskor vagy egy párhuzamos teszt felvételekor is. Ilyenkor a zaj 
szisztematikus befolyásnak tekintendő, és hatása nem fogható fel mérési hibaként, hanem a tanuló valódi 
pontértéke lesz alacsonyabb. Ha valaki kíváncsi a zaj negatív hatásának mértékére, akkor kísérleti úton 
megtudhatja azt. (Egy jól tervezett kísérlet két ekvivalens mintával eltérő – nyugodt vagy zajos - 
körülmények közt fogja ugyanazt a tesztet megoldatni, majd kiszámítják a kétféle feltétel közt adódó 
tesztpontértékek különbségét.)  
 
A szisztematikus hatások ellenőrzésének egyik fontos módja a tesztfelvétel standardizálása, ami például 
egy beszédmegértési tesztnél jelentheti a fejhallgató-használat előírását. Tipikus példát szolgáltat az az 
eset, amikor az itempontértékeket valamely pontozó, pl. egy tanár állapítja meg. Egyes tanárok a 
többieknél elnézőbbek lehetnek, és ha úgy alakul, hogy valemelyik tanulónak (mindig) egy 
engedékenyebb tanár jut, akkor valódi pontértéke magasabbnak mutatkozik, mint amilyen egy szigorúbb 
pontozónál lenne. 
 
Ha meg akarjuk tudni, hogy a pontozók engedékenysége jelentős eltéréseket okoz-e a pontértékekben, 
akkor speciális vizsgálatot kell végeznünk. Egy ilyen vizsgálatot támaszthat alá az olyan pszichometriai 
elmélet, amely képes ezeket a különbségeket számszerűsíteni. Speciálisan ilyen célból alkották meg az 
általánosíthatósági elméletet (ÁE) (GT: Generalizability Theory), amelyet az 1960-as években cikkek 
sorában, majd 1972-ben2 egy könyvben publikáltak. 
 
Ez az elmélet a méréseket a megfigyelési feltételek összefüggésében írja le. Az összetartozó feltétel-
együttesek neve: nézőpont (facet). Ebben az értelemben az ’itemek’ a mérési eljárás egyik nézőpontját 
alkotják. A mérés tárgya rendszerint az a személy, akit tesztelünk, és az alapmegfigyeléseket többnyire 
úgy gyűjtjük össze, hogy megfigyeljük a mintában szereplő valamennyi személyt az összes itemmel 
kapcsolatban, vagyis a személyek mintegy kereszteznek számos, az ’itemek’ nézőponthoz tartozó feltételt 
(ti. az egyes itemeket); az ilyen elrendezést hívjuk egy nézőpontú kereszttáblás elrendezésnek. De néha 
többféle nézőpont kap szerepet: előfordulhat, hogy a személyek által az itemekre adott válaszokat 

                                                 
2 Cronbach, L.J., Gleser, G.C., Nanda, H. & Rajaratnam, N. (1972). The dependability of behavioral measurements: 
Theory of generalizability for scores and profiles. New York: Wiley. Egy újabb és könnyebben hozzáférhető könyv: 
R.L. Brennan, (2001). Generalizability Theory. New York: Springer-Verlag. 
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pontozók minősítik. Ha valamennyi személynek az összes itemre adott válaszát (egy jól körülhatárolt 
pontozói csoportból) minden pontozó pontozza, akkor két nézőpontú kereszttáblás elrendezést kapunk: a 
nézőpontok az ’itemek’ és a ’pontozók’. (Legalább is ezzel a leírással szoktunk találkozni az 
általánosíthatósági elméletről szóló tankönyvekben; ehhez a példához még visszatérünk a későbbiekben.) 
 
Két fontos szemléletmód lehetséges a nézőpontokkal (facets) kapcsolatban: tekinthetők rögzítettnek és 
véletlenszerűnek. (Az elv ugyanaz, mint a varianciaanalízisben; az általánosíthatósági elmélet 
felhasználja a varianciaanalízis fogalmait.) Rögzített esetben a feltételeket adottnak vesszük: amikor az 
itemeket tekintjük rögzítettnek, az annyit tesz, hogy éppen a teszt alkotóelemeit képező itemek érdekelnek 
bennünket. A véletlen esetben a feltételeket egy sokkal nagyobb feltételegyüttesből kiragadott 
véletlenszerű mintának tekintjük. Az ilyen együtteseket univerzumnak hívjuk. 
 
Két feltételt fogunk részletesebben is szemügyre venni: az egy nézőpontú keresztelrendezést (személyek× 
itemek) és a két nézőpontú kereszttáblás elrendezést (személyek× itemek× pontozók). 
 
E.1. A ’személyek és itemek’ elrendezés 
 
Tekintsük a klasszikus tesztelméletet abban a formában, ahogyan azt a Kézikönyv és a C. függelék 
bemutatja. A valódi tesztpontértéket úgy definiáltuk, mint ugyanazon teszt (megismételt felvételeinek) 
átlagos vagy várható pontértékét. Ez azt jelenti, hogy az itemeket rögzítettnek tekintjük. De megtehetnénk 
azt is, hogy minden újabb tesztfelvételnél új véletlen mintát veszünk (ugyanannyi számú itemmel) az 
itemek univerzumából, és a személy várható pontértékét ezekből a tesztfelvételekből számítjuk ki .  Ezt a 
várható értéket nevezzük a személy univerzum-pontértékének. Nyilvánvaló ebből, hogy egy konkrét 
megfigyelt pontérték nem csak a mérési hiba miatt fog eltérni az univerzum-pontértéktől, hanem a 
felhasznált teszt tényleges összetétele miatt is: ha a teszt itemjei történetesen viszonylag könnyebbek, 
akkor a megfigyelt pontérték valószínűleg magasabb lesz, mint akkor, ha az itemek (a véletlenszerűen 
összeállított) tesztben viszonylag nehezebbek. Ez azt jelenti, hogy most a véletlenszerű szemléletben az 
itemnehézséget  (a megfigyelt pontértékek számára) extra varianciaforrásként kell figyelembe vennünk.   
 
Az általánosíthatósági elmélet azonban még egy további extra varianciaforrást is ismer. Hogy ezt 
megértsük, képzeljük el, hogy az alapmegfigyeléseket egy kétirányú táblázatba rendeztük, a sorok a 
személyekhez, az oszlopok az itemekhez kötődnek. Egy konkrét mező a sorhoz tartozó személy 
itempontértékét az oszlophoz tartozó itemre vonatkoztatva tünteti fel. Ekkor a variabilitásnak (elvben) 
négyféle forrása különböztethető meg: 

- a személyek (akiknek eltérő univerzum-pontértékeik vannak); 
- az itemek (amelyeknek eltérő a nehézségük); 
- a személyek és itemek közti interakciók (Jani különösen az 1. és 2. itemben jó, míg Mari nagyon 

gyengécske a 3. itemben, viszont kiválóan teljesít a 17-nél, stb.); 
- a mérési hiba; 

Mindegyik variabilitásforrásnak megfelel bizonyos variancia, és az elmélet tisztázza, hogy a kétirányú 
táblázatban fellelhető teljes variancia e négy variancia összege. Ezt a négy varianciát variancia-
összetevőknek nevezzük. A kéttényezős varinciaanalízis célja (egyetlen mintából) becslést adni ezekre a 
variancia-összetevőkre. De minthogy minden mező csupán egyetlen megfigyelést tartalmaz, lehetetlen 
egymástól elkülönítve becsülni az interakciós összetevőt és a hibakomponenest (az interakció és a hiba 
összekeveredik); csak az összegük becsülhető. Ezt az összeget reziduális összetevőnek szokták hívni. A 
variancia-összetevőket rendszerint variancianalízises technikával becsüljük. 
 
Ha a variancia-összetevők ismertek, akkor néhány érdekes korreláció előre jelezhető. A kétirányú 
elrendezés (egyetlen nézőpont) esetében két korreláció az érdekes: 
1. A személyek tényleges pontértékei és az ugyanazon itemekkel megismételt független 

tesztfelvételben nyert pontértékeik közötti korrelációk. Vegyük észre, hogy ez a korreláció a teszt 
reliabilitása (lásd a C. fejezetet). Sajnos ahhoz, hogy ezt a korrelációt előre jelezzük, ismernünk 
kellene az interakciós összetevőt és a hiba-összetevőt is, de mivel ezek nem becsülhetők külön-
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külön, meg kell elégednünk egy közelítő értékkel. Az ÁE-ben alkalmazott közelítő érték történetesen 
a Cronbach-alfával azonos, és kimutatható, hogy ez a közelítés csak akkor egyenlő a valódi 
együtthatóval, ha az interakciós összetevő zéró. 

2. A személyek tényleges pontértéke és egy másik (ugyanolyan itemszámú) tesztben nyert pontértékük 
közti korrelációk. Ez utóbbi teszt itemeit véletlenszerűen kell kiválasztani az itemek univerzumából. 
Ebben az esetben az itemek nyilvánvalóan véletlenszerűnek tekinthetők. Ezt a két korrelációs 
együtthatót nevezzük általánosíthatósági együtthatóknak. A technikai jellegű részleteket az E.3. 
fejezetrészben tárgyaljuk. 

 
E.2. A ’személyek itemekkel és pontozókkal’ elrendezés 
 
Az egy nézőpontú elrendezésben rendszerint nem nehéz megszerkeszteni  a varianciakomponenesek 
becsléséhez szükséges kétirányú táblázatot, mivel az adatok (az itemekre adott válaszok) általában össze 
vannak gyűjtve a kalibrációs mintában. Sőt mi több, ahhoz, hogy a variancia-összetevőkről stabil 
becsléseket kapjunk, szükség van ésszerű számban személyekre és itemekre, de a belső validálás szokásos 
eljárása kapcsán ez nem probléma (40 item ésszerű számnak számít). Ha egy második nézőpontot is 
alkalmazunk (a pontozókat) egy keresztirányú elrendezésben, akkor a dolgok bonyolódnak: az analízishez 
három irányú táblázatra van szükség, amit úgy foghatunk fel, mint kétirányú táblázatok egymásra 
halmozását. Mindegyik kétirányú táblázat (egy-egy réteg a halomban) ugyanolyan szerkezetű, mint az egy 
nézőpontú elrendezésben, de egyetlen pontozónak felel meg. A variancia-összetevők becsléséhez legalább 
két rétegre van szükség, ahhoz azonban, hogy stabil becsléshez jussunk, több réteg kell. Tegyük fel, hogy 
a teszt szerkesztője tíz pontozóra számíthat. Általában sok költséges munka szükséges ahhoz, hogy 
valamennyi pontozó pontozza a mintában szereplő összes személynek minden itemre adott válaszát.  Ezért 
aztán csak a személyek részhalmazát (véletlenül kiválasztva a kalibrációs mintából) és (ha sok item van) 
az itemek részhalmazát használják fel. Ez(ek)ben a részhalmaz(ok)ban minden pontozó minden választ 
pontoz, hogy egy teljesen kitöltött háromirányú táblázatot szolgáltassanak. (Nem teljes háromirányú 
táblázatok nehezen kezelhetők a variancia-összetevők becslésekor3.) Ezt a speciális adatgyűjtést, a 
variancia-összetevők becslésére irányuló elemzéssel együtt, G-vizsgálatnak nevezzük. Helyes gyakorlat 
G-vizsgálatot végezni, ha pontozókat alkalmazunk.  
 
A két nézőpontú keresztirányú elrendezésben nyolc variancia-összetevő található: a fő hatásokhoz 
kapcsolódó három összetevő, három első rendű interakció, egy másodrendű interakció és egy 
hibakomponens. A három fő komponens rendre a személyekkel, itemekkel és a pontozókkal függ össze. A 
pontozói komponens a pontozók különböző fokú engedékenységére vonatkozik. A három első rendű 
interakciós tényezőt alább felsoroljuk egy-egy tipikus példával, amely illusztrálja az elgondolásokat: 
  - személy – item interakció: Jani különösen jó az 1. itemben; 

- személy – pontozó interakció: az A pontozó különösen elnéző Marival; 
- item – pontozó interakció: az A pontozó különösen engedékeny, amikor az 1. itemet pontozza. 

Másodrendű interakció jön létre, ha az A pontozó különösen kíméletlen Janival, amikor az 1. itemet 
pontozza. Mivel a három irányú táblázatban mezőnként egyetlen megfigyelés található, keveredik a másod 
rendű interakció és a hiba, tehát variancia-összetevőik nem becsülhetők külön-külön; csak az összegük (a 
reziduális komponens) becsülhető. 
 
Ezen a ponton azonban a variancia-összetevők helyes értelmezésével kapcsolatosan egy komoly problémát 
kell megemlítenünk, mivel a három irányú táblázathoz (személyek × itemek × pontozók) két különböző 
úton juthatunk el, amit a következő példával szemléltetünk. Fiatal muzsikusok különböző zeneszerzők 
darabjainak részleteit adják elő, és minden előadást több zsűritag pontoz. A zenerészletek töltik be az 
itemek szerepét; a zsűritagok működnek pontozóként. Az egész verseny (legalább is elméletben) 
kétféleképpen is megrendezhető. Először úgy, hogy minden tanuló minden részletet csak egyszer játszik el 
a teljes zsűri jelenlétében (ami a szokásos eljárás); de másrészt az is előfordulhatna, hogy minden tanuló 

                                                 
3 A variancia-összetevők becslésére két nézőpontú nem teljes elrendezés esetén használható számítógépi program 
igényelhető a következő címen: Ton.Heuvelmans@citogroep.nl 
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minden részletet eljátszik sorjában külön minden zsűritagnak. Az összegyűjtött adatokat mindkét esetben 
hasonló három irányú táblázatban rendezzük el, és mindkét esetben hasonló módon fog zajlani az analízis, 
de a variancia-összetevők értelmezése eltérő lesz. Az előbbi esetben a zsűritagok mind ugyanazt az 
előadást pontozzák, és előfordulhat, hogy egy egyedi teljesítmény (mondjuk, amikor Jani Brahms-részletet 
játszik) véletlenül elég gyatra, ami azt jelenti, hogy a bírált teljesítményt negatív mérési hiba torzíthatja, és 
ez valószínűleg valamennyi pontozónál alacsony pontszámhoz vezet. Általánosabb megfogalmazásban ez 
azt jelenti, hogy a pontozók által adott pontértékek korrelálni fognak. Az egyetlen teljesítményben 
előforduló ugyanazon mérési hibától való függés miatt az ilyesféle elrendezést helyesebb beágyazott 
(nested) elrendezésként felfogni (a pontozók a tanuló-item-kombinációba ágyazódnak; még akkor is ha 
valamennyi tanuló-item-kombinációhoz ugyanazon pontozói együttest veszik igénybe4). Az utóbbi 
esetben, amikor minden tanuló eljátszik minden darabot egyenként (külön) valamennyi pontozó számára, 
a teljesítményekben előforduló mérési hibák függetlennek vehetők, és egy igazi keresztelrendezést 
kapunk. Ilyen elrendezés természetesen aligha fog előfordulni pedagógiai környezetben, és figyelemre 
méltó, hogy a beágyazott elrendezést (ami az adatgyűjtés szokásos módja) az ÁE-ben úgy kezelik, mintha 
igazi keresztelrendezés volna. A probléma inkább technikai jellegű tárgyalása az E.4. fejezetrészben 
következik. 
 
Példa gyanánt egy G-vizsgálat eredményeit közöljük egy sor ország adataival a PISA5 első ciklusából. Az 
itemek (anyanyelvi) olvasásitemek voltak egy Információfelidézés nevű skálából. A G-vizsgálatban 
szereplő tanulók száma 48 és 72 közt változott (országtól függően), az itemek száma 15, a pontozóké 4. 
Lásd az E.1. táblázatot. Megfigyelhető, hogy ebben az esetben a tanulók minden egyes itemet csak egyszer 
válaszoltak meg. Egy G-vizsgálatban a variancia-összetevők számszerű értéke nem fontos, csak a teljes 
varianciához való relatív hozzájárulásuk számít. Ezért az egyes komponeneseket általában a teljes 
variancia százalékarányában közlik. Ezt mutatja az E.1. táblázat: minden sor számai összeadva százat 
adnak.  
 

E.1. táblázat. Variancia-összetevők a PISA első ciklusában egy olvasási skála adataival 
(a teljes variancia százalékarányában kifejezve) 

 
 Tanulók Itemek Pontozók T × I T × P I × P Reziduális 
Ausztrália 22,40 19,01 -0,02 50,36 0,01 0,22 8,01 
Dánia 13,24 24,56 0,01 54,22 0,16 0,25 7,56 
Anglia 14,79 22.14 0,00 59,71 0,01 0,00 3,35 
Finnország 18,97 18,30 0,02 55,93 -0,11 0,07 6,81 
Norvégia 15,66 17,79 0,00 31,43 0,21 0,17 4,74 
 
Egy sor érdekes megfigyelést tehetünk az E.1. táblázat alapján. Terjedelmesebb kifejtésüket az E.4. 
fejezetrészben találhatjuk. Itt csak három megfigyelést teszünk: 

1. A táblázatban két negatív szám van. Bár a varianciák nem lehetnek negatívak, a becslésük lehet, ami 
általában arra mutat, hogy a valódi varianciák zéró közelében vannak. 

2. A három szürkés oszlop a pontozókra vonatkozik: az egyikben főhatásként, a másik kettőben 
interakcióban a tanulókkal vagy az itemekkel. Látjuk, hogy a teljes varianciához való hozzájárulások 
mindhárom oszlopban igen kicsik, és minden gyakorlati szempontból elhanyagolhatók. Ez az eredmény 
volt az alapja annak a döntésnek, hogy elegendő egyetlen pontozóval pontoztatni az itemeket (minden 
olyan tanulónál, akit a G-vizsgálatba nem vontak be). Az E.4. fejezetrészben néhány kritikus észrevételt 

                                                 
4 A beágyazottság szokásos felfogása szerint valamely nézőpont példányai a másik nézőpont valamennyi példányának 
részesei. A pedagógiai mérésben tipikus példa az iskolák nézőpont és a tanulók nézőpont. Azt mondhatjuk, hogy a 
tanulók az iskolákba vannak ágyazódva, és természetesen feltételezzük, hogy minden tanuló csak egyetlen iskolába jár. 
Ez az egyedi besorolás azonban nem szükséges ahhoz, hogy beágyazott elrendezést kapjunk.  
5  A PISA a Program for International Student Assessment (Nemzetközi tanulóértékelési program) rövidítése. Az első 
ciklus áttekintését adja a Knowledge and Skills for Life (2001) c. mű. További részletek találhatók a PISA 2000, 
Technical Report (2002), szerk. R. Adams és M. Wu c. munkában. Mindkét kötetet az OECD (Paris) adta ki.  
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megfogalmazunk e döntéssel kapcsolatban. Itt most elegendő azt felismernünk, hogy a három árnyékolt 
oszlop a szisztematikus pontozói hatás csaknem teljes hiányára utal: nincsenek szisztematikus általános 
különbségek az engedékenységben (a főhatáskomponens majdnem zéró), és a bírálók nincsenek 
szisztematikus interakcióban sem a tanulókkal, sem az itemekkel. A tanulói-pontozói interakciós 
összetevő alacsony szintje várható volt, hiszen a tanulók országos mintákból kerültek ki, és a pontozók 
számára ismeretlenek voltak; az alacsony pontozó-item-interakciós komponenes azt jelenti, hogy nem 
voltak szisztematikus eltérések bizonyos itemek pontozásakor, ami talán nagyrészt annak köszönhető, 
hogy gondosan állították össze a pontozási szabályokat, és mindazoknak az intézkedéseknek, 
amelyekkel a PISA-projekt biztosította ezeknek a szabályoknak a gondos betartását. Ez nem okvetlenül 
jelenti azt, hogy a pontozók mindenben egyetértettek, minthogy lehettek olyan nem szisztematikus 
különbségek a pontozók közt, amelyeket a PISA-vizsgálatban nem vettek figyelembe. E probléma 
részletes tárgyalása az E.4. fejezetrészben található.  

3. A legtöbb fejtörésre okot adó eredmény az E.4. táblázatban valószínűleg az, hogy a legfontosabb 
interakciós komponens a tanulók és az itemek közti, amely minden országban a teljes variancia több 
mint 50%-áért felelős. Ez az eredmény különösen figyelemre méltó, ha a reziduális összetevőhöz 
hasonlítjuk, amely viszonylag szerény értékeket vesz fel a PISA-vizsgálatban. Ezt az eredményt az E.4. 
pontban részletezzük. 

 
E részfejezet záró kommentáraként azt kell hangsúlyoznunk, hogy amikor a G-vizsgálathoz összegyűjtjük 
az adatokat, a bírálóknak egymástól függetlenül kell dolgozniuk. A bírálók együttes döntése vonzónak 
tetszhet számos okból, de a G-vizsgálat eredményeit félrevezetővé és használhatatlanná teszi. 
 
E.3. Általánosíthatósági elmélet az egy nézőpontú keresztelrendezéshez 
 
Az általánosíthatósági elmélet olyan statisztikai elmélet, mely nagyon hasonló a klasszikus 
tesztelmélethez, csak általánosabb. Minden elmélet kiindulópontja egy sor elméleti előfeltevés. Mivel 
matematikai elméletről van szó, ezeket a feltevéseket matematikai kijelentések (képletek) formájában 
szokták megadni. A feltevések összességét nevezik modellnek. Az E.3.1 fejezetrészben ezt a modellt 
vezetjük be, és néhány megjegyzést fűzünk a becslési folyamathoz, míg az E.3.2 fejezetrészt az  
eredmények lehetséges felhasználásának szenteljük. 
 
E.3.1 A modell 
 
Kezdjük az egy nézőpontú keresztelrendezés modelljével (az ’itemek’ nézőponttal). A változóknak egy 
vagy két alsó indexe lesz; a p index a személyre (person), a tesztvizsgázóra vonatkozik, az i index az 
itemre utal. Az alapvető megfigyelt pontérték a p személy i itemre kapott pontértéke, ennek  a 
pontértéknek a jelölése: piY . A modellben ezt a pontértéket öt rész összegének tekintik, ezeket a részeket 
hatásoknak nevezik: egy általános hatás, egy személyhatás, egy itemhatás, egy (személy és item közti) 
interakciós hatás és egy mérési hiba. Szimbolikusan felírva: 
 

•++++= pipiippiY εαββαµ )(                                                            (E.1) 
 

1. A görög µ betű az általános hatást szimbolizálja. Ez megfelel az átlagos itempontértéknek, ahol az 
átlag a személypopulációnak az univerzum valamennyi itemével vett átlagaként értendő.  

2. A személyhatás az pα . Ez egy ismeretlen szám és a populációban minden személy jellemezhető egy 
személyhatással. Általánosságban szólva a személyhatás egy véletlen változó, amelynek a 
személypopulációban van valamely eloszlása. A személyhatás populációs átlagát zéróval egyenlőnek 
vesszük. (Ez olyan technikai korlátozás, amely nélkül a modell nem ’működne’). E korlátozás 
gyakorlati következménye, hogy a személyhatásokat a középértéktől való eltérésként kell szemlélni: a 
pozitív személyhatás az átlagosnál nagyobb, a negatív hatás pedig az átlagosnál kisebb hatást jelent. Az 
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analízis fő problémája a személyhatások varianciájának becslése. Ennek a varianciának a szimbóluma: 
2
ασ . 

3. Az itemhatás iβ . Ez véletlen változó az itemuniverzumban, zéró középértékkel. Értelmezése teljesen 

analóg a személyhatáséval. Az itemhatások varianciáját 2
βσ  szimbolizálja. 

4. Az interakciós hatást pi)(αβ  jelöli. A kettős szimbólumot az interakció jelzésére használjuk; nem 
szorzatnak értendő. (A p és az i az egész szimbólumra vonatkozik, ezért került a szimbólum zárójelek 
közé.) Akár a személyhatások és az itemhatások, az pi)(αβ  egy ismeretlen szám, amely a p személy és 
az i item egy konkrét kombinációjára vonatkozik. A populáció minden személyével és az 
itemuniverzum valamennyi itemével páronként alkotható összes lehetséges kombinációhoz van egy 
ilyen interakciós hatás. E hatások átlagát zéróval tesszük egyenlővé, és a megoldandó probléma az 
interakciós hatások 2

αβσ  varianciájának a becslése. 

5. A mérési hibát •
piε  jelöli, ami szintén egy véletlen változó zéró középértékkel. Varianciája 2

•ε
σ . 

6. Egy fontos előfeltevést kell hozzáfűznünk az előzőkhöz: fel kell tételezni, hogy az (E.1) egyenlet jobb 
oldalán szereplő egyenlet véletlen változók mind függetlenek egymástól. Felhasználva ezt a feltevést, 
közvetlenül adódik egy nagyon hasznos statisztikai eredmény: az itempontértékeknek (a 
személypopuláción és az itemuniverzumon vett) varianciája éppen a  222 ,, αββα σσσ  és 2

•ε
σ  összege. Ezt 

a négy varianciát variancia-komponeneseknek nevezzük. 
 
Egy úgynevezett G-vizsgálat fő célja a négy varianciakomponens becslése. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, 
az itemeknek (az univerzumból vett) véletlen mintáját kell megoldatni személyeknek a 
(személypopulációból vett) véletlen mintájával. Az így kapott itempontértékeket egy olyan táblázatba 
foglaljuk, ahol a sorok felelnek meg a személyeknek és az oszlopok az itemeknek, és minden egyes mező 
a (megfelelő sorhoz tartozó személy által az oszlophoz tartozó itemben elért) megfigyelt pontértéket 
tartalmazza. Ha az itemeket minden személlyel csak egyszer oldatjuk meg (ahogy ez általában történik), 
akkor sajnos nem lehet az interakciós variancia-komponenst és mérési hibát egymástól elkülönítve 
becsülni; csak az összegük becsülhető. (Technikai értelemben azt mondjuk, hogy az interakciós hatás és a 
mérési hiba keveredik (are confounded). Ez a keveredés az (E.1) formulából is levezethető: az interakciós 
hatáshoz és a mérési hibához ugyanaz az indexpár tartozik. Ha valamely személy-item-kombinációval 
egynél több megfigyelés fordulna elő, akkor a hibatag (de csakis az) egy harmadik alsó indexet is kapna, 
amely az ismétlést jelölné.) Bár azzal kezdtük, hogy a modellt az (E.1) egyenlet által tükrözött 
részletességgel fogalmaztuk meg, kénytelenek leszünk kis leegyszerűsítést végezni. Ezt tesszük a 
következő definícióval: 

•+= pipipi εαβε )(                                                                      (E.2) 
 
Az piε  véletlen változót reziduális hatásnak hívjuk, a varianciáját pedig reziduális varianciának 
nevezzük. 
 
Az adattáblázattal végzett analízis fő célja, hogy becsüljük a személyvarianciát ( 2

ασ ), az itemvarianciát 

( 2
βσ ), és a reziduális varianciát ( 2

εσ ). Az elemzés elvégezhető olyan szabvány programcsomaggal, mint 
az SPSS. Fontos feltétel azonban, hogy a táblázat teljes legyen, azaz ne maradjon üresen egyik mező sem. 
 
E.3.2 Általánosíthatósági együtthatók 
 
Az általánosíthatósági elmélet irodalmában sok figyelmet szentelnek az úgynevezett általánosíthatósági 
együtthatóknak. Ezek az együtthatók bizonyos értelemben a klasszikus tesztelmélet reliabilitás-
együtthatójának az általánosításai. Ez utóbbi viszont kifejezhető korrelációval: párhuzamos tesztekkel 
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kapott pontértékek két sorozatának korrelációjával. Ugyanígy az általánosíthatósági együtthatók is 
felfoghatók tesztpontértékek  két sorozata közti korrelációkként, de hogy jól értsük őket, meglehetősen 
pontosnak kell lennünk a két teszt definíciójában. 
 
Szükségünk lesz bizonyos jelölésekre. Az itemek számát a nagy betűs I-vel fogjuk jelölni. Amikor 
személyekről döntünk, akkor a döntések természetesen a tesztpontértéken alapulnak és nem az egyedi 
itempontértékeken. Hogy egy viszonylag egyszerű formulához jussunk, pontértékek középértékeivel 
fogunk dolgozni, és az pY  szimbólummal fogjuk jelölni, amelyet a következőképpen definiálunk: 

∑
=

=
I

i
pip Y

I
Y

1

1
 

Az (E.1) modell alkalmazásával a tesztpontértékek középértéke az egy nézőpontú elrendezésben:  
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1)(11 εαββαµ                                                         (E.3) 

 
Három esetet különböztetünk meg. Az első esetben tesztpontértékek két olyan sorozata közötti korreláció 
kifejezésére van szükségünk, amely ugyanazon teszt kétszeri megoldásával keletkezik (feltételezve, hogy 
memóriahatás nem lép fel, és megengedve párhuzamos tesztek pontértékeinek használatát). A második 
esetben két tesztet használunk, egyet az első tesztfelvételhez, és egy másikat a másodikhoz. A két tesztben 
ugyanannyi item van, de ezeket véletlenül választják ki az itemek univerzumából. A harmadik esetben a 
két tesztpontérték-sorozat elég különleges szituációból származik, ahol minden egyes személy külön két 
tesztet kap. Mindezek a tesztek I számú itemből állnak, de az egyes személyek két egymástól független, I 
számú itemből álló tesztjéhez véletlenül választják ki az itemeket az itemek univerzumából. 
 
Az (E.3) egyenlet jobb oldala öt tagot tartalmaz, amelyek összege a pontérték középértéke. Minden tagról 
megkérdezhetjük, hogy hozzájárul-e a pontérték-középértékek varianciájához és a két pontérték-
középérték kovarianciájához. Az első esetben (mindenkinek ugyanazok az itemek) a µ általános hatás és 
az átlagos itemhatás ugyanaz minden személy számára, és nem járul hozzá a pontérték-középértékek közti 
különbségekhez. A személyhatás, az átlagos interakciós hatás és az átlagos mérési hiba személyenként 
különbözhet, és így hozzá fog járulni a varianciához. A kovarianciához azok a tagok járulnak hozzá, 
amelyek azonosak a két tesztfelvételben: ez fennáll a személyhatásnál és az átlagos interakciós hatásnál, 
de nem a mérési hibánál, amelyet függetlennek teszünk fel minden tesztfelvételnél. Általánosságban azok 
a tagok, amelyek a kovarianciához hozzájárulnak, azok hozzájárulnak a varianciához is. Fejtegetéseinket 
összefoglalhatjuk táblázatosan, ezt teszi az E.2 táblázat az ’Egy teszt’ oszlopban. 
 
 

E.2 táblázat. Variancia- és kovariancia-hozzájárulás (egy nézőpontú elrendezés) 
 

 Egy teszt Két teszt 2n teszt 
Konstans βµ,  βµ,  µ  

Variancia és 
kovariancia 

)(, αβα  α  α  

Csak variancia •ε  •εαβ ),(  •εαββ ),(,  
 
 
A második esetben, a két különböző teszt esetében az egyetlen változás az, hogy az interakciós hatás nem 
fog hozzájárulni a kovarianciához, mivel a két tesztet függetlenül választották ki az univerzumból. A két 
teszt nehézsége eltérhet, de mivel minden személynél ugyanazt a tesztet használják mindegyik 
alkalommal, ez a nehézségbeli különbség nem fog hozzájárulni az egyes külön vett teszteken belüli 
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varianciához. Az itemhatások és az interakciós hatások viszont nem fognak hozzájárulni a kovarianciához, 
mivel két, az univerzumból egymástól függetlenül kiválasztott tesztre vonatkoznak. 
 
Ahhoz, hogy kiszámoljuk a két tesztfelvételnél kapott pontértékek korrelációját, szükségünk van az (E.3) 
jobb oldalán lévő tagok varianciájára. Az egyik tag példáján megmutatjuk, miként jutunk ehhez a 
varanciához. Az eredmény megértéséhez szükségünk lesz két könnyen bizonyítható, de alapvető 
eredményre a statisztikából, amit itt megadunk. Legyen X és Y két véletlen változó, és c legyen konstans. 
Ekkor 

)var()var( 2 XccX =  
és 

ha X és Y függetlenek, akkor )var()var()var( YXYX +=+ . 
Ha ezt a két szabályt alkalmazzuk az itemhatás középértékére, azt kapjuk, hogy 
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A korreláció kifejezéséhez egy törttel jutunk: a számláló áll mindazon tagok összegéből, amelyek 
hozzájárulnak a kovarianciához, a nevező pedig a varianciatagok összege. Az E.2 táblázat szerint a 
korrelációt az első esetben (jelölése 1ρ ) a következő kifejezés adja: 
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Hasonlóan az E.2 táblázatra hivatkozva a második esetben  
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és a harmadik esetben 
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σρ                                                          (E.6). 

 
Számos érdekes megfigyelés tehető erről a három korrelációról: 
1. Ha egy G-vizsgálatból ismerjük a varianciakomponenseket (vagy jó becslésekkel rendelkezünk, 

amelyeket az ismeretlen valódi értékek helyére behelyettesíthetünk), akkor kiszámíthatjuk a 
korrrelációkat bármely itemszám esetére. Mindhárom esetre igaz, hogy minél nagyobb az itemek 
száma, annál erősebb lesz a korreláció, és ha az itemszám igen nagy, akkor mindhárom korreláció 
közel lesz egyhez 

2. Az I bármely értékére a korrelációk nagyság szerint rendezhetők a következőképpen: 
123 ρρρ ≤≤  

3. Az egy nézőpontú elrendezésben a 1ρ sajnos nem számolható ki, mivel nincs külön becslésünk az 
interakciós komponenesről és a mérési hiba varianciájáról (a mérési hiba és az interakciós hatás 
keveredik). Ezért helyette a 2ρ -t használjuk, de az (E.4) és (E.5) képletek összehasonlításából 
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könnyen látjuk, hogy a két együttható akkor és csak akkor egyenlő, ha az interakciós komponenes 
zéró; egyébként 12 ρρ < . 

4. Matematikailag megmutatható, hogy a 2ρ együttható egyenlő a Cronbach-alfával, mivel a 1ρ –t teszt-
reteszt-korrelációként vezettük le (amellett a feltevés mellett, hogy memóriahatás nincsen). Így 1ρ a 
tesztnek a klasszikus tesztelmélet értelmében vett reliabilitása. A Cronbach-alfa kisebb, mint a 
reliabilitás, hacsak az interakciós tag nem zéró. 

5. Bár sajnálhatjuk, hogy a 1ρ  az egy nézőpontú elrendezésekben nem hozzáférhető, tudatában kell 
lennünk az együttható korlátainak is, mivel olyan korrelációt fejez ki, amely pontosan ugyanazzal a 
teszttel kapott két adatsorozaton alapul. Ha a tanulók és az itemek közti interakciók valóban 
hatékonyak, a 1ρ  korreláció jelentősen függ a teszt specifikus interakciós hatásaitól. Ha egy 
második tesztfelvételnél a tesztet párhuzamos alakjával helyettesítjük, az interakciós hatások egészen 
más mintázatai állhatnak elő. Erről igen konkrét formában gondolkodhatunk: lehetséges, hogy Jani 
keményen gyakorolt a múlt héten, és olyan szerencséje van, hogy a teszt némely iteme nagyon 
hasonló azokhoz, amelyek gyakorlás közben fordultak elő. Így a véletlen egybeesések előnyt adnak 
számára. Ha a második tesztfelvételnél ugyanezeket az itemeket használják, akkor másodszorra is 
előnyös helyzetben lesz, de ilyen esetben az általánosíthatósági lehetőségek igen szerények: bizonyos 
értelemben csak ahhoz van jogunk, hogy azt mondjuk, Jani jó abban, amit a teszt mér, ha 
ragaszkodunk a tesztben  ugyanahhoz az itemkészlethez. Ha az item-személy-interakciós tagot 
elhagyjuk a korrelációs formulából (a számlálóból), akkor ezektől az egybeesésektől 
megszabadulunk, de hát pontosan ez az amit a 2ρ  együttható kifejezett. Az általánosíthatósági 
elméletben 2ρ -t a relatív döntések általánosíthatósági együtthatójának nevezik, mivel elméletben 
nem számít, hogy az itemek univerzumából mely itemeket választottuk ki ahhoz, hogy a különböző 
személyeket összehasonlítsuk (rangsoroljuk). 

6. Ha valaki a készségszintet inkább abszolút módon szeretné ismerni, akkor természetesen számít, 
hogy mely itemeket vették be a tesztbe. Jó példa a szókincsteszt. Tegyük fel, hogy a tesztitemek 50 
szó jelentésének  (pl. fordítással való) megadását kérik. A teszt 50 itemét felfoghatjuk úgy, hogy 
véletlenül lettek kiválasztva valamilyen lexikonból vagy korpuszból, az univerzumból. A tesztben 
helyesen megválaszolt itemek arányát ekkor tekinthetjük az egész univerzumból elsajátított szavak 
aránya becsléseként. Ez a mérték nem csak a mérési hiba miatt fog ingadozni, hanem a teszt 
összeállításakor fellépő mintavételi hiba következtébben is: a pontértékek tesztről tesztre változnak a 
kiválasztott itemek eltérő nehézségei miatt és a személyekkel fellépő interakciós hatások miatt. 
A 3ρ együttható két pontértéksorozat olyan korrelációját fejezi ki, amely véletlenszerűen összeállított 
teszteken alapul. Az általánosíthatósági elméletben ez az abszolút döntések általánosíthatósági 
együtthatójaként ismeretes. 

 
E.4 A két nézőpontú keresztelrendezés általánosíthatósági elmélete 
 
Miként azt az E.2 fejezetrészben már megemlítettük, egy három irányú teljes táblázatba gyűjtött adatokat 
általában úgy kezeljük mint a két nézőpontú keresztelrendezés adatait, csak különbséget teszünk az igazi 
keresztelrendezés (amely valószerűtlen, de elgondolható) és a beágyazott elrendezés egy speciális esete 
közt, ahol a tanuló minden itemet csak egyszer válaszol meg, és minden ilyen választ a pontozóknak 
ugyanaz az együttese pontoz. Ez utóbbi eset lépten-nyomon előfordul a pedagógiai mérésben, és itt két 
nézőpontú beágyazott elrendezésként fogjuk emlegetni. 
 
Az E.4.1 fejezetrészben az igazi keresztelrendezéssel foglalkozunk, az E.4.2 fejezetrészben a beágyazott 
elrendezést tárgyaljuk. 
 
E.4.1 Az igazi két nézőpontú keresztelrendezés 
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A két nézőpontú (mondjuk itemek és pontozók) keresztelrendezéshez felhasználható modell az (E.1) 
modell közvetlen általánosítása lesz. Csak most három alsó indexre lesz szükségünk, p a személy (person), 
i az item és r a pontozó (rater) számára. A modellt a következő egyenlet adja meg: 
 

( ) ( ) ( ) •+++++++= pirpirirpirippirY εαβγβγαβγβαµ                                 (E.7) 
 
A három zárójelezett kettős szimbólum elsőrendű interakciókat jelez. Ezekből három van: egy személy-
item-interakció, egy személy-pontozó-interakció és egy item-pontozó interakció . A hármas szimbólum 
másod rendű interakciót jelöl. Az ilyen interakciós tagok jelentésére példákat az E.2 fejezetrészben 
mutattunk be. A tipikus adatok, amelyekre a variancia-összetevők becsléséhez szükség van, most egy 
személyminta válaszai egy (az itemuniverzumból vett) minta itemeire, amelyeket (függetlenül) pontoztak 
egy (a pontozói univerzumból kiválasztott) véletlen mintába tartozó pontozók. Mindezek a pontozások 
egy három dimenziós tömbbe rendezhetők, annyi réteggel, ahány pontozó van. Mindegyik réteget egy 
kereszttáblázat alkotja, akárcsak az egy nézőpontú keresztelrendezésben. Mivel a táblázatban minden 
mező csupán egyetlen megfigyelést tartalmaz (a pontokat, amelyekkel r pontozó a p személy i itemre adott 
válaszát pontozta), a másodrendű interakciós hatás és a mérési hiba keveredik, és együtt kell őket 
szerepeltetnünk a reziduálisban, amelynek definíciója most: 

•+= pirpirpir εαβγε )(  
 
Jegyezzük meg, hogy ebben az esetben könnyedén lehetséges az első három első rendű 
varienciakomponens becslése. De csak az igazi keresztelrendezésben, ahol a tanulók annyiszor válaszolják 
meg az egyes itemeket, ahány pontozó van. 
 
A varianciaanalízis technikáival hét variancia-összetevőt becsülhetünk: hármat a fő hatáshoz ( ,, 22

βα σσ  és 
2
γσ ), hármat az első rendű interakciókhoz ( αγαβ σσ ,2  és 2

βγσ ) és egyet a reziduálishoz ( 2
εσ ). A táblázat 

céljára célszerű minden összetevőt százalékaránnyá alakítani úgy, hogy minden komponenst elosztunk 
mind a hét komponens összegével (és megszorozzuk százzal). Ha valamelyik összetevő valóságosan 
nagyon közel van zéróhoz, akkor előfordulhat, hogy becsült értékük negatív lesz. Az ilyen becslést 
zérónak szoktuk venni. 
 
Ami az általánosíthatósági együtthatót illeti, nagy számban kaphatunk előrejelzéseket különböző 
korrelációkra, és nagyon gondosan kell eljárni a két tesztfelvétel és/vagy pontozás feltételeinek pontos 
leírásában. Négy különböző esetet veszünk szemügyre, amelyeket a továbbiakban ismertetünk. Mindegyik 
esetben a tesztpontértékek középértékeit használjuk, amelyek definíciója: 
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vagyis az itemek és pontozók szerint vett átlag pontérték. Jegyezzük meg, hogy a négy eset leírásában egy 
olyan tesztelrendezést írunk le, amely a kívánt korrelációt szolgáltatja, csakhogy ezt az elrendezést nem 
kell végrehajtani: a korrelációk előre jelezhetők egy G-vizsgálat eredményéből. 
1. Egyetlen tesztfelvétel ugyanazzal a pontozói együttessel. Ezt az esetet könnyű megvalósítani: a 

pontozás után az itemválaszokat másodszor is megkapják ugyanazok a pontozók, akiket ismét 
felkérnek a pontozásra. Hogy a pontozások függetlenségét biztosítsák általában nem mondják meg a 
pontozóknak, hogy egyszer már pontozták ezeket a teljesítményeket. Az előrejelezhető korreláció a 
két pontozás tesztpontérték-középértékei közti korreláció. 

2. Egyetlen tesztfelvétel, ahol a teljesítményt kétszer pontozzák, a pontozást mindegyik esetben R 
pontozóból álló független minta végzi. Az adatgyűjtési terv szerint a tesztet egyszer oldatják meg a 
tanulóval, majd a teljesítményt két független R bírálócsoporttal pontoztatják. 
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3. Két független tesztfelvétel (ugyanazokkal a tanulókkal és ugyanazokkal az itemekkel) és mindegyik 
teljesítménysorozatot az R pontozók ugyanazon együttese pontozza. 

4. Két független tesztfelvétel (mint a 3. esetben) és mindegyik sorozatot különböző R pontozói 
együttesek pontozzák. 

A szükséges R pontozói együttesek valamennyi esetben a pontozói univerzumból véletlenszerűen 
kiválasztott mintának tekintendők. Az E.4 táblázatban a kilenc hatást (az (E.7) jobb oldalán szereplő 
kilenc tagot) hozzárendeljük egy konstans taghoz, a két sorozat közti kovarianciához vagy az egyes 
sorozatokon belüli varianciához. Külön sorban tüntetjük fel a kevert  tagokat. 
 
E.4. táblázat. Hozzájárulás a varianciához és kovarianciához (két nézőpontú igazi keresztelrendezés) 
Eset 1 2 3 4 
Teljesítmény Ugyanaz Különböző 
Pontozói 
együttesek 

1 együttes 2 együttes 1 együttes 2 együttes 

Konstans µ, β, γ, (βγ) µ, β, γ, (βγ) µ, β, γ, (βγ) µ, β, γ, (βγ) 
Variancia és 
kovariancia 

α, (αβ), (αγ), 
(αβγ) 

α, (αβ) α, (αβ), (αγ), 
(αβγ) 

α, (αβ) 

Csak variancia  (αγ), (αβγ) •ε  •ε  ,(αγ), (αβγ) 
Kevert •ε  •ε    
 
Megjegyzések a táblázathoz: 
1. A konstans tagok ugyanazok mind a négy esetben. Vegyük észre, hogy a pontozói hatások és a 

pontozó-item-interakciók is konstansok a két különböző pontozói együttes esetében, minthogy ezek a 
hatások mindegyik pontozássorozaton belül ugyanazok. 

2. A személyeket és pontozókat tartalmazó interakciók a kovarianciához az egy pontozói együttes 
esetében járulnak hozzá, mivel ezek a hatások szisztematikusak. Így ha Jani és az egyes számú 
pontozó közt pozitív hatás mutatkozik az első sorozatban, ez a hatás jelen lesz a második sorozatban 
is, mivel Jani és az 1.pontozó kombinációja mindkét sorozatban megjelenik. Két különböző pontozói 
együttes esetén ezek a hatások csak a tesztpontértékek varianciájához járulnak hozzá. 

3. A személyek és itemek közti interakció mindig közös a két sorozatban, ennélfogva hozzájárulnak a 
kovarianciához. 

4. A legérdekesebb hatás a mérési hiba, amely azokat a nem szisztematikus hatásokat jeleníti meg, 
amelyek a tanuló-item-pontozó hármas kombinációjával függnek össze. De az ilyen kombináció két 
lépésben jön létre: például a tanuló teljesítménye valamelyik itemben véletlenül (nem szisztematikus 
módon) gyengére sikerülhet, és ezt a gyengébb teljesítményt azután valamelyik pontozó elég jónak 
minősítette. A teljes mérési hibát e két hatás összegének kell felfognunk, vagy pontosabban szólva, a 
mérési hibának két variációs forrása van: a tanuló-item-kombináció és egy, a pontozónak 
tulajdonítható hatás. Az igazi keresztelrendezésben minden mező a tanuló-item-pontozó-kombináció 
egy független megismétlését képviseli, de az 1. és 2. eset korrelációinak előrejelzésében a tanuló-
item-kombináció konstans marad, miközben valójában csak a mérési hiba pontozóknak betudható 
részére van szükség. Így ahhoz , hogy felhasználható legyen, a mérési hiba varianciáját két részre 
kell bontani: egy, a kovariancia-sorhoz kerülő részre, és egy másik részre, amely a pontozóknak 
betudható mérési hiba. Ámde egy valódi keresztirányú G-vizsgálatban, ahol csak egyetlen 
megfigyelés szerepel az adattáblázat minden mezőjében, az ilyen felbontás lehetetlen. Így az ilyen 
elrendezésből az 1. és 2. esetben a korrelációk nem jelezhetők előre. 

5. A 3. és 4. esetben, ahol két független tesztfelvétel szerepel, a mérési hibát befolyásoló mindkét forrás 
aktív. A korreláció a 3. esetben mégsem számítható ki, mivel az  (αβγ) másodrendű interakcióra 
külön van szükség a kovarianciákhoz és külön a mérési hibára a varianciataghoz. Ezért csak a 4. eset 
alkalmazható. 

Ez a korreláció, itt 4ρ -gyel jelölve, a következő alakú: 
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ahol a reziduális összetevőre a nevező utolsó tagja vonatkozik, a mérési hiba és a másodrendű interakció 
összege.   
Hangsúlyoznunk kell, hogy az előző formulának kevés a gyakorlati jelentősége, mivel az igazi 
keresztelrendezést szinte sosem használják pedagógiai környezetben úgy, hogy a pontozók jelentsék a 
második nézőpontot. Nem volna értelme az (E.8) képletet az E.1 táblázatban megadott (és a PISA-
vizsgálatra vonatkozó) becslésekre alkalmazni, mivel a varianciakomponensek becslésére végzett G-
vizsgálatok a beágyazott elrendezések egy speciális esetére vonatkoztak, ahol a tanulók minden itemre 
csak egyszer válaszoltak. Ezt az esetet tárgyaljuk a következő fejezetrészben. 
 
E.4.2 A speciális, két nézőpontú beágyazott elrendezés 
 
Hogy modellezni tudjuk az adatokat ennél az elrendezésnél, ügyelni kell arra, hogy a mérési hibában 
külön tartsuk a variabilitás két forrását. Ezért a modellt felbontjuk  egy kétlépcsős modellé: az első lépés 
azt modellezi, mi történik, amikor a tanuló megválaszol egy itemet (outputként egy bizonyos 
teljesítménnyel), a második lépés pedig azt modellezi, mi történik, amikor a pontozó pontozza az ilyen 
teljesítményt. Így tehát az első lépés outputja lesz a második lépés inputja, a  második lépés outputja pedig 
az r pontozó által adott, megfigyelt itempontérték: pirY . Az első lépcső outputja felfogható olyan 

piK kvantitatív változónak, amit nem figyelünk meg, de kezelhetünk egyfajta segédváltozóként. 
 
Azért, hogy a jelen modellt megkülönböztessük a keresztelrendezésben használt modelltől, a hatásokat 
nem görög, hanem latin betűkkel fogjuk jelölni, az első lépésben (a tanulói szinten) nagy betűket 
használunk, a második lépésben pedig kis betűkkel jelöljük a véletlen változókat. 
 
A modell első lépése azonos az egy nézőpontú keresztelrendezés modelljével: 
 

( ) •++++= pipiippi EABBAMK                                                      (E.9) 
 
azaz, a nem megfigyelt output változó egy összeg, éspedig az M  konstans, a személynek betudható 
főhatás ( pA ), az itemnek betudható főhatás ( iB ), a személy és item interakciós hatása ( )piAB  és a mérési 

hiba *
piE  összege. A főhatások, az interakció és a mérési hiba független véletlen változók zéró 

középértékkel és rendre 222 ,, ABBA σσσ  és 2
∗E

σ  varianciával. 
 
A második lépésben történteket úgy foghatjuk fel, mintha az első lépés outputját, a piK  -t, a pontozó 

korrigálná azért, hogy előállítsa a megfigyelhető pontozási eredményt, az  pirY -t. Ezt a korrekciót 
befolyásolhatja a pontozói főhatás vagy egy interakciós hatás a pontozó és a személy, vagy a pontozó és 
az item közt, avagy egy másod rendű hatás (pontozó-item-személy) és egy nem szisztemetikus hatás, a 
mérési hiba (pontozói szinten). Természetesen mindezek a hatások felbonthatók egy-egy főhatásra 
(pontozók, személyek, itemek szerint), és egy-egy eltérésre, és az összes főhatás összegyüjhető egy m 
nagy főhatásban. Így második lépésként kapjuk: 
 

( ) ( ) ( ) •+++++++= pirpirirprripipir eabcbcaccbmKY                                   (E.10) 
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Az (E.9) és (E.10) modell külön nem használható, mivel a piK -t nem figyeltük meg. Tehát a két modellt 

valamiképpen egyesíteni kell. Ezt azáltal tesszük meg, hogy piK -t az (E.10) egyenlet jobb oldalán 
behelyettesítjük az (E.9) egyenlet jobb oldalával, és az ugyanolyan indexű tagokat összevonjuk. Az 
eredmény (zárójelezve az ugyanolyan indexű összegeket) a következő lesz: 
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                                               (E.11) 

 
ahol M és m konstansok, és mind a tíz indexelt változó véletlen változó, amelynek varianciáit talán 
szívesen becsülnénk. Ez azonban lehetetlen: az ugyanolyan indexű véletlen változók kevertek, és a 
legtöbb, amit elérhetünk az a varianciáik összegének a becslése. Vegyük példának okáért a [ ]ii bB + -t. 
A iB  szisztematikus itemhatás, amely befolyásolja  a nem megfigyelhető piK -t; ezt a hatást az item 

eredendő nehézségének nevezhetnénk, míg a ib olyan szisztematikus itemhatás, amely a teljesítmények 
pontozása közben jön létre, és amit (pontozók által) észlelt itemnehézségnek hívhatunk. A keveredés azt 
jelenti, hogy nincs mód rá (a beágyazott elrendezésben), hogy a két hatást szétfejtsük, és az egyetlen 
dolog, amit tehetünk, hogy összegük varianciáját becsüljük. Két másik pár kevert változónk is van. Az 
egyik a másod rendű interakciós hatás és a mérési hiba a pontozói szinten, a másik pedig a személy-item-
interakció és a mérési hiba keveredése a tanulói szinten. Na már most, ha megszámoljuk a tagok számát az 
(E.11) jobb oldalán, a zárójelben lévő tagokat egy tagnak véve, azt látjuk, hogy van egy konstansunk (az 
első sor), három főhatásunk (második sor), három első rendű interakciónk (harmadik sor), és az utolsó 
sorban a reziduális, és ez pontosan ugyanaz a felbontás, mint amit az igazi keresztelrendezésnél láttunk. 
Ami azt jelenti, hogy a beágyazott elrendezésben a megfigyelt adatokat háromirányú táblázatba 
rendezhetjük, amely ugyanolyan alakú lesz, mint a keresztelrendezés, és a kapott táblázatot is ugyanolyan 
módon elemezhetjük. A variancia-összetevők értelemzése azonban más lesz, miként ez az E.5 táblázatból 
kikövetkeztethető. 
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E.5 táblázat. A varianciakomponensek megfelelése a kereszt- és a beágyazott elrendezésekben 
 
Keresztelrendezés Beágyazott elrendezés 
Konstans                 µ  [ ]mM +  Konstans                     
Személyek 

pα  pA  Személyek 

Itemek 
iβ  [ ]ii bB +  Itemek 

Pontozók 
rγ  rc  Pontozók 

Személyek × 
itemek 

( )piαβ  ( )[ ]*
pipi EAB +  személyek × 

itemek 
Személyek × 
pontozók 

( )prαγ  ( )prac  Személyek × 
pontozók 

Itemek × 
pontozók 

( )irβγ  ( )irbc  Itemek × pontozók 

Másod rendű int. 
+ hiba 

( )[ ]*
pirpirpir εαβγε +=  ( )[ ]*

pirpirpir eabce +=  Másod rendű int. + 
hiba 

 
 
Most már készek vagyunk arra, hogy felülvizsgáljuk az általánosíthatósági együtthatóknak azt a négy 
esetét, amelyet az előző fejezetrészben tárgyaltunk. E.6 táblázatként felidézzük az E.4 táblázatot, de 
azokkal a jelölésekkel, amelyeket ebben a fejezetrészben alkalmaztunk. 
 
E.6 táblázat. Hozzájárulás a varianciához és kovarianciához (beágyazott két nézőpontú elrendezés)   
 
Eset 1 2 3 4 
Teljesítmény Ugyanaz Különböző 
Pontozói 
együttesek 

1 együttes 2 együttes 1 együttes 2 együttes 

Konstans Μ, m, Β,b,c, (bc) Μ, m, Β,b,c, (bc) Μ, m, Β,b,c, (bc) Μ, m, Β,b,c, (bc) 
Variancia és 
kovariancia 

Α, (ΑΒ), *E , 
(ac), (abc) 

Α, (ΑΒ), *E  Α, (ΑΒ), (ac), 
(abc) 

Α, (ΑΒ) 

Csak variancia *e  *e , (ac), (abc) *E , *e  *E , *e  ,(ac), 
(abc) 

 
Az E.4 és E.6 táblázatot összehasonlítva azt látjuk, hogy a kevert tagokat tartalmazó sor eltűnt a 
beágyazott elrendezésben, de egyúttal azt is látjuk, hogy nem mind a négy együttható számítható ki: az 1. 
eset kizáródik, mivel az (abc) és az *e  elkülönítve szerepel, a 4. eset kizáródik, mivel az (AB) és 

*E összetevők külön szerepelnek, és a 3. eset kizáródik mind a két okból. Tehát csak a 2. esetben (ahol 
ugyanazt a tanulói teljesítményt két külön pontozói együttes pontozza) jelezhető előre a korreláció egy 
beágyazott elrendezést felhasználó G-vizsgálatból. 
 
Ez a korreláció, amelyet itt 5ρ -tel jelölünk, a következő: 
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Példa gyanánt ezt a képletet a PISA-vizsgálatban Ausztrália esetére alkalmazzuk (lásd E.1 táblázat), I=10 
itemmel és R=1 pontozóval (és a negatív varianciakomponens helyébe zérót helyettesítve), ekkor 
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Ez annak a korrelációnak előrejelzése, amit akkor kapnánk, ha a tanulók egy (véletlen) mintájának 10 
itemre adottteljesítményét két különböző pontozó pontozná. Óvatosnak kell azonban lennünk itt, és nem 
szabad összekeverni ezt az esetet a 4. esettel, ahol ugyanaz a tanulóminta kétszer végzi el ugyanazt a 
tesztet, és mindegyik tesztteljesítményt egy független pontozó pontozza, ami a 4. eset, ha R=1. Ebben az 
esetben a korreláció:  
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és azonnal látható, hogy a számlálóban szükséges interakciós komponens a G-vizsgálatból nem kapható 
meg. Mégis jól hasznosíthatjuk az (E.13) képletet, ha elfogadható becsléssel rendelkezünk a személy-item-
interakciós komponensről. A PISA-vizsgálatban a Rasch-modellt (lásd a G-fejezetet) IRT-modellként 
alkalmazták, és ez a modell feltételezi a személyek és itemek közti interakció hiányát6. Tehát joggal 
feltételezhető, hogy a ’személy-item-interakció plusz a személy szintű hiba’ komponenst (csaknem teljes 
egészében) a személyi szint mérési hibájának tulajdoníthatjuk.  Vagy más szavakkal annak, hogy a 
személy-item-komponens zéró. Ha az (E.13) formulát ezzel a feltevéssel alkalmazzuk  Ausztrália esetére, 
I=10 itemmel és R=1 pontozóval, akkor azt kapjuk, hogy 
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ami határozottan eltér a korábbi eredménytől, a 0,972-től7,8. 
 
A G-vizsgálat eredményeit azonban sokkal sokoldalúbban használhatjuk fel annál, mint amit az előző 
példa sugall. Felhasználhatjuk az (E.12) és (E.13) képletet (és sok másikat is), hogy az I és R különböző 
értékeire előre jelezzük a korrelációkat. Felhasználhatjuk például annak vizsgálatára, hogy a 6ρ  korreláció 
akkor növekszik-e erősebben, ha egy későbbi alkalmazásban az itemeket duplázzuk meg, vagy ha 

                                                 
6 Az interakció hiánya a látens változó szintjén értendő, és nem zárja ki az interakciót a megfigyelt pontértékek szintjén. 
Kiterjedt (keresztelrendezéses) szimulációs vizsgálatok  megmutatták azonban, hogy a személy-item-interakció a 
megfigyelt pontértékek szintjén a teljes variancia 5%-a alatt marad. 
7 A Pisa 2000 Technikai Jelentésében az (E.12)-höz hasonló képletet használtak, de az eredményt tévesen értelmezték, 
mintha az (E.13) képlethez hasonlóan két független tesztfelvétel korrelációjáról lett volna szó. Sőt mi több, a Pisa-
jelentésben használt formula is tartalmaz egy tévedést, mivel a pontozói hatást és a pontozó-item-interakciót hibásan 
úgy kezelték, mint ami hozzájárul a varianciához. De mivel ezeknek a hatásoknak a becslése elhanyagolható volt, az 
utóbbi hiba  észrevehetően nem befolyásolta az eredményeket. 
8 Ha az interakciós összetevőt a teljes variancia 5%-ának vesszük (és következésképpen a személyi szintű hiba 50,36%-
5%=45,36% lesz), akkor 6ρ -ra eredményül  0,811-et kapunk. 
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megduplázzuk a pontozók számát. E stratégiák bármelyikének alkalmazása a pontozásra használt teljes idő 
és költség megduplázódásához vezet, míg az első stratégia a tesztfelvétel idejét kétszerezi meg. Az E.7 
táblázatban szereplő korrelációkat az (E.13) képlet szerint, a G-vizsgálatok E.1 táblázatban található 
eredményeivel, 10 és 20 itemre, valamint 1 és 2 pontozóval számítottuk ki, azt a feltevést alkalmazva, 
hogy a valódi személy-item-interakciós komponens mindenütt zéró. Az eredmények jelen esetben igen 
könnyen értelmezhetők: a pontozók számának megduplázása a korrelációkat alig észrevehetően növeli, 
míg az itemek számának megkétszerezése a korreláció sokkal jelentősebb növekedéséhez vezet. Ez 
konzisztens az E.1 táblázat reziduális komponenseinek nagyságrendjével: a tanulóknak tulajdonítható 
mérési hiba (a tanuló-item-interakció oszlopában) sokkal nagyobb, mint a pontozóknak tulajdonítható hiba 
(az E.1 táblázat ’reziduális’ oszlopában). Hogy az előbbi hatását csökkentsük, az itemek számát kell 
növelni (lásd az (E.13) képletben a nevezőt): a kevert tanulói szintű hiba és első rendű interakciós 
komponens az itemek számával van osztva, és mivel ez a legnagyobb komponens, az itemszám 
változtatásának hatása lesz a legdrasztikusabb. A pontozók számának változtatása csökkenti a tanuló-
pontozó-interakciós komponenest, de mivel ez a komponens valamennyi ország adataiban 
elhanyagolhatóan kicsi, a korreláció változására tett hatása is elhanyagolhatóan csekély lesz. A reziduális 
tagot hasonló módon befolyásolja akár az itemek számának, akár a pontozók számának megduplázása.  
 

E.7 táblázat. A 6ρ együttható az E.1 táblázat eredményei alapján 
 

I = 10 I = 20  
R = 1 R = 2 R = 1 R = 2 

Ausztrália 0,793 0,805 0,884 0,892 
Dánia 0,676 0,692 0,803 0,816 
Anglia 0,701 0,707 0,824 0,828 
Finnország 0,751 0,762 0,858 0,865 
Norvégia 0,696 0,707 0,817 0,826 

 
Összefoglalásul a PISA-program G-vizsgálatának eredményei a következőképpen összegezhetők: 
1. Az E.1 táblázatból azt látjuk, hogy az adatokban szinte egyáltalán nincsenek a pontozóknak 

betudható szisztematikus hatások: a pontozói főhatás és azok az első rendű interakciók, amelyekben 
pontozók szerepelnek (a szürkével fedett oszlopok) elhanyagolhatók. 

2. Ha az igazi tanuló-item-interakciós komponenst elhanyagolhatónak tételezzük fel, a nagy komponens 
az (S×I) oszlopban tanulói szintű mérési hibaként értelmezendő, míg a reziduális tag pontozói szintű 
reziduálisként értelmezhető (mérési hiba másodrendű interakcióval keverve). Bár van itt némi 
keveredés, joggal tehető fel, hogy az igazi interakciók sokkal kisebbek a mérési hibánál.  

3. A mérési hibák két fajtájának elkülönítése (a G-vizsgálat adataiban) csak a speciális beágyazott 
elrendezésnél lehetséges (ahol minden pontozó a tanulók ugyanazon teljesítményeit bírálja el), de 
nem a valódi keresztelrendezésben, ahol a mérési hibák két fajtája keveredik. 

4. Két különböző korrelációt tanulmányoztunk, amelyek a beágyazott elrendezésből származtathatók. 
Az egyik ( 5ρ , (E.12) formula) az ugyanazon tanulói teljesítményre alapozott két független pontozási 

sorozat közötti korrelációt jelzi előre; a másik ( 6ρ , (E.13) formula) két független tesztfelvételre 
alapozott két független pontozási sorozat közötti korreláció előrejelzése. Az előbbi egzakt formula, 
az utóbbi közelítésként használható, mivel a tanuló-item-komponensre vonatkozóan egy feltevést 
kell hozzáfűzni.  

5. A PISA-vizsgálatban minden 5ρ  korreláció igen magas volt (szövegünk csak egyetlen példát közöl), 

míg a 6ρ korrelációk lényegesen alacsonyabbak és országonként erős ingadozást mutatnak. Az 
alacsonyabb korrelációk oka főként a tanulói szintű mérési hiba, amely fontosabb, mint a pontozói 
szintű hiba. Ebben a megvilágításban kimondható, hogy nem sok haszna volna, ha a vizsgálatban 
minden tanuló teljesítményét két (vagy több) pontozó pontozná. Ez jól látható az E.7 táblázatból. 
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A fejezetben felhasznált példa sok pedagógiai környezet számára nem tipikus. Általában számos 
aspektusra kell figyelemmel lenni, ha valaki G-vizsgálatot végez, és abban a pontozókat az egyik 
nézőpontként használja. Ezeket sorjában tárgyaljuk. 
1. A véletlen mintavétel fogalma ezekben a vizsgálatokban igencsak fontos. Különösen a pontozókat 

kell  véletlenszerűen kiválasztani a pontozói univerzumból, amely a nagy léptékű pontozói munkára 
alkalmas jelöltekből áll. Ha csakis a legmotiváltabb pontozókat használjuk fel a G-vizsgálathoz, 
akkor leronthatjuk a vizsgálatból levont következtetések általánosíthatóságát. Konkrétabban, ha csak 
az önként jelentkezőket használjuk fel a G-vizsgálathoz, akkor nem reprezentatív mintához jutunk. 
Továbbá a pontozói munka feltételei (a rendelkezésre álló idő, az útmutatók, a kiképzés, stb.) a G-
vizsgálatban nem különbözhetnek a valóságos alkalmazásokétól. 

2. A PISA-vizsgálatban a pontozókkal összefüggő szisztematikus hibák elhanyagolhatók voltak, de 
nem szükségképpen van ez így más G-vizsgálatokban. 

a. Egy tekintélyes pontozói főhatáskomponens az engedékenységben mutat eltéréseket. Ha a 
teszt tényleges alkalmazásaiban a tesztpontértéket egy előre meghatározott normával kell 
összevetni (például, hogy buktassunk vagy átengedjünk), az ilyen különbségek téves 
döntésekhez vezethetnek. 

b. Egy tekintélyes item-pontozó-interakciós komponenst eredményezhet a pontozási 
szabályok eltérő értelmezése a különböző pontozók által. Az adatok részletesebb elemzése 
(vagy egy interjú a pontozókkal) felfedheti, hogy némelyik szabály homályos vagy 
félreérthető. Noha ez az interakció és a főhatás nem jelenik meg a 5ρ  és a  6ρ  
formulákban, de lecsökkenthetik a reliabilitást más esetekben, amelyeket nem tárgyaltunk 
részletesebben ebben a beszámolóban. Lássunk egy példát. Tegyük fel, hogy (egy 
alkalmazásban) 1000 tanuló munkáját kell pontozni, és 10 pontozót használunk a pontozói 
munkára, mindegyikük 100 teljesítményt pontoz. Ha szisztematikus különbségek vannak a 
pontozók közt, az irreleváns (és ezért nem reliábilis) ingadozást fog okozni a 
tesztpontértékekben. 

c. Egy tekintélyes tanuló-pontozó-interakciós komponens komoly problémát jelent. Olyankor 
bukkanhat ez fel, amikor egyes pontozók véletlenül ismerik (és beazonosíthatják) némelyik 
tanulót. Fontos erre emlékeznünk, amikor a G-vizsgálat eredményeit jövőbeni 
alkalmazásokra próbáljuk általánosítani. Előfordulhat, hogy a G-vizsgálatban a tanulók 
ismeretlenek maradnak a bírálóknak, és nem lép fel ilyen interakció, de a jövőbeni 
alkalmazásokban a pontozást esetleg a tanulók saját tanára végzi. Ilyen esetben az ember 
nem lehet biztos benne, hogy az alkalmazásban az interakció nem jelenik meg. 

3. A 5ρ  együttható ugyanazon tanulói teljesítményeknek két független (mindegyik esetben R számú 
pontozó által végzett) pontozása közti korreláció. Kiszámíthatjuk különböző R értékekre (rendszerint 
elegendő az 1, 2 és 3 érték). Ha ez a korreláció vélhetően túl alacsony R=1 esetében, de elfogadható 
R=2 esetén, az azt jelenti, hogy a jövendő alkalmazásokban két független bírálóra van szükség 
minden tanulóhoz, ami nagyon költséges lehet. Természetesen felülvizsgálhatjuk a pontozási 
szabályokat is, vagy jobb kiképzést, illetve szakmai felügyeletet biztosíthatunk a pontozók részére, 
de tisztában kell lennünk vele, hogy ezek az intézkedések nem fogják automatikusan megszüntetni a 
problémát. Csak akkor lehetünk biztosak az eredményben, ha az intézkedések végrehajtása után 
újabb G-vizsgálatot  végzünk. 

4. Hasznos lehet 5ρ  és 6ρ összehasonlítása R és I különböző értékei mellett. A 6ρ együttható teszt-
reteszt-korrelációként is értelmezhető. Láttuk, hogy a korrelációnak az ideális 1 értéktől való eltérése 
részben a tanulóknak, részben a pontozóknak tudható be. A 5ρ -tel való összehasonlításkor 
hozzávetőleges képet kapunk arról, hogy melyik a fontosabb, és intézkedéseket hozhatunk a 
reliabilitás fokozására vagy a pontozók számának, vagy a tanulóknak adott itemek számának a 
növelésével. Hasznos lehet ilyen esetben az E.7 táblázathoz hasonló táblázat összeállítása. 
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Arnhem, Hollandia 

 
 
 
Egy tesztteljesítményt rendszerint egyetlen számmal foglalunk össze, a tesztpontértékkel A tesztpontérték 
összetett pontérték, mert az itempontértékekből (összeadással) alakul ki. Általánosságban feltehető a 
kérdés, van-e értelme több itemet összerakni egy tesztté, és a teljesítményt egyetlen számmal jellemezni. 
Mi van akkor, ha a teszt két különböző itemfajta keveréke, és mindegyik itemfajta más fogalmat mér? 
Egyetlen tesztpontérték közlése értelmes dolog-e ilyenkor, vagy ezt az összetett tesztet inkább kettő 
tesztként kellene kezelnünk, és kettő tesztpontértéket kellene jelentenünk? 
 
A faktoranalízis (FA) olyan modell, amely alkalmas arra, hogy felfedje, ha több dimenzió felelős a 
tesztteljesítményért. A modell a pszichológiából ered, több mint száz évvel ezelőtt keletkezett, de még 
mindig a legtöbbet használt modellek egyike a társadalomtudományokban. Bár eredetileg nem így 
definiálták, de a modell nagyon jól illeszkedik az IRT-modellekhez, amelyeket a G. fejezetben 
tárgyaltunk. Minthogy azonban a modell és a hozzátartozó technikák annyira kiterjedtek (akárcsak számos 
félreértés is velük kapcsolatban), egy külön, bár rövid fejezetet szentelünk a FA-nak. 
 
Az alapvető megfigyelés, amiből a FA kiindult a nem zéró (de nem is tökéletes) korreláció több mérés 
között, amelyek valamely tágabb területre vonatkoznak, mint például a kognitív tesztek. A FA olyan 
modell, amely megmagyarázza azokat a korrelációs mintázatokat, amelyeket a tesztelés (vagy más mérés) 
eredményez. Alapjában véve azt mondja, hogy mivel a korrelációk nem zérók, a mérésekben kell lenni 
valami közösnek, és mivel a korrelációk nem is tökéletesek, a mérésekben kell lenni valami egyedinek is. 
Ez az általános elgondolás, amit konkrétabbá teszünk a következőkben. 
 
A közös dolgot, amiben a tesztek osztoznak, faktornak (vagy, ha úgy alakul, több faktornak) nevezzük. 
Egy faktor fogalmilag egy nem megfigyelhető (látens) folytonos változó, és minden személyt aki a tesztet 
elvégzi, e változó valamely értéke reprezentál, amit faktorértéknek hívunk. Ha több faktor van, akkor 
minden személynek minden faktorban van egy faktorértéke. Az ’egyedi dolog’ szintén felfogható 
faktorként, és a személynek ebben is van egy értéke. Egy tesztben megfigyelt pontértéket a faktorértékek 
súlyozott összegének tekintjük, beleértve ebbe az egyedi faktort is. Az F.1 táblázatban olyan példát 
mutatunk be, ahol három teszt és két közös faktor szerepel. (A ’közös’ jelentését a táblázat alapján fogjuk 
elmagyarázni.)  
 

F.1  táblázat. A faktor analízis alapmodellje 
 

1. faktor 2. faktor  
súlyok 

1. teszt 0,4 0,2 
2. teszt 0 0,7 
3. teszt 0,7 -0,3 

 
Tegyük fel, hogy Jani faktorértéke a két faktorban rendre +1,2 és+0,8. Akkor a modell azt mondja, hogy 
Jani megfigyelt pontértéke az 1. tesztben 0,4×1,2+0,2×0,8+(az 1. teszt egyedi  faktorához tartozó 
faktorérték). De tudjuk a klasszikus tesztelméletből, hogy a megfigyelt pontérték mérési hibát is tartalmaz. 
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Ezért az egyedi faktor faktorértékét valami szisztematikusnak (de a teszt számára egyedinek) és a mérési 
hibának a keveredéseként kell felfognunk. Ez a kettő összefonódik, és (a rendelkezésre álló három teszttel) 
nem bogozható szét. A két másik faktort közös faktornak hívjuk, mivel minden faktorhoz van legalább két 
különböző teszt nem zéró súllyal a faktorban. Ezeket a súlyokat faktortöltésnek (vagy faktorsúlynak) 
nevezzük, és a faktoranalízis (mint technika) fő célja ezeknek a súlyoknak a meghatározása. Egy ilyen 
analízis elvégzéséhez mindössze a tesztek közötti korrelációk (vagy kovarianciák9) táblázatára van 
szükség. 
 
Jelen fejezetünkben a faktoranalízis tárgyalásában azokra a kérdésekre szorítkozunk, amelyek a 
faktoranalízis eredményeinek értelmezése szempontjából lényegesek. 
 
1. Egyedi faktorok. Tegyük fel, hogy az előbbi példában az 1. teszt olvasási, a 2. teszt írási, a 3. teszt 

beszédmegértési teszt. Tegyük fel továbbá, hogy az olvasásteszt egy sor történelmi vonatkozású 
itemet (szövegrészletet) tartalmaz, míg a másik két tesztnek semmi köze a történelemhez.  Tegyük 
fel végezetül, hogy Jani különösen jó történelemből, úgy hogy az 1. tesztben szerzett pontértékét 
jelentős mértékben történelemtudásának köszönheti, míg Mari nem túl jó a történelemben, úgy hogy 
történelmi ismeretei nem sokat használnak neki az olvasásteszt kérdéseinek megválaszolásában. 
Nyilvánvaló, hogy az 1. tesztben szerzett pontértékek némi ingadozása a történelemismereteknek 
számítható be. De mivel a másik két tesztnek semmi köze a történelemhez, a ’történelemismeret’ 
egyedi az 1. teszt számára, és nem jelenhet meg közös faktorként. Ha hozzáadunk egy negyedik 
tesztet is a készletünkhöz (például egy történelemtesztet), akkor két olyan tesztünk lesz, amely 
számára a történelem közös faktor, és ez megmutatkozik az analízisben úgy, hogy végezetül három 
közös faktort kaphatunk, ahol a harmadik faktor faktortöltése a 2. és 3. tesztnél zéró lesz, de nem 
zéró lesz a faktortöltés az 1. teszt és a történelemteszt számára. Általánosabban ez annyit jelent, hogy 
az egyedi faktorokat az analízisbe bevont tesztcsoporthoz viszonyítva kell tekinteni.  

2. Kiindulópont és egység. Tegyük fel, hogy mindenki faktorértékét megszorozzuk kettővel, és 
ugyanakkor az 1. oszlopban a faktortöltéseket osztjuk 2-vel; ekkor az átalakított faktorértékek és az 
átalakított súlyok szorzata nem fog változni. Amikor a faktorértékeket 2-vel szoroztuk, akkor egy 
másik mérési egységet választottunk (ha valakinek van 1000 eurója, akkor van 2000 ’féleurósa’ is). 
A mérési egység elvben szabadon megválasztható (tetszőleges), de hogy a kommunikáció lehetséges 
legyen, az egységet közelebbről meg kell adni. Általánosan elfogadott gyakorlat a faktorértékek 
szórását választani egységnek, vagy más szóval, a faktorértékek szórása (a populációban) egy. 
Hasonló meggondolásból a skála kiindulópontját is tetszőlegesen választhatjuk meg. Általánosan 
elfogadott gyakorlat (a populációt tekintve) az átlagos faktorértéket tenni meg kiindulópontnak 
(origónak). Ezért közös megállapodáson (és nem valamely metafizikai igazságon) alapul, ha azt 
mondjuk, hogy a faktorok középértéke zéró és szórásuk egy. (Jegyezzük meg, hogy ezzel nem azt 
mondtuk, hogy a faktorértékek normális eloszlásúak.) 

3. Korrelációk és kovarianciák. Faktor analízist korrelációs táblázattal (mátrixszal) vagy kovariancia-
táblázattal végezhetünk. A (két változó közti) kovariancia az együttváltozás mértéke. Az értéke függ 
a két változóhoz használt mértékegységtől. A korreláció a kovariancia egyfajta szabványosított 
mértéke, és -1 és +1 között változik. Ha a faktoranalízishez a korrelációs mátrixot használjuk fel 
(miként azt a következőkben feltételezzük), akkor a faktortöltések abszolút értékben egynél 
nagyobbak nem lehetnek. 

4. Ortogonális faktorok. A meghatározatlansága annak, amit faktoroknak neveztünk, bonyolultabb 
annál, mint amit az egységek és a kiindulópont szabad megválaszthatósága jelent. A faktorok 
korrelációs struktúrája a populációban szintén önkényes (nem teljesen, de jelentős mértékben). 
Például, ha két közös faktorunk van, mindig meghatározhatjuk őket úgy, hogy a faktorértékek (a 
populációban) egy tetszőleges (-1-től és 1-től különböző) értéket vegyenek fel. De a korreláció 
változtatása a faktortöltések változásához is vezet. Sok alkalmazásban úgy választják meg a 

                                                 
9 Két változó kovarianciája a korrelációjuk szorozva a két szórás szorzatával. Vagy fordítva, a korreláció a 
kovariancia osztva a két szórás szorzatával. Ha a szórások egyike zéró, akkor a kovariancia is zéró, a korreláció viszont 
nincs definiálva, mivel a zérónak zéróval való osztása nincs definiálva. 
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faktorokat, hogy korrelációjuk zéró legyen. Minden olyan faktorpárt, amelynek korrelációja zéró, 
ortogonálisnak (merőlegesnek) nevezünk. A legtöbb programcsomag elsődleges outputként 
ortogonális faktorok faktorértékeit közli. 

5. Kommunalitás. Valamely teszthez tartozó faktortöltések négyzeteinek összegét (ha a közös 
faktorokat vesszük figyelembe és ortogonális faktorokat tekintünk) a teszt kommunalitásának 
mondjuk. Az F.1 táblázatból látjuk, hogy a 3. teszt kommunalitása: ( ) 58,03,07,0 22 =−+ . A 
kommunalitás a tesztvarianciának az a része, amelyet a két faktor megmagyaráz. Ebben az esetben a 
variancia 58%-a a két faktornak tudható be, és a fennmaradó részt (42%) az egyedi faktor 
magyarázza, amelynek egy (ismeretlen) része mérési hiba. Látható, hogy a faktoranalízis révén a 
tesztreliabilitás egy másik  alsó korlátjához jutottunk: a reliabilitás legalább olyan magas (bár 
magasabb is lehet), mint a kommunalitás. Miként azt az egyedi faktorokról mondottakból 
kikövetkeztethetjük, ez az alsó korlát is változhat, amikor több vagy más tesztet még belevonunk a 
faktoranalízisbe. 

 
6. Faktor-hozzájárulások. A tesztek valamely faktorából vehetjük a faktortöltések négyzetének 

összegét. Ezt az összeget nevezzük az illető faktor hozzájárulásának (a teljes varianciához). Az F.1 
táblázatban az első faktor hozzájárulása .65,07,004,0 222 =++  A második faktor hozzájárulása 
0,62. Ezek az összegek (0,65+0,62=1,27) a teljes varianciához mérhetők, ami jelen esetben 3. (Mivel 
korrelációkat használunk, minden változót standardizáltunk, és ezért a varianciájuk eggyel egyenlő.) 
Így a példánkban azt látjuk, hogy a teljes varianciának mintegy 42%-át (100×1,27/3) magyarázza a 
két közös faktor. A fennmaradó rész az egyedi faktoroknak tudható be. A legtöbb faktoranalízis-
technika a faktorokat oly módon határozza meg, hogy az első faktor a lehető legtöbb varianciát 
magyarázza, a második faktor azután az első faktor által nem magyarázott varianciából magyaráz 
meg minél többet, és így tovább. A faktorok meghatározásának technikai elnevezése a faktorok 
kivonása (extrahálása). Jegyezzük meg, hogy a faktorok kivonásának ez az útja csupán egy 
matematikai eljárás; egyáltalán nem ad igazolást ahhoz, hogy a faktoroknak bármilyen érdemi 
jelentést vagy értelmezést tulajdonítsanak. Ehhez a ponthoz még visszatérünk. 

7. Reprodukált korrelációk. Ha megvannak a faktortöltések, reprodukálhatjuk velük a korrelációs 
mátrixot. Két teszt reprodukált korrelációja a két teszt (ugyanazon faktor szerinti) faktortöltései 
szorzatainak az összege. Az F.1 táblázatból kiszámíthatjuk, hogy az 1. és a 3. teszt közötti korreláció 
0,4×0,7+0,2×(-0,3)=0,22. A faktoranalízis mint technika bizonyos értelemben ennek a fordítottját 
teszi: a korrelációkból kell kiszámolnia a faktortöltéseket. Ez a (matematikailag nem egyszerű) 
fordított művelet azonban nem jól definiált, mivel nem létezik egyetlen megoldása, hanem végtelenül 
sok megoldása van, még akkor is, ha megköveteljük, hogy a faktorok standardizáltak és kölcsönösen 
ortogonálisak legyenek. Hogy ez mit jelent, azt a következő pontban magyarázzuk el. 

8. Ortogonális rotáció (merőleges forgatás). Az F.1 ábra bal oldali rajza (a sík pontjaiként) grafikusan 
ábrázolja az F.1 táblázat faktortöltéseit: az első faktor faktortöltése a pont x-értékének, a második 
faktor faktortöltése az y-értéknek felel meg. Az 1. és 3. tesztet ábrázoló pontokat szaggatott vonal 
köti össze az origóval. Noha a reprodukált korrelációt a faktortöltéseket tartalmazó formulából 
számítottuk ki, de kiszámítható a pontoknak az origótól való távolságából (a szaggatott vonal 
hosszából) és a szaggatott vonalak közötti szögből is. Most akkor képzeljük el, hogy a teszteket 
reprezentáló pontok rögzítve vannak, de a rendszer tengelyei szabadon nyugszanak a papír felszínén, 
és csak az origónál vannak rögzítve úgy, hogy elforgathatók legyenek. Az ábra középső rajzán ezt 
szaggatott vonalak mutatják: mindkét tengely 45 fokkal az óramutató irányában el van forgatva. A 
jobb szélső rajzon a régi tengelyek hiányoznak, az új (elforgatott, rotált) tengelyek most folyamatos 
vonalakkal vannak ábrázolva, és az egész kép úgy helyezkedik el, hogy az egyik tengely vízszintes, a 
másik pedig függőleges legyen. Vegyük észre, hogy a két tesztpontot az origóval összekötő 
szaggatott vonalak mintázata nem változott: a szaggatott vonalak ugyanolyan hosszúak, mint az első 
esetben, és ugyanolyan szöget zárnak be. De az x- és y-koordináták értékei megváltoztak. Az F.2 
táblázat feltünteti ezeket az értékeket a régiekkel együtt. Könnyen ellenőrizhető, hogy a reprodukált 
korreláció mindkét megoldás alapján azonos lesz. Természetesen az eredeti tengelyeket tetszőleges 
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fokszámmal forgathattuk volna el, mindegyik forgatás más megoldást szolgáltatna, és nincs legjobb 
megoldás, mivel ezek mind ekvivalensek. 

 

 
F.1. ábra. Ortogonális rotáció 

 
 

F.2 táblázat. Faktortöltések rotáció előtt és után 
 

Rotáció előtt Rotáció után  
1. faktor 2. faktor 1. faktor 2. faktor 

1. teszt 0,4 0,2 0,141 0,424 
2. teszt 0 0,7 -0,495 0,495 
3. teszt 0,7 0,3 0,707 0,283 

 
9. Értelmezés. Tegyük fel, hogy ugyanabban a faktoranalízisben négy olvasási és négy 

beszédmegértési tesztet vizsgálunk. Tegyük fel továbbá, hogy találunk egy olyan rotációt, melynek 
következtében a négy olvasási tesztnek pozitív töltése lesz az első faktorban, és zéró töltése a 
második faktorban, míg ennek fordítottja áll fenn a beszédmegértési tesztekre. Akkor azt mondhatjuk 
(de ez már az eredmények összefoglalása), hogy az első faktor ’olvasás-’, a második 
’beszédmegértés-’ faktor. Ez azt jelenti, hogy eredetileg nyolc változó kovarianciáját egy sokkal 
takarékosabb fogalmi rendszerrel írhatjuk le, amely csak két fogalomból áll. Nem jelenti viszont azt, 
hogy ’kell’ lennie ’valami reális’ (például egy agyi központhoz hasonló) megfelelőjüknek, egynek, 
ami felelős az olvasásért, és valami másiknak, ami a beszédmegértésért felelős. Az ilyen 
következtetést hiposztázisnak hívják, és logikailag megengedhetetlen: lehet ugyan, hogy léteznek 
ilyen agyi központok, de létezésük nem következik a faktoranalízisből. 

10. Statisztikák és faktorszámok. Mindaz, amit eddig elmondtunk, egy populációban létező korrelációk 
mátrixának elemzésére vonatkozott. De amit a gyakorlatban is elemezhetünk, az csak egy minta 
(rendszerint kalibrációs minta) adataiból számított korrelációs mátrix. Ennélfogva a mátrixban 
szereplő korrelációk a populációs korrelációknak a becslései, és a faktortöltések is becslései lesznek 
a populációs faktortöltéseknek. Ez most már egész ismerően hangozhat, de van egy extra (és 
meglehetősen nehéz) probléma, mely a FA-hez kapcsolódik. Tegyük fel, hogy 10 változó populációs 
korrelációs mátrixa  teljesen (azaz hiba nélkül) reprodukálható két faktorból. Ekkor a becsült 
korrelációk mátrixa nagy valószínűséggel nem lesz két faktorból reprodukálható. Általában több 
faktorra lesz szükség, és a faktorok száma sok esetben a változók számával lesz egyenlő. Ezt a 
mintabeli korrelációk becslési hibái okozzák. Rendszerint nem használunk annyi faktort, amennyi a 
változó, de ha nem ismerjük a populációs mátrix reprodukálásához szükséges faktorok pontos számát 
(és hát általában nem ismerjük), akkor találgatnunk kell. Vannak matematikai kritériumok, amelyek 
segítenek a találgatásban, de egyik sem holtbiztos. 

11. Feltáró és megerősítő FA. A FA eredetileg feltáró (exploratory) technikaként fejlődött ki. A tesztek 
valamely gyűjteményével faktoranalízist végeztek, hogy ’lássák’ a faktorstruktúrát. Sok erőfeszítést 
fordítottak olyan speciális rotációs technikák kialakítására, amelyek hasznosak lehettek a faktorok 
értelmezésében. A legismertebb és a mai napig leggyakrabban használt rotációs módszer a varimax 
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rotáció. A legtöbb statisztikai programcsomagban rendelkezésre áll.  A feltáró faktoranalízis súlyos 
problémája, hogy igen nehéz meghatározni az ’igazi’ faktorszámot. (Ezt a számot a felhasználónak 
kell megadnia az analízis során.) Az 1970-es években statisztikai elméleteket dolgoztak ki, amelyek 
szerint a faktortöltéseknek egy előre meghatározott struktúrája jelölhető ki hipotézis gyanánt. Egy 
példa: tegyük fel, hogy a tesztszerkesztő négy olvasási és négy beszédmegértési teszten kíván 
együttesen faktoranalízist elvégezni, és az a hipotézise, hogy az olvasást és a beszédmegértést két 
külön készségként kell felfogni. Ez a hipotézis lefordítható a faktortöltés-táblázat részleges rögzítése 
formájában, amikor megköveteljük, hogy az olvasásteszteknek az első faktorban zéró töltése legyen 
(tehát ez a faktor képviseli a ’beszédmegértést’), a beszédmegértési teszteknek viszont zéró töltésük 
legyen a második faktorban.  Így a faktortöltések táblázatának tizenhat mezőjéből nyolc már ki van 
töltve a hipotézisből következő számokkal. A megerősítő (confirmatory) FA-hez készült számítógépi 
programmal becsülhetők a nem megadott faktortöltések, de azért a dolgok most kissé 
bonyolultabbak: a kutatónak azt is meg kell adnia, hogy szerinte a két faktor ortogonális (azaz nem 
korrelált) vagy sem. Az utóbbi esetben a program a két faktor (populációs) korrelációjára is becslést 
ad. De többet is tesz: statisztikai próbát végez, amellyel eldönthető, hogy a javasolt hipotézis 
megtartható vagy sem. Általában ezeknek a modelleknek az alkalmazása nem egyszerű dolog, és 
ajánlatos hozzá a speciális kiképzés. 

12. Amikor a tesztek itemek. Nincs elvi ellenvetés azzal szemben, hogy egyetlen itemből álló teszteken 
végezzünk faktoranalízist. Így a szerkesztés közben lévő teszt itemeit egyetlen itemes tesztekként 
kezelve, kiszámolhatjuk az itemek közti korrelációt a kalibrációs mintán, és az adatokkal 
lefuttathatunk egy faktoranalízist végző számítógépes programot.  Vannak azonban problémák ezzel 
a megközelítésmóddal. Hármat közülük röviden megtárgyalunk. 

a. Mivel a faktorokat folytonos változóknak tekintjük, a faktorértékek bármely súlyozott 
összege (és a megfigyelt pontérték is az ilyen súlyozott összegben) szintén folytonos. Ha a 
tesztek itemek, és pontértékeik a 0 vagy 1 értéket vehetik csak fel, az olyan 
inkonzisztenciához vezet, amely rendszerint a következőkben mutatkozik meg. Ha az 
itemek közti korrelációt a szokásos Pearson-féle korrelációs együttható (φ-együtthatónak is 
nevezik) használatával számolják ki, a faktoranalízis általában (túl) sok faktort fog találni, 
ami nehezen értelmezhető. Ezért igen ajánlatos tetrachorikus korrelációt alkalmazni, amely 
arra a feltételezésre épül, hogy a bináris változó egy mögöttes folytonos változó 
dichotomizálásának az eredménye. E korrelációk kiszámítására nincs egyszerű képlet, de 
számos programcsomaggal elvégezhető. 

b. A tetrachorikus korrelációknak viszonylag nagy a standard hibája. Ha a minta kicsi, ez 
ahhoz vezet, hogy nehéz lesz döntést hozni a megfelelő faktorszámról, és a 
faktortöltéseknek nagy lesz a standard hibája, ami bonyolítja a kivont faktorok 
értelmezését. 

c. Sokféle matematikai módszer van a faktoranalízis elvégzésére. A legtöbb megkívánja, 
hogy az elemzendő korrelációs mátrixnak meglegyen az a speciális matematikai jellemzője, 
amit ’pozitív semi-definit’ tulajdonságnak hívnak. A tetrachorikus korrelációk mátrixának 
gyakran nincs meg ez a tulajdonsága, ezért a faktorkivonás művelete kudarcot vall. Két 
olyan módszer van, amely nem igényli az említett tulajdonságot, ez az ún. MINRES-
módszer és a főtengelymódszer. Feltáró analízis végzésekor ezek egyikét kell választanunk, 
mert más módszerek csődöt mondanak, ha a mátrix nem pozitív semi-definit. A megerősítő 
analízis nem fog sikerülni ebben az esetben. 

 
13. Az egyetlen közös faktor esete.  Ha csak egyetlen közös faktor van (a populációban), azt lehetne 

következtetni, hogy ez az egydimenziósság ’bizonyítéka’, ami a tesztteljesítmény egyetlen számban 
való összegzésének műveletét értelmessé teszi. De az ilyen következtetéssel nagyon óvatosnak kell 
lennünk: az egy közös faktor esetét inkább, mint szükséges, nem pedig mint elégséges feltételt kell 
értelmeznünk. Egy rövid példa szemlélteti ezt. Tegyük fel, hogy a FA-t elvégeztük három 
olvasástesztre, ahol kérdések követik a szövegrészleteket. Az első tesztben a szövegrészletek a 
művészetről szólnak, a másodikban műszaki tárgyúak és a harmadik részben tárgyuk a sport. A 
közös faktor töltései rendre 0,72, 0,70, és 0,40. Néhány kommentár: 
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a. Néha hallani ilyen megjegyzéseket: „Az olvasástesztek(/jeim)ben a teljesítményt egyetlen 
képesség vezérli, függetlenül a szövegek tartalmától: az a tény, hogy csupán egyetlen 
faktor van,  ’bizonyítja’ hogy a tesztek az olvasási képességet mérik, és semmi mást.” Az 
ilyen okoskodás azonban téves: előfordulhat, hogy a tesztpontértéket a három tesztben 
(részben) a művészeti, műszaki és sportbeli tárgyi ismeretek határozzák meg. Ha e három 
terület ismereteinek mennyisége nem korrelál a populációban, akkor hatásuk feloldódhat az 
egyedi faktorokban, és nem különböztethető meg a mérési hibától. Egyetlen módon 
dönthetjük csak ezt el, akkor, ha további három tesztet is felhasználunk ugyanezekkel a 
témákkal. Ebben az esetben a szakterületi ismeretek szisztematikus hatásai három közös 
faktorként fognak megmutatkozni. Ez példa egy teszt gondos validálására, a megerősítő 
faktoranalízis technikai eszköze nélkül is. 

b. A fenti példa jó alkalmat ad arra is, hogy a faktortöltések értelmezésében segítsünk. Elvben 
a faktortöltéseknek nincs semmi dolguk az elemzett tesztek nehézségével, viszont az 
elkülönítésnek mutatói. Matematikailag megmutatható, hogy a faktortöltés a tesztpontérték 
és a közös faktor korrelációja. Így a vizsgált példában a művészeti és műszaki teszt 
lényegesen erősebben korrelál a közös faktorral, mint a sportteszt. Ha a FA-ban használt 
tesztek egyes itemek, akkor ugyanez az elv érvényesül: a faktortöltések az itemek és a 
mögöttes faktor közti korrelációkat fejezik ki, és így az itempontérték és a tesztpontérték 
közti korreláció helyett felhasználhatók az elkülönítés mértékeként. 

c. Az itemeken végzett faktoranalízissel összefüggő problémák súlyosak, és a 
szakirodalomban nem található teljesen kielégítő megoldás a problémáknak a faktoranalízis 
keretében való kezelésére, tehát a problémák megoldására annak a megközelítésmódnak a 
keretében, amely az itemek közti korrelációk mátrixát tekinti analizálandó alapadatoknak. 
Lehetséges azonban egy másfajta megközelítés is, amely az elemzendő változók bináris 
jellegét helyezi a figyelme középpontjába. Ez a megközelítés (amely történetileg a 
faktoranalízistől teljesen függetlenül alakult ki) item-válasz-elméletként (IRT: Item 
Response Theory) ismert. Ezt tárgyaljuk a G. fejezetben.   
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Ez a fejezet négy nem technikai jellegű (képleteket nem tartalmazó) fejezetrészből áll, amelyben az 
item-válasz-elmélet alapfogalmait magyarázzuk el, fejtjük ki. Ezt követően számos fogalmat és 
eljárást tárgyalunk erősebben formális és inkább technikai jelleggel ( a G.5-től a G.7 részfejezetig). 
Azért, hogy amennyire csak lehet, elkerüljük a képleteket, széles körben folyamodtunk grafikus 
ábrázoláshoz. Sokat tanulhat az ember a tankönyvi példákat megjelenítő ábrákból, de még 
tanulságosabb, ha valaki saját anyagát használja fel a grafikonszerkesztéshez. Hogy segítsük az 
olvasót a modern számítógépes eszközökkel történő grafikonszerkesztésben, külön fejezetrészt (G.8) 
csatoltunk az anyaghoz, amely lépésről lépésre haladva elmagyarázza, hogy miként készült az előző 
részekben szereplő grafikonok zöme. 
 
G.1 Általános jellemzés 
 
A klasszikus tesztelmélet (KTE) alapfogalma a (valamely konkrét teszthez tartozó) valódi 
pontérték. Az item-válasz-elméletben (IRT: Item Response Theory) a mérendő fogalom áll a 
középpontban. Ezt a fogalmat lényegében nem megfigyelhető vagy látens változónak tekintik, 
amely lehet kvalitatív vagy kvantitatív természetű is. Ha kvalitatív, akkor a személyek nem 
megfigyelhető osztályokhoz vagy típusokhoz tartoznak; ha kvantitatív, akkor a személyeket számok 
vagy a valós számegyenesen lévő pontok reprezentálhatják, ahogy az a faktoranalízisben is 
szokásos. 
 
A kvalitatív látens változók vizsgálata főként a szociológiában használatos. Az ilyesféle 
elemzésekhez alkalmazott technikát látensosztály-analízisnek nevezik. Erre nem térünk ki ebben a 
kötetben. 
 
A pszichológiában és a pedagógiai mérésekben elterjedtebb a kvantitatív látens változók vizsgálata, 
és e fejezetrész is erre összpontosítja figyelmét. Egy már régebbi keletű, Louis Guttmantól eredő 
megközelítésmóddal kezdjük, mert számos vonzó sajátossága van, és jól érthetően világítja meg az 
IRT (Item Response Theory / item-válasz-elmélet) szemléletmódját és elméleti álláspontját. 
 
A mérendő fogalmat (egy képességet, egy készséget, egy attitűdöt) a valós számegyenes 
reprezentálja, amelyen a személy leképezése egy pont, vagy ami ugyanaz: egy valós szám. Az 
egyenesnek iránya van: ha a B pont (személy) az A ponttól (személytől) jobbra helyezkedik el, 
akkor megegyezés szerint azt mondjuk, hogy B jobb képességű, jobb teljesítményt nyújt, vagy 
pozitívabb attitűdű, mint A. A mérés fő célja megtalálni a lehető legpontosabban A-nak és B-nek 
(vagy bárki másnak, akit mérni óhajtunk) elhelyezkedését ezen a valós számegyenesen. E célból 
információkat gyűjtünk ezekről a személyekről; ezt tesszük, amikor tesztet végeztetünk velük. Ilyen 
értelemben az itemre adott válasz a látens mögöttes változó mutatójának tekinthető. Guttman 
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elméletében az itemet is a látens kontinuumon elhelyezkedő pont reprezentálja, ahol 
küszöbérték szerepű: ha a személyt képviselő pont az itemponttól balra esik, akkor az itemre adott 
válasz (mindig) téves lesz; ha a személypont az itemtől jobbra helyezkedik el, akkor a válasz 
(mindig) téves lesz. Az elmélet eddig eléggé triviális, de nem marad az, mihelyst egynél több 
itemre adott válaszokat veszünk figyelembe. 
 
Vegyük három item, i, j, és k itemek esetét, és tegyük fel, hogy a látens kontinuumon is ebben a 
sorrendben helyezkednek el: i item a balszélső és k item jobbszélre kerül. A három itemet 
felfoghatjuk határoló pontoknak a valós számegyenesen (négy részre bontják fel a valós 
számegyenest). Mindazok a személyek, akik az i küszöbértéktől balra helyezkednek el, három rossz 
választ fognak adni, az i és j közt lévőknél csak az i itemre adott válasz lesz helyes; a j és k közt 
helyesen válaszolják meg i-t és j-t, k-tól jobbra pedig mind a három válasz helyes. A G.1 táblázat 
bemutatja a négyféle válaszmintázatot. A táblázat egészét nézve az 1-es pontértékek 
háromszögmintázatot alkotnak, amit az árnyékolás szemléltet. Ha az elmélet megfelel a tényeknek, 
akkor az itemek (esetünkben az i, j, k itemek), és a különböző válaszmintázatok sorba rendezése 
olyan, hogy ez a háromszögalak keletkezik. Ezt a megoldást skalogramnak nevezik. 
 

G.1. táblázat. Skalogram 
i item j item k item

0 0 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 1 1 

 
 
Ez vajon egy elméletnek minősül? Igen, mégpedig nagyon szigorú elméletnek. Valamely elmélet a 
valóságról adott koherens beszámoló, amely a lehetséges jelenségnek bizonyos korlátokat szab. 
Guttman elmélete (példánkban) azt mondja, hogy olyasfajta mintázat mint az (1,0,1), noha 
lehetséges, nem fog előfordulni, nem fordulhat elő. Általánosságban Guttman elmélete azt mondja 
ki, hogy p item esetében csak p+1 válaszmintázat fordulhat elő (sőt mi több, skalogramba kell 
illeszkedniük), noha a lehetséges válaszmintázatok száma p2 . (Ha p = 10, akkor 11 különböző 
válaszmintázat fordulhat elő, noha 1024 a lehetséges mintázatok száma.) Ez egy nagyon erős 
előrejelzés, és már egyetlen nem megengedett mintázat egyetlen előfordulása is cáfolja 
(falszifikálja) az elméletet. Az elmélet olyan szigorú, hogy a gyakorlatban szinte mindig el kell 
vetni. Hiszen egy egyszerű tévesztés az itemválaszok lejegyzésében már elegendő az elmélet 
elvetéséhez; ez Guttman elméletének a gyengéje: determinista, vagyis azt állítja, hogy a személy 
és az item egymáshoz viszonyított elhelyezkedése a látens kotinuumon hibamentesen előrejelzi a 
választ. A G.1 ábra baloldali képe grafikusan szemlélteti ezt: a helyes válasz valószínűsége az 
itemponttól balra zéró, jobbra pedig 1 (magában a pontban pedig meghatározatlan: a pontozott 
függőleges csak a szemléletet könnyítő segédvonal).  
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G.1. ábra. A determinisztikus és a probabilisztikus modell 
 
Az elmélet determinisztikus jellegétől elegánsan szabadulhatunk meg azáltal, hogy elhagyjuk a 
zérótól egyig történő hirtelen ugrást és a látens kontinuumon balról jobbra haladva a helyes válasz 
valószínűségét símán emelkedőnek vesszük.  Ezt mutatja a G.1. ábra jobboldali grafikonja. Ámde a 
hirtelen ugrás elhagyása az itemnek a látens kontinuumon való elhelyezkedését bizonytalanná teszi. 
Ezért szükség van egy megállapodásra, és a szakirodalomban elfogadott megállapodás szerint a 
görbe elhelyezkedését a látens változó azon értékével definiáljuk, amelynek a helyes válasz ½ 
valószínűsége felel meg. Az ábra jobboldali grafikonjáról azt mondhatjuk, hogy a görbe a zérónál 
helyezkedik el. 
 
E görbe segítségével felsorolhatunk számos olyan tulajdonságot, amelyek közösek az IRT-ben 
használatos valamennyi modellben:  

1. A görbe emelkedő, vagyis minél magasabb értéke van a látens változónak, annál magasabb 
a helyes válasz valószínűsége. (Vannak olyan modellek is, amelyek ezt a monotonitást 
kifejezetten kerülik, de ezek a modellek ritkán hasznosíthatók a pedagógiai mérés területén.) 

2. A helyes válasz valószínűsége zérónál mindig nagyobb, és egynél mindig kisebb. Ami azt 
jelenti, hogy a helyes válasznak még a látens változó igen alacsony értékeinél is van valami 
pozitív valószínűsége, és a tévedésnek is mindig pozitív a valószínűsége még az igen magas 
látensváltozó-értékek mellett is. 

3. A valószínűséget ábrázoló görbe folytonos, azaz nincsenek benne olyan ugrások, mint 
Guttman esetében. 

4. A görbe ’sima’. Fejezetrészünk fejtegetései szempontjából ez nem lényeges, az IRT 
matematikai megalapozása szempontjából azonban igen. 

 
A G.2. ábra két itemre vonatkozó két szituációt mutat be. A baloldali képen a két görbe pontosan 
ugyanolyan alakú, csak az egyik vízszintes irányban el van tolva a másiktól. A jobboldali képen is 
máshol helyezkedik el az egyik görbe (lásd a pontozott vonalakat), de ráadásul a jobbszélső görbe 
sokkal meredekebb is. 
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G.2. ábra. Eltérések nehézségben és diszkrimináció tekintetében 
 
A baloldali képen látható, hogy az egyik görbe a zérónál, a másik az 1 értéknél helyezkedik el. Az 
utóbbinál  magasabb tudásszint-értékre van szükség az ½ valószínűség eléréséhez, mint az előbbi 
esetében, tehát azt mondhatjuk, hogy az utóbbi item nehezebb. Ez az, amit az IRT-ben általában 
teszünk: a helyes válasz ½ valószínűségéhez szükséges készségmennyiséget az item 
nehézségmutatójaként definiáljuk. A jobboldali képen a két item nehézségmutatója rendre 0 és 1, de 
a nehezebb item jobban is diszkriminál, mint a könnyebb. A diszkriminálásnak ezek az eltérései 
megmutatkoznak a két görbe meredekségében: minél meredekebb a görbe, annál jobban 
diszkriminál az item. Az itemek két legfontosabb jellemzőjét az ábrák tehát vizuálisan tükrözik. A 
nehézség a görbe elhelyezkedésén, a diszkrimináció a görbe meredekségén múlik. A jobboldali 
képből az is kitetszik, hogy a diszkrimináció az item helyhez kötődő (lokális) sajátossága. 
Ábránkon a jól diszkrimináló item olyan emberek közt tesz jól különbséget, akiknek thétaértékük 
alacsonyabb 1-nél (mindnyájuknál kicsi a valószínűsége a helyes válasznak), és olyanok közt, 
akiknek thétaértékük 1-nél magasabb (ők nagy valószínűséggel helyesen válaszolnak); de nem 
különít el a -1 és a -2 théta értékek közt, mivel a jó válasz valószínűsége mindkét helyen nagyon 
közel van a zéróhoz. (Lásd a C. fejezetet is.) 
 
Most már felkészültek vagyunk némi terminológia befogadására. Elvben minden tesztitemhez 
megrajzolhatunk egy, a G.2.ábrán láthatóhoz hasonlatos görbét. Az ilyen görbéket item-válasz-
görbéknek nevezzük. A görbék egy olyan matematikai függvény grafikonjai, amely a látens 
változó értékét a helyes válasz valószínűségével hozza kapcsolatba. Ezeket a függvényeket item-
válasz-függvényeknek nevezik. Ahhoz, hogy e függvényeket számításokhoz használhassuk, a 
grafikonjuknál valamivel többet kell tudnunk róluk; ismernünk kell egy képletet (a függvény 
hozzárendelési szabályát), amely a látens változó és a valószínűség közti pontos összefüggést fejezi 
ki. Ebben a formulában a látens változót rendszerint a görög théta ( )θ  betűvel jelölik. Számos 
olyan szabály van, amely az ábrán láthatóhoz hasonló, ún. szigmoid görbét eredményez, és elvben 
minden itemhez más-más szabályt választhatnánk. A G.2. ábra baloldali részén azonban a két görbe 
ugyanolyan alakú, csak elhelyezkedésük eltérő. Így ésszerű (és takarékos), ha formájuk is igen 
hasonló, de egyúttal elég általános is ahhoz, hogy az elhelyezkedés eltérését megengedje. Ez 
elérhető, ha olyan függvényszabályt alkotunk, amely az elhelyezkedés pontos értékét nem rögzíti, 
hanem csak egy szimbólummal jelöli. Erre a célra a β szimbólumot fogjuk használni. Ha zéróval 
helyettesítjük be, akkor az ábra balszélső görbéjének függvényképletét kapjuk eredményül; ha 1-t 
helyettesítünk be, akkor a jobboldali görbét kapjuk. Tehát a β szimbólum egy számot jelöl, és mivel 
nem rögzítjük, hogy melyiket, paraméternek mondjuk. A két görbét tehát úgy kezelhetjük, mint 
amelyet ugyanaz a szabály ír le, de a β-paraméter értékében különböznek. Általánosságban azt 
mondhatjuk, hogy az 1. item item-válasz-függvényének a paramétere 1β , a 2. itemé 2β , általában 
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az i. item paramétere iβ . Mivel ezek a paraméterek az item nehézségi fokát mutatják, nehézség-
paramétereknek nevezzük őket. Azt is mondhatjuk, hogy az általános szabály a görbék egy 
családját határozza meg, a nehézségparaméter meghatározott értékét tartalmazó szabály pedig a 
család egy egyedi tagját írja le 
 
A G.2. ábra jobb felén a görbék két tekintetben is különböznek. Ahhoz, hogy ugyanazon család 
tagjaiként írjuk le őket, egy tágabb családra lesz szükségünk, ahol a család tagjai nem csak 
nehézségben, hanem diszkriminálásban is különbözhetnek egymástól. Ennélfogva két paraméterre 
lesz szükségünk, a nehézség-paraméterre és a diszkrimináció-paraméterre. A részleteket a G5 
fejezetrész tárgyalja. 
 
Elvben sokféle szabály volna alkalmazható általános függvényszabályként, de matematikai 
eleganciája miatt és számos – itt nem tárgyalható – matematikai és filozófiai meggondolásból 
különösen egy függvény vált nagyon népszerűvé, az úgynevezett logisztikus függvény. Ha ezt az 
item-válsz-függvények jellemzésére használjuk, akkor azt mondjuk logisztikus modellt 
alkalmazunk. Az olyan logisztikus modellt, amelyben felteszik, hogy a teszt minden iteme 
ugyanazon diszkriminálással rendelkezik (miként a G2 ábra baloldali képén), Rasch-modellnek 
nevezik (a modellt bevezető dán matematikus, G. Rasch tiszteletére). Ha különböző diszkrimáció-
értékek is meg vannak engedve, akkor kétparaméteres logisztikus modellről (2PLM) beszélünk. 
 
Jól meg kell értenünk, hogy mindaz amit föntebb kifejtettünk csupán elméleti leírás (narratíva) a 
világról (jóllehet csak a világ kicsike darabkájáról, de mégiscsak arról), és mint ilyen, bármily 
elegánsan és valószerűen hangozzék is, nem feltétlenül igaz. Sőt mi több, fő alkotóelemei – a 
thétaértékek, a nehézség-paraméterek, a valószínűségek – közvetlenül nem megfigyelhető 
mennyiségek, noha az alkalmazásokban szükségünk van rájuk. Az egyedüli megfigyelhető 
mennyiségek, amelyekkel rendelkezünk, a kalibrációs mintában megfigyelt itemválaszok, vagy 
pontosabban ezek összegzése: egy csupa egyesből és zéróból álló táblázat. A táblázat 
felhasználásával három feladatot kell teljesítenünk: 

1. Becslést adni az itemparaméterekre (nehézség-paraméterekre és esetleg diszkrimináció-
paraméterekre); 

2. Ellenőrizni elméletalkotásunk igazságát (validitását); 
3. Becslést adni a kalibrációs mintában szereplő és a később tesztelendő személyek 

thétaértékeire. 
 
Sorban tárgyaljuk ezt a három lépést. Az első és második lépést a számítógépes programok egyetlen 
menetben szokták végrehajtani. A két lépést együtt kalibrálásként szoktuk emlegetni. 
 
G.2. A paraméterek becslése 
 
Az IRT paramétereinek becslései általában meglehetősen komplikáltak, és számítógép nélkül nem 
is végezhetők el. Van azonban e fogalmaknak számos olyan vonása, amely az eredmények 
gyakorlati felhasználására közvetlenül kihat. Rövid bekezdések sorában tárgyaljuk ezeket a 
vonásokat. 

1. Maximum likelihood (ML: Maximum Likelihood, ’legnagyobb valószínűség’). A kifejezés 
a probabilisztikus modellek paramétereinek becsléséhez használt egyik általános eljárásra 
utal. Általánosságban ez az eljárás olyan paraméter-értékeket választ ki, amelyek mellett 
adataink létrejötte a leginkább valószínű lett volna. Hogy ezt miként éri el, az túlságosan 
technikai jellegű probléma, de fontos megjegyezni, hogy azok a becslések, amelyeket más 
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kollégák az ő adataikból nyernek, általánosságban különbözni fognak azoktól a 
becslésektől, amelyeket a magunk adataiból kapunk, akkor is, ha mindezek a becslések 
ugyanazon ’valódi’ paraméterekre vonatkoznak. Ennélfogva a becsléseket mindig standard 
hibának kell kísérnie, amely a becslés egy pontossági foka. A G.6. fejezetrészben 
részletesen tárgyaljuk a maximum likelihood elvét. 

2. Együttes maximum lilkelihood (JML: Joint Maximum Likelihood). Tegyük fel, hogy a 
Rasch-modellt alkalmazzuk k itemre és N személyre. Formálisan az N+k ismeretlen 
mennyiséget is kezelhetjük paraméterként, és az adatokból maximum likelihood eljárással 
együttesen becsülhetjük őket. Így járt el az első számítógépes program, amelyet az IRT 
céljaira annak idején az Egyesült Államokban kifejlesztettek. Az eljárás azonban 
problémákhoz vezet: minél nagyobb a minta, annál súlyosabb a probléma, mivel minden új 
személy magával hozza a maga thétaértékét. Tehát ahogy a minta növekszik, ugyanolyan 
arányban nő a parméterek száma is, és hasonló szituációban az általánosan elfogadott 
statisztikai elmélet már nem érvényes, bár rutinszerűen folyamodnak hozzá az ilyen 
módszerű számítógépes programokban. Például a megadott standard hibák nem helyesek. 
Nyomatékosan ajánljuk, hogy ne használjunk ilyen módszerű számítógépes programokat. 

3. Marginális maximum likelihood (MML: Marginal Maximum Likelihood). Ahelyett, hogy 
a kalibrációs mintában szereplő személyek egyéni thétaértékeit külön-külön vett ismeretlen 
paraméterekként kezelnénk, tekinthetjük őket a thétaértékek valamely populációjából 
származó véletlen mintának is. Például gondolkodhatunk úgy, hogy a populációban a 
thétaértékek normális eloszlásúak, és az adott minta ebből a populációból vett véletlen 
minta. Ez a megközelítésmód korlátozza a paraméterek számát. Az ismeretlen paraméterek 
ebben a megközelítésben az itemparaméterek és a normális eloszlás két paramétere (a 
középérték és a variancia), amelyek együttesen becsülhetők ML-eljárással. Ez jó és 
megbízható megközelítésmód, de tisztába kell lennünk azzal, hogy amikor ezt alkalmazzuk, 
bonyolultabbá tesszük az elméletet: többé már nem csak azt tesszük fel, hogy az itemek a 
G.2. ábrán látható módon viselkednek, hanem ráadásul hozzávettük azt a feltételezést, hogy 
a théta normális eloszlású, és hogy a mintánk ebből az eloszlásból vett véletlen minta. Ha ez 
az utóbbi feltételezés hamis, az nemcsak a középérték és variancia becslését érinti, hanem az 
itemparaméterek becslését is. Egy példát az 5. pontban tárgyalunk. 

4. Feltételes maximum likelihood (CML: Conditional Maximum Likelihood). Ebben a 
módszerben a paramétereket valamennyi személy tesztpontértékének megadása mellett 
becsülik. Nem könnyű az alapgondolatokat technikai részletek nélkül elmagyarázni, és csak 
két itemre korlátozódó, intuitív megközelítésre szorítkozunk. A G.2. táblázat két itemhez 
négy féle válaszmintázat (fiktív) gyakoriságát adja meg. A táblázat szélein (margóin) 
látható, hogy a 2. item a nehezebb item: p-értéke 0,33 (100/300), az 1. itemé viszont 0,5 
(150/300). De a két item viszonylagos nehézségéről az árnyékolt mezőkből is 
következtethetünk. Együtt ezek a mezők azoknak a személyeknek a számát tüntetik fel, 
akiknél a két itemből az egyik válasz helyes. 110 ilyen személy van, és ebből a 110-ből 
(akiknek a két itemből álló tesztnél ugyanaz a tesztpontértéke) 80 az 1. itemet válaszolta 
meg helyesen, míg a 2. itemet csupán 30, ami arra utal, hogy a kettő közül a 2. item a 
nehezebbik. A CML-módszer hasonló összehasonlításokra épül, de nehezebbé válik, ha a 
teszt több itemet tartalmaz. 

 
G.2. táblázat. Gyakorisági táblázat 2 item esetén 

 1. item 
 
 

 1 0 Teljes 
összeg
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1 70 30 100 
0 80 120 200 

2. item 

Teljes 
összeg

150 150 300 

 
 

 
E módszer nagy előnye, hogy a paraméterbecsléseket nem befolyásolja szisztematikusan az, 
hogy miként állították össze a kalibrációs mintát; nincs jelentősége annak, hogy a 
populációból vett véletlen mintáról van szó vagy sem. Ezt a sajátosságot néha 
’mintafüggetlenségnek’ nevezik. Elméleti szempontból gazdaságos, mivel nincs szükség 
semmilyen feltevésre a théta populációbeli eloszlásáról. Hátránya viszont, hogy nem 
alkalmazható minden IRT-modellre. A Rasch-modellre alkalmazható, de a 2PLM-re nem. 
Ez azért van, mert a Rasch-modellben a tesztpontérték csak a helyes válaszok száma, a 
2PLM-ben viszont olyan súlyozott összeg, amelyben az itemek diszkrimináció-paraméterei 
a súlyok. De ha nem ismerjük a súlyokat (és a becsléseket megelőzően nem ismerjük őket), 
akkor nem tudjuk kiszámolni a tesztpontértéket, tehát nem alkalmazhatjuk a CML-t, 
amelyhez a tesztpontértékek ismeretére van szükség. 

 
5. OPLM (One Parameter Logistical Model, ’egy paraméteres logisztikus modell’). A Rasch-

modellben minden itemnek ugyanaz a diszkriminálása. Ez igen szigorú feltevés, amely a 
gyakorlatban úgyszólván sosem teljesül. Másfelől a CML-módszer alkalmazhatósága nagy 
előny, mivel mentesíti a tesztszerkesztőt az alól a teher alól, amit a véletlen mintavétel egy 
nem pontosan körülhatárolható populáció esetén jelent. A kiút ebből a dilemmából olyan 
modell keresése, amely megengedi a diszkriminálások eltérését, és mégis lehetővé teszi a 
CML-becslést. Ezt a helyzetet úgy lehet előállítani, hogy formálisan a 2 paraméteres 
modellt alkalmazzuk, de ugyanakkor ismertnek vesszük a diszkrimináció-paramétereket, 
azaz feltesszük, hogy már nem ismeretlen paraméterek, hanem ismert állandók. Ekkor 
itemenként csak egyetlen paraméter marad, noha eltérő diszkriminálások lehetségesek. 
(Innen az OPLM betűszó, amely az ’egyparaméteres logisztikus modell’ angol 
megfelelőjének a rövidítése.) Ezzel természetesen nem oldottuk meg az egész problémát: 
tudnunk kell, hogy miként válasszuk meg ezeket a konstansokat, és ellenőriznünk kell, hogy 
megfelelő volt-e a választásunk. Erről szól a G.3. fejezetrész. 

 
6. Teszttervezés. Néha az itemek száma olyan nagy, hogy megoldhatatlan valamennyi item 

minden személlyel történő kipróbálása. Ezért a kalibrációs minta minden tagja csak az 
itemek egy részhalmazát válaszolja meg valamely meghatározott elrendezés szerint. Két 
példát láthatunk az ilyen nem teljes elrendezésre a G.3. ábrán.  
 

G.3. ábra. Két nem teljes elrendezés 
 …itemek…  …itemek… 

1. csoport   1. csoport   
2. csoport   

 

2. csoport   
 
 

A ’csoportok’ a személyek két csoportját jelentik. Az árnyékolt mezők jelölik azokat az 
itemeket, amelyeket az illető csoporttal megoldattak, a fehér mezők pedig azokat, amelyeket 
a csoport nem kapott meg. A két elrendezés közt van egy fontos különbség. A baloldali 
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képen vannak itemek, amelyeket mindkét csoport megválaszol. A jobboldali képen ilyen 
átfedés nem található. Azt mondjuk, hogy a baloldali elrendezés összekapcsolt, a jobboldali 
nem összekapcsolt. Ezek egyszerű elrendezések, mert csupán két csoportra vonatkoznak. A 
G.4. ábrán két négy csoportra kiterjedő összekapcsolt elrendezés látható. A baloldali 
elrendezésben bizonyos számú item közös valamennyi csoport részére. Az itemeknek ezt a 
halmazát támpontnak (anchor) hívjuk, az elrendezést magát néha támpontos elrendezésnek 
mondjuk. A jobboldali képen támpont nincs, de összekapcsolás így is van. Az 1. és a 2. 
csoport összehasonlítható, mert vannak közös itemeik; ugyanaz mondható el a 2. és 3. 
csoportról. Az 1. és 3. csoportnak nincsenek közös itemei, de összevethetők közvetve, a 2. 
csoport révén. Ezért összekapcsoltak: közvetve vagy közvetlenül mindegyik csoportpár 
összehasonlítható néhány közös item révén.  
 

G.4. ábra. Két összekapcsolt nem teljes elrendezés 
 …itemek…  …itemek… 
1. csp.      1. csp.    
2. csp.      2. csp.    
3. csp.      3. csp.    
4. csp.      

 

4. csp.    
Amikor a nem teljes elrendezésben a személyek egy csoportjától kérünk itemekre 
válaszokat, fontos figyelembe vennünk a mintavétel módját. Két fontos esetet 
különböztethetünk meg: vagy ’egyenlőnek’, vagy ’nem egyenlőnek’ tervezzük a 
csoportokat. Az ’egyenlő’ statisztikailag egyenértékűt jelent, amin azt értjük, hogy 
véletlenszerűen határozzuk meg mely csoporthoz tartozzék valamely személy. Ez a helyzet 
olyankor, ha túl sok az item ahhoz, hogy egyetlen személy mindet megválaszolja. Ilyenkor a 
G.4. ábra mindkét elrendezése alkalmazható. De néha szándékosan nem egyenértékűek a 
csoportjaink. Tegyük fel, hogy a kalibrálandó itemek a tudásszintek széles skáláját fogják át, 
mondjuk A2-tól C1-ig. Ekkor a csoportok választhatók úgy, hogy az itemek megfeleljenek 
az ő átlagos képességszintjüknek. A G.4. ábra példáján a csoportok meghatározhatók 
tanulmányi évek szerint: pl. az 1. csoport tanul legrövidebb ideje, ezért a legkönnyebb 
itemeket kapja. Ilyenkor a támpontos elrendezés valószínűleg nem megfelelő, hiszen a 
támpontitemeket mindenkinek ki kellene adni. A G.4. ábra jobboldali elrendezése 
megfelelőbb. Következzék néhány szabály a különböző elrendezésekben alkalmazható 
becslési módszerekről: 

a. a A CML csak összekapcsolt elrendezéseknél alkalmazható, akár statisztikailag 
ekvivalens csoportokról van szó, akár nem. Használható még az olyan esetekben is, 
ahol egyes személyek egyszerre több csoportba tartoznak. Ez fordulhat elő például a 
G.4. ábra jobbszélső elrendezésénél, ha az adatokat különböző időpontokban 
gyűjtötték. Ha az 1. és 2. csoport adatai ebből az évből származnak, a 3. és 4. 
csoporté pedig a következő évből, akkor megeshet, hogy ugyanazon személy 
(esetleg eltérő thétaértékkel) kétszer fordul elő. A becslési eljárás két különböző 
személyként kezeli őt. Ugyanazon item ugyanazon személlyel való kétszeri 
alkalmazásakor azonban nem árt óvatosnak lenni, minthogy ezekben az esetekben a 
tudásszint és az emlékezet hatása összemosódik, és ha az emlékezeti hatások erősek, 
az itemparaméterek szisztematikusan torzulnak. 

b. b Az MML használható összekapcsolt és nem összekapcsolt elrendezéseknél is, de 
elővigyázatosan, mivel a becslési folyamat technikai végrehajthatósága még nem 
garantál biztosan érvényes eredményeket. Nézzünk meg néhány esetet. 
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i. Ha a csoportok statisztikailag ekvivalensek (ugyanazt a populációt 
reprezentálják), akkor a G.3. ábra jobboldali képén láthatóhoz hasonló 
elrendezések alkalmazhatók: nincsenek közös itemek, de a két részhalmaz itemei 
összehasonlíthatók, mivel összehasonlítható csoportok oldják meg őket. 

ii. Ha ugyanennél az elrendezésnél a csoportok nem összehasonlíthatók, akkor nem 
realisztikus azt feltételezni, hogy mindkét csoport ugyanazon populációból 
származik. Ilyen esetben feltehetjük, hogy két olyan populációról van szó, 
amelyben a látens változó normális eloszlású (és két középértéket, valamint két 
varianciát kell becsülnünk). De a nem összekapcsolt elrendezéskor ez 
technikailag nem oldható meg, és intuitíve érthető, hogy miért nem: ha a 2. 
csoport magasabb átlagos tesztpontértékre tesz szert az egyik tesztben, mint az 1. 
csoport egy teljesen másik tesztben, akkor a különbség magyarázható az átlagos 
teljesítőképesség-eltéréssel is, vagy a két teszt eltérő nehézségével is, és nincs 
semmilyen logikai eszközünk a két lehetőség különválasztására. 

iii. Ha nem összekapcsolt elrendezéseket használunk, akkor kénytelenek vagyunk 
MML-t alkalmazni (a CML nem hajtható végre), és feltenni, hogy a csoportok 
ekvivalensek. De mi van, ha mégsem azok? Ekvivalens csoportok képzése 
kockázatos vállalkozás, és elvileg csupán egyetlen jó módszer van hozzá: a 
randomizálás (pl. pénzfeldobással eldönteni, hogy Janit az 1. vagy 2. csoportba 
soroljuk-e). A tényleges randomizálás azonban a gyakorlatban nagyon nehéz 
lehet. Tegyük fel például, hogy egy beszédértési tesztet kívánunk elvégeztetni 
hangszóróból felhangzó szöveggel. A jól randomizált nem teljes elrendezésnél ez 
azt jelenti, hogy az osztály egyik fele másik szöveget hallgat meg, mint a másik, 
vagyis az egyidejű tesztfelvétel gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Az egymást 
követő tesztfelvételek viszont iskolában nem szerencsések. Az ilyenkor 
alkalmazható gyakorlati megoldás –ugyanazt a tesztet adni az egész osztálynak – 
minden bizonnyal elrontja a két tesztcsoport statisztikai ekvivalenciáját (még 
akkor is, ha ’ránézésre’ ekvivalensnek látszanak; a randomizálás igazi eszköze a 
pénzfeldobás és a kockavetés, nem pedig az emberi ítélőképesség). De ha mégis 
az MML-eljáráshoz folyamodunk, az itemparméterek becslései szisztematikusan 
torzítottak lesznek: a gyöngébb csoporttal felvett itemek nehézségét túlbecsüli, a 
többi item nehézségét alábecsüli az eljárás; következésképpen a két teszt átlagos 
nehézsége szisztematikus torzítást fog tartalmazni (amit elfogultságnak –’bias’- 
nevezünk). Az eredménytorzulás (bias) tekintélyes lehet. Ezért a helyes gyakorlat 
az, ha amikor csak lehet, összekapcsolt elrendezést használunk. 

 
7. Az információ fogalma. A teszt elrendezésének tárgyalása az előző pontban talán túlzottan 

optimista elképzeléseket szülhetett (’ha egyszer összekapcsolt az elrendezés, akkor semmi 
baj nem történhet’). Egy egyszerű példa megvilágítja, miért túlzott az ilyesfajta derűlátás. 
Tegyük fel, hogy egy C1 szintű tesztitemet adunk megoldásra A2 szintű tanulóknak. 
Valószínűleg nagyon kevés helyes válasszal fogunk találkozni, és az egyetlen értelmes 
következtetésünk az lehet, hogy a teszt túl nehéz a vizsgázóknak. Lehetetlen lesz kellő 
pontossággal felbecsülni az itemek nehézségének különbségeit. Ami azt jelenti, hogy a 
kapott válaszok nagyon kevés információt szolgáltatnak az itemekről. A statisztikai 
elméletben az információ fogalmának szigorú definíciója van, és kvantifikálható. A 
technikai részleteket a G.7. fejezetrész tárgyalja; mi itt csak azokra a vonásokra térünk ki, 
amelyek a vizsgáztatás gyakorlatában érvényesülnek: 
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a. Az információfogalom szorosan összefügg a becslések standard hibájával. Például, 
ha a standard hiba 0,4-gyel egyenlő, akkor az itemparaméterre vonatkozó 
információmennyiség 25,64,01 2 =  lesz. 

b. A válasz által nyújtott információ mennyisége akkor lesz  a legnagyobb, ha a helyes 
válasz valószínűsége 0,5. Ha a helyes válsz valószínűsége zéró közelében vagy egy 
közelében van, akkor nagyon kevés információra tettünk szert. 

c. A Rasch-modellben (ahol valamennyi elkülönítésmutató 1-gyel egyenlő), az 
egyetlen megfigyelésből származó maximális információ 0,25-tel egyenlő (lásd a 
G.6. fejezetrészt is). 

d. Az információ összeadható (additív mennyiség). Ez azt jelenti, hogy a Jani válaszai 
által szolgáltatott információ hozzáadható a Mari válaszai által nyújtott 
információhoz. Ami csak akkor igaz, ha Jani és Mari válaszai egymástól 
függetlenek. (Ha Jani lemásolja Mari válaszait, semmilyen új információhoz nem 
jutunk.) 

e. A fenti a. és d. összekapcsolása azt mutatja, hogy a becslések standard hibája kisebb 
lesz, ha a minta nagyobb, a b. pont viszont mutatja, hogy nem minden mintabeli 
személy járul hozzá egyenlő mértékben az információ teljes mennyiségéhez. Ezt 
fontos szem előtt tartani a tesztelrendezés tervezésekor: az itemnehézségeknek a 
vizsgázók képességéhez kell igazodniuk. Ami akkor érhető el, ha a tesztkészítőknek 
előzetesen elég pontos elképzelése van az itemek nehézségéről és a kiszemelt 
kalibrációs minta szintjéről. 

f. Az információ mennyisége és a becslés standard hibája közti összefüggés lényeges. 
Ha a mintát megkétszerezzük, akkor az információmennyiség is (nagyjából) 
kétszeresére nől, de a becslések standard hibája nem feleződik meg, vagyis nem lesz 
az eredeti standard hiba 1/2-ed része, hanem csak ½ négyzetgyökére csökken (ami 
közelítőleg 0,7). Ahhoz, hogy a standard hiba megfeleződjék, a mintanagyságot meg 
kell négyszerezni. Ezt az összefüggést szokták négyzetgyökszabályként is emlegetni. 

g. Egy item nehézség-paraméterének becslése nem lehetséges, ha a kalibrációs 
mintában megfigyelhető p-értéke zéróval vagy eggyel egyenlő. 

 
8. A kalibrálás fogalma. Ha valaki vesz egy kiló húst, a hentes ráteszi azt a mérlegre, és a 

vásárló leolvashatja a súlyt a mércéről. Ha a mutató 1 kilóra mutat, a vásárló bízik benne, 
hogy valóban 1 kilót nyom a hús. Ez a bizalom azon az ismereten nyugszik, hogy a mérleget 
kalibrálták (a régi időkben ez egy mérésügyi és hitelesítő felügyelő dolga volt), vagyis 
tanúsítják, hogy a feltüntetett súly a valódi súlynak felel meg. Az itemek valamely 
halmazának kalibrálása hasonló elgondoláson alapul, de a dolgok néha kevésbé átláthatóak, 
mint lenniük kellene, megesik ez még a hentesnél is. Két fontos fogalmat fogunk tárgyalni: 
a skálaegységet és a skála kezdőpontját. 

a. Skálaegység. Az ilyesfajta kijelentés: ’a vásárolt hús súlya 1’, a mindennapi 
társalgásainkban sem elfogadható. És minden bizonnyal maga után vonja a kérdést: 
’1 micsoda?’. Ha valaki azt mondaná, hogy az item nehézség-paramétere 2-vel 
egyenlő, ugyanezt a kérdést kellene feltennünk: ’2 micsoda?’; vagy általánosabban: 
milyen mértékegységről van szó? Nem könnyű ezt megválaszolni. Elvben 
önkényesen megválasztott az egység, és nincs olyan szándékosan megválasztott 
szabványos egység, mint a súlynál vagy a hosszúságnál; sőt szigorúan véve nem is 
lehet, minthogy az elmélet más jellegű fogalmak mérésére született. Értelmetlen az 
olyan kérdés, amely azt firtatja, hogy egy egységnyi nyelvtudás megegyezik-e 
nagyságra egy egységnyi attitűddel, mint ahogy annak sem volna értelme, hogy 
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megkérdezzük: több-e 1 kiló, mint 1 méter. A mértékegység értelmezéséhez 
ugyanazon a skálán vett összehasonlításra van szükség. Az összehasonlításhoz jól 
használható szabványos egység a mögöttes tulajdonság szórása a célpopulációban. 
Ime a példa: tegyük fel, hogy az 1. item nehézségparamétere 1, a 2. item nehézsége 
2. Tegyük fel továbbá, hogy a mérendő képességnek a célpopulációban zéró a 
középértéke és 0,8 a szórása. Ekkor azt mondhatjuk, hogy a két item egymástól 1,25 
(=1/0,8) szórásnyi távolságra van, vagy ami ezzel egyértelmű, a skála 
mértékegysége a célpopulációbeli szórás 1,25-szöröse. 

b. A skála kezdőpontja. A súlyt és a hosszúságot arányskálán mérik, ami annyit tesz, 
hogy tetszőlegesen választhatjuk meg a mértékegységet, de nem a kezdőpontot: 
függetlenül attól, milyen egységet használunk, világos és egyértelmű, hogy mit 
jelent a zéró súly vagy a zéró hosszúság. De ha azt mondjuk, hogy a hőmérséklet 
zéró fok, akkor meg kell adnunk azt is, hogy melyik skálát használjuk, hiszen a zéró 
Fahrenheit fok jócskán hidegebb, mint a zéró Celsius. Az olyan skálákat, 
amelyeknek tetszőlegesen megválasztható a kezdőpontja (az a pont vagy objektum 
vagy item, amely a mérésben a zéró számot kapja) éppúgy, mint az egysége, 
intervallumskáláknak nevezzük. Az IRT alapján szerkesztett skálák 
intervallumskálák, ezért kezdőpontjuk szabadon megválasztható. Persze ahhoz, hogy 
értelmesen kommunikálhassunk, valamiképpen rögzítenünk kell a kezdőpontot és el 
kell mondanunk, miként választottuk azt meg. Azt a konkrét módot, ahogyan a 
kezdőpontot megválasztjuk, normalizálásnak mondjuk (ami megtévesztő 
megnevezés, mivel a dolognak semmi köze a normális eloszláshoz). A normalizálás 
elterjedt módjai: (i) valamely item nehézség-paraméterét zérónak definiáljuk; (ii) a 
teszt összes itemének átlagos nehézségét zérónak definiáljuk; (iii) a célpopuláció 
teljesítőképességének középértékét definiáljuk zéróként. Természetesen a három 
közül csak az egyik definíciót alkalmazzuk.  

 
 
G.3. Ellenőrizzük a világleírást (narratívát) 
 
Az IRT egyik legvonzóbb tulajdonsága, hogy nem teljes elrendezések alapján is jelentéssel bíró 
méréseket végezhetünk: bizonyos képesség vonatkozásában még akkor is összehasonlíthatunk 
vizsgázókat, ha nem mindnyájan ugyanazt a tesztet oldották meg. A legtöbbet emlegetett példa erre 
a számítógépes adaptív tesztelés (CAT: Computer Adaptive Testing), ahol az itemeket a 
vizsgáztatás folyamatában, menet közben választják ki úgy, hogy azok optimálisan illeszkedjenek a 
vizsgázó képességének a szintjéhez, amelyről a becslések folyamatosan készülnek a vizsga során. A 
CAT alkalmazásához, vagy akár csak nem teljes elrendezésekkel végzett szerényebb igényű 
alkalmazásokhoz is jócskán szükség van technikai jártasságra. Olykor mindezt tetszetős számítógép 
programokba csomagolják, és némely felhasználó azt hiheti, hogy elegendő a technikai fogások 
elsajátítása. Ez azonban naiv elképzelés: az IRT előnyei csak akkor érvényesíthetők, ha teljesülnek 
azok az elméleti feltevések, amelyekre az elmélet épül. Ezért az IRT minden alkalmazója maga 
felelős azért, hogy a lehető leggondosabban ellenőrizze a feltételek teljesülését. 
 
Egy determinisztikus modellben viszonylag könnyen megy az ellenőrzés. A modell pontosan 
előrejelzi, hogy mi az, ami megtörténhet, és mi az, ami nem. Egyetlen, a modell által előre  nem 
jelzett eset elég a modell elvetéséhez. A probabilisztikus (valószínűségi) elméletekben azonban 
nehezebb az ellenőrzés. A modellek úgy épülnek fel, hogy szinte minden lehetséges; így például 
elméletileg az is lehetséges, hogy egy alacsony képességű vizsgázó valamely nehéz teszt minden 
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itemét helyesen megválaszolja, mint ahogy lehetséges az is, hogy egy szabályos pénzérme 
feldobásakor ezerszer egymásután is fejet kapunk eredményül. Ámde ez utóbbi esetben nem fogjuk 
szabályosnak elfogadni az érmét (vagy minden csalástól mentesnek a pénzfeldobást), éspedig 
statisztikai meggondolásból: a megfigyelt kimenet annyira valószínűtlen a kiinduló hipotézisünk 
mellett (tudniillik, hogy az érme is, és a pénzfeldobás is szabályos volt), hogy elvetjük a hipotézist. 
Az IRT-modellek ellenőrzése ugyanezt a logikát követi, noha a hipotézis sokkal összetettebb, mint 
a pénzfeldobási kísérletben. Mielőtt a statisztikai próbákat részletesebben tárgyalnánk, egy rövid 
példát mutatunk be a statisztikai próbára, úgy ahogy azt az OPLM programcsomag használja. Bár 
az eredmény rendszerint egy szám (egy t-érték vagy egy chi-négyzet-érték, esetleg egy vagy több 
csillaggal ellátva, amelyek a szignifikanciaszintet jelzik), bizonyos esetekben egy grafikont is 
szerkeszthetünk, ami sokkal tanulságosabb lehet, mint egyetlen szám. Két ilyen grafikon látható a 
G.5. ábrán, ezekhez fűzünk megjegyzéseket. 

G.5. ábra. Statisztikai próbák egyetlen itemhez 
 

A grafikonok egy mesterségesen előállított adathalmaz elemzéséből születtek; az adatokat 
kifejezetten abból a célból állítottuk elő, hogy a statisztikai próbák néhány sajátosságát bemutassuk 
velük. A mesterséges tesztünk 21 egyenlően nehéz itemet tartalmaz. Ebből húsz item a Rasch-
modellhez illeszkedik, ami konkréten azt jelenti, hogy egyformán jól diszkriminálnak. Van azonban 
egy item, amelynek a diszkriminálása jobb, mint a többi húszé. Így aztán a 21 item együttesen véve 
már nem illeszkedik a Rasch-modellhez. (A többi közül kilógó item a 11-es sorszámú.) Ismert 
itemparaméterekből kiindulva előállíthatunk mesterséges adatokat. Például, 3000 mesterségesen 
előállított személyt vizsgáztattunk le a teszttel (amit egy egyszerű program futtatásával 
végezhettünk el),  úgy hogy eredményül egy olyan adattáblázatot kapunk, amelyben 3000 
’személynek’ 21 ’itemre’ adott válasza található. A következő lépés az adatok elemzése anélkül, 
hogy felhasználnánk az eredeti, kiindulásul vett paraméterek ismeretét. Tehát az adathalmazt a 
Rasch-modell szerint elemeztük; formális megfogalmazásban azt is mondhatjuk, hogy a modellt 
hipotézisként alkalmazzuk. Fontos megértenünk, hogy a becslési eljárást végző program ’nem 
tudja’, hogy a Rasch-modell  nem érvényes; a program semmi mást nem tesz, mint hogy számokkal 
végez mechanikusan műveleteket, amelyeket úgy terveztek meg, hogy a (bonyolult) 
egyenletrendszerekhez megoldásokat adjon. Ha a program (technikai értelemben) eredményes, az 
nem jelent mást, mint hogy megoldotta az egyenleteket, de ebből még nem következik, hogy a 
modell érvényes. 
 
A becslés végeztével azonban olyasmit tehetünk, ami a klasszikus tesztelméletben lehetetlen. Ha 
ismerjük a Rasch-modell paramétereit, akkor kiszámíthatjuk annak valószínűségét, hogy például 
valaki akinek mondjuk 15 a tesztpontértéke, helyesen válaszolja meg, mondjuk, a 11. itemet. 
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(Ehhez meglehetősen bonyolult számítások kellenek, de a program ezt elintézi. ) Tegyük fel, hogy 
0,6 ez a valószínűség. Ez azt jelenti, hogy azt várjuk, hogy a 15 tesztpontértékkel rendelkező 
vizsgázók csoportjából 60% fog helyes választ adni a 11. itemre. Ez a százalékarány viszont 
megfigyelhető mennyiség: az adathalmazban megtalálhatjuk mindazokat a vizsgázókat, akinek a 
tesztpontértéke 15, és megszámolhatjuk, hogy ebben a részcsoportban hányan adtak a 11. itemre 
helyes választ. Tegyük fel, hogy a vizsgázók 96%-a válaszolt a 11. itemre helyesen, ami jóval több, 
mint amennyit a modell előrejelez. Ami azt jelenti, hogy a megfigyelés (a megfigyelt 
százalékarány) nem felel meg szorosan az előrejelzésnek; tehát előrejelzésünk rossz volt. Az 
előrejelzés azonban mechanikusan következett a Rasch-modellből, ennélfogva a Rasch-modellnek 
kellett tévesnek lennie. A klasszikus tesztelméletben hasonló eljárás nem lehetséges, mivel nincs 
mód annak előrejelzésére, hogy a 15 tesztpontértékű vizsgázók miként teljesítenek a 11. itemnél; az 
elmélet annyira gyönge, hogy efféle előrejelzésre nem képes. 
 
Az előző pontban leírt eljárás természetesen alkalmazható az 1,2,3, stb. értékekre egészen a 
legmagasabb tesztpontértékekig. De ha valamennyi teszpontértékekre megtesszük ezt, akkor egy 
táblázatot szerkesztünk helyes válaszok előrejelzett és megfigyelt százalékarányéval, amit 
megjeleníthetünk aztán grafikusan is. Lényegében ezt tünteti fel a G.5. ábra baloldali képe. Néhány 
dolgot azonban meg kell még jegyeznünk: 

1. 21 itemmel 22 különböző tesztpontértéket kaphatunk (0-tól 21-ig). De ha a tesztpontérték 
zéró, akkor zéró annak valószínűsége is, hogy a 11. item helyes, és lehetetlen találni olyan 
személyt, aki a 11. itemre helyesen válaszolt, bár a teszpontértéke zéró. Ebben az esetben 
tehát a helyes válaszok előrejelzett és megfigyelt százalékaránya egyaránt zéró definíció 
szerint, ez az eset nem informatív. Ugyanez áll a maximális tesztpontértékűek csoportjára, 
ahol a helyes válaszok előrejelzett és megfigyelt százalékaránya is száz kell hogy legyen. 
Ezt a két tesztpontértéket ezért elhagyjuk. 

2. A megmaradt tesztpontértékekkel 20 csoport alakítható, de azokban az esetekben, amikor a 
mintaelemek száma szerényebb, némelyik csoport igen kevés vizsgázóból állna, ennek 
következtében a grafikon túlságosan ugráló lehet. Ezért tesztpontérték-csoportokat 
definiálunk ahhoz hasonlóan, ahogy a grafikus itemanalízisben történik – lásd a C. fejezetet. 
A csoportokat úgy alakítjuk ki, hogy (közelítőleg) egyenlő számú vizsgázóból álljanak. 
Példánkban hét ilyen csoportot alakítottunk. 

3. Kiszámítjuk minden csoporthoz a helyes válaszok előrejelzett arányszámát. Ezt 
bejelölhetjük a grafikonon a megfelelő csoportszám fölött. A bejelölt pontok aztán 
összeköthetők. Ha az összekötővonalak simítottak, az előrejelzett százalékarányok egyetlen 
sima görbéje jön létre. A G.5. ábrán ez a három sima vonal közül a középső (kék, ha színes 
az ábra). 

4. A hét tesztpontcsoport mindegyikében megszámolható a helyes választ adók száma, ami 
átalakítható százalékarányokat keresztekkel vagy gombócokkal jelöltük, és egyenes 
vonalakkal kötöttük össze a szemléletesség érdekében. A megtört egyenesekből álló görbét 
olykor empirikus itemjelleggörbeként emlegetjük. Figyeljük meg, hogy ez ugyanaz a görbe, 
mint amit a grafikus itemanalízis technikáinak elemzésekor kapunk. 

5. Lényegét tekintve a próba az előrejelzett és az empirikus görbék összevetéséből áll. A G.5. 
ábra baloldali képén a két görbe jól láthatóan, markánsan különbözik egymástól, ami azt 
jelzi, hogy az előrejelzések ’nagyjából rosszak’. A probléma ott van, hogy definiálni kell, 
mit nevezünk ’nagyjából rossz’-nak. Az OPLM programcsomag kétféle eszközt kínál, 
amellyel megítélhetjük az előrejelzett és a megfigyelt százalékarányok eltéréseit. Ezt a 
következőkben tárgyaljuk. 
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6. Tegyük fel, hogy 500 tanuló van a hatodik pontértékcsoportban, és a helyes válaszok 
előrejelzett arányszáma ebben a csoportban 80. Ha a modell helyes, azt várjuk, hogy 
0,8×500=400 helyes válasz lesz a csoportban, ami azonban nem jelenti azt, hogy pontosan 
400 helyes megfigyelt választ követelnénk. Mindenki egyetért abban, hogy 400 körüli 
helyes választ kellene megfigyelnünk. De mit értsünk azon, hogy ’körüli’? Azt tehetjük, 
például, hogy a 80%-os várható érték körül egy 95%-os konfidencia-intervallumot 
definiálunk, és megköveteljük, hogy a megfigyelt százalékarány ebben az intervallumban 
helyezkedjen el. Ha valamennyi pontértékcsoporthoz definiáljuk ezt az intervallumot, és 
bejelöljük az alsó és felső korlátokat, akkor egy sima görbével ezeket egymással összekötve 
mintegy beburkoljuk az elméleti görbét. A G.5. ábra baloldali képén a két külső sima görbe 
(szürkék a színes változatban) határolja ezt a sávot, és jól láthatjuk, hogy a hét 
százalékarányból öt  a sávon kívülre esik, ami arra vall, hogy a 11. item egészen másként 
viselkedik, mint amit a modell előrejelez. (A kívülre eső százalékarányokat pontok, a 
belülre esőket ikszek jelölik.) 

7. A G.5. ábra baloldali képe azonban könnyű eset: a hét görbe közti eltérés szembeötlő, és a 
burkoló sáv nélkül is helyes következtetésre jutnánk. Bonyolultabbá válik azonban a dolog, 
ha hat-hét megfigyelt százalékarány a sávon belülre kerül, és csak az egyik jut (valamelyest) 
kívülre. Ilyen esetben arra van szükségünk, hogy meg tudjuk válaszolni a kérdést, vajon az 
előrejelzett és a megfigyelt görbe közötti eltérés – a két görbe egészét tekintve – kellő 
alappal véletlen ingadozások eredményének tulajdonítható-e, ha a Rasch-modell 
érvényességét feltételezzük. A kérdés megválaszolásához formálisabb kritériumra van 
szükségünk, amit a statisztikai próba szolgáltat. Jelen esetben egy 11S -gyel jelölt (mert a 11. 
itemre vonatkozó) mennyiséget számolunk ki a két görbe eltéréseiből. Ennek értéke 180,3. 
Ez egybevethető egy úgynevezett kritikus értékkel, amelyet az elméleti chi-négyzet-
eloszlásból (6 szabadságfok mellett) kapunk. 5%-os szignifikanciaszinten ez a kritikus érték 
18,55, mivel a megfigyelt érték a kritikus értéknél nagyobb, elvetjük azt a hipotézist, hogy 
az eltérés véletlen ingadozásoknak tudható be. 

8. A G.5.-höz hasonló ábrák többlet értéke, hogy nem csak azt fedik fel, hogy a Rasch-modell 
az adott esetben nem érvényes, hanem arra vonatkozóan is nyújtanak információt, hogy 
miért nem. Az empirikus görbe sokkal meredekebb, mint az előrejelzett, ami mutatja, hogy 
az item a Rasch-modell által előrejelzettnél erősebben diszkriminál. 

9. A G.5. ábra baloldali képén található konfidenciasáv elég szűk, aminek az az oka, hogy 
minden csoportban nagy a vizsgázók száma (átlagosan 3000/77=429). A mintanagyságnak 
határozott hatása van a statsztikai próba kimenetelére. Ezt szemléltetendő vettünk egy 175 
tesztvizsgázóból álló véletlen mintát, melyet az eredeti, mesterségesen előállított 3000 
’vizsgázó’ közül választottunk ki, és ezt a kis mintát ugyanúgy elemeztük, mint az eredeti 
mintát. A 11. itemre vonatkozóan a statisztikai próba grafikus kimenetét a G.5. ábra jobb 
térfelén tüntetjük fel. Azonnal láthatjuk, hogy a konfidenciasáv most jóval szélesebb és az 
empirikus görbe a sávon belül húzódik mindössze egyetlen határvonalra kerülő csoporttal. 
A statisztikai próba nem szignifikáns eredményt ad. Az 11S  értéke 4,89-cel egyenlő, 
miközben 3 szabadságfok mellett a chi-négyzet kritkus értéke 12,84. (Evvel a kicsi mintával 
csak négy pontértékcsoportot alakítottunk; a szabadságfokok száma a pontértékcsoportok 
száma mínusz 1). A fontos eredmény itt az, hogy nincs elég empirikus bizonyítékunk a 
hipotézis elvetéséhez, amely szerint a Rasch-modell érvényes modell, noha jól tudjuk, hogy 
nem az, hiszen olyan mesterséges adatokkal dolgozunk, amelyek nem illeszkednek a Rasch-
modellhez. 

 
Valamelyest általánosítjuk ezt a példát, és egyúttal néhány fontos elméleti fogalmat vezetünk be: 
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1. A statisztikai próbákkal mindig egy hipotézist ellenőrzünk. Ezt a hipotézist nullhipotézisnek 
hívják. Jelen példánkban ez a hipotézis eléggé összetett és így fogalmazható meg: ’A 21 
item együttesen illeszkedik a Rasch-modellhez, és ennek következtében a 11. item 
előrejelzett és megfigyelt görbéje a véletlen ingadozásokkal magyarázhatónál erősebben 
nem tér el egymástól.’ 

2. Bár véletlen ingadozások is okozhatnak nagy eltéréseket, el fogjuk vetni a nullhipotézist, ha 
az eltérések túl nagyok. A ’túl nagyok’ a statisztika elmélete a következőképp formalizálja: 
A két görbe eltéréseiből kiszámolhatunk egy bizonyos mennyiséget, amelyet itt 11S -gyel 
jelöltünk. Ha a nullhipotézis igaz, tudható a statisztika elméletéből, hogy 5% valószínűsége 
van annak, hogy ez a mennyiség nagyobb lesz a 18,55-tel egyenlő kritikus értéknél (7 
pontértékcsoport mellet). 5%-nyi kockázatot vállalunk, amikor úgy döntünk, hogy el fogjuk 
vetni a nullhipotézist, ha csakugyan azt figyeljük meg, hogy valójában csak akkor 
kockáztatunk, ha a nullhipotézis csakugyan igaz; általában azonban nem tudjuk, hogy igaz-
e. Továbbá, bár az 5%-os kockázat széles körben elfogadott a tudományban, elvben 
azonban ez egy önkényesen megadott érték. Ezt a kockázati szintet hívjuk 
szignifikanciaszintnek. 

3. Az 11S  mennyiség kiszámítása technikailag elég bonyolult (az ember nem tudja papíron 
ceruzával könnyedén kiszámítani), és ugyancsak bonyolult annak a matematikai 
bizonyítása, hogy a 18,55 kritikus értékét alkalmazhatjuk (vagy általánosabban, hogy az 
elméleti chi-négyzet-eloszlás táblázatát alkalmazhatjuk); ezt nem fogjuk tárgyalni.  

4. Az eddigiek azonban még csak a történet egyik felét tartalmazzák. Olyan döntési szabályt 
kerestünk, amely nagyjából a következő elgondolásra épült: ’Ha a nullhipotézis igaz, az 

11S -re (gyakran) kis értékeket kapunk, de ha a nullhipotézis nem igaz, akkor inkább nagy 
értékeket kaphatunk. Ezért döntsünk úgy, hogy elvetjük a nullhipotézist, ha nagy értéket 
találunk.’ Az előző pontokban elismertük, hogy akkor is juthatunk nagy értékekhez, ha a 
hipotézis igaz, de előre kiszámított kockázatot vállalunk: megállapítunk egy döntési 
szabályt (a ’kicsi” és a ’nagy’ közti határoló pontot) oly módon, hogy csak 5%-nyi téves 
döntést hozzunk azokban az esetekben, amikor a hipotézis igaz. Hátra van azonban még 
annak tárgyalása, mi a kockázat, ha a hipotézis nem igaz. 

5. Ez egy sokkal bonyolultabb helyzet: ha a 21 item együttesen nem illeszkedik a Rasch-
modellhez, annak sokféle oka lehet. Példánkban elmondtuk, hogy mi az ok: 20 item 
illeszkedik a Rasch-modellhez, és mindössze 1 item van, amely a többinél erősebben 
diszkriminál. De még ebben az esetben sem rendelkezünk minden információval: 
előfordulhat, hogy a 11. item csupán egy kicsikével diszkriminál jobban, mint a többi, de az 
is előfordulhat, hogy sokkal erősebb diszkriminációjú. Tegyük fel, hogy az előbbi esetben 
6% annak a valószínűsége, hogy az 11S  mennyiség nagyobb lesz, mint 18,55, míg az utóbbi 
esetben a valószínűség nem kisebb, mint 88%. De ez azt jelenti, hogy az első esetben a 
hamis nullhipotézist csak az esetek 6%-ában vetjük el. Ami azt is jelenti, hogy próbánkkal 
csak 6% annak a valószínűsége, hogy felfedjük a Rasch-modelltől való eltérést, vagyis 
elvessük a hamis nullhipotézist, míg az utóbbi esetben 88% ez a valószínűség. Annak a 
valószínűségnek a jelölésére a próba ereje szakkifejezést használjuk, amellyel a hamis 
nullhipotézist elvetjük. Fontos felismernünk, hogy a próba ereje attól függ, milyen fokig tér 
el az adott teszt az őt leírandó modelltől, vagyis a (reálisan megfigyelhető) való világtól 
mennyire tér el a világleírásunk. 

6. De az eltérés foka nem a statisztikai próba erejét befolyásoló egyedüli tényező. A G.5. ábra 
baloldali képe és jobboldali képe ugyanazon valóságon alapul. Nem csupán véletlen 
egybeesés az a tény, hogy szignifikáns eredményhez, vagyis ahhoz, hogy ténylegesen 
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felfedtük a Rasch-modell érvénytelenségét csak egy nagy mintával jutottunk el, a kicsivel 
pedig nem. Statisztikai törvény, hogy a statisztikai próba ereje a mintanagysággal együtt 
növekszik. Ez a fő eszköz, amellyel a kutató befolyásolhatja a felhasználni kívánt 
statisztikai próba erejét. E ponthoz visszatérünk még a későbbiekben. 

7. Néha inkább elvetni szeretnénk a nullhipotézist. Történetileg a statisztikai 
hipotézisellenőrzés elsőként a mezőgazdaságban talált alkalmazásra. Amikor egy műtrágya 
hatékonyságát nézzük, az olyan egyszerű elrendezés, amely szerint egy csomó parcellán 
nem használunk, ugyanannyi más parcellára viszont meghatározott adagokban kiszórunk 
műtrágyát, vagy arra a következtetésre vezet, hogy a műtrágya hatásos, vagy nem. Ebben a 
helyzetben azt reméljük, hogy a műtrágya csakugyan hatékony: ez a kutatási hipotézis. A 
statisztikai hipotézis azonban a kutatási hipotézis tagadásából áll, ezt a hipotézist elvetni 
szeretnénk. Az ellenkező irányú kiegészítő hipotézist nullhipotézisnek nevezik, a kutatási 
hipotézist pedig szokták alternatív hipotézisnek  is nevezni. A statisztikai próbák mindig a 
nullhipotézisre vonatkoznak, és a kísérleti tudományokban rendszerint az elvetését 
szeretnénk. Ha ez nem sikerül (ha az eredmény nem szignifikáns), az még nem tekinthető 
erős bizonyítéknak a nullhipotézis igazságára, csak azt jelenti, hogy hiányzik a tapasztalati 
bizonyíték a kutatási hipotézis igazolásához. Ezt láthatjuk be a próba ereje fogalmának 
használatával: lehet, hogy a műtrágya pozitív hatású, csak ez a hatás kicsiny (talán mert a 
dózis túl alacsony volt). Ha ugyanakkor az alkalmazott parcellák száma, vagyis a 
mintanagyság is kicsiny volt, akkor lehet, hogy az alkalmazott próba ereje volt csekély, 
vagyis a nullhipotézis elvetésének valószínűsége nagyon alacsony volt. 

8. Néha inkább megtartani szeretnénk a nullhipotézist. Ha valamely IRT-modellt, például 
Rasch-modellt alkalmazunk, maga a modell a kutatási hipotézisünk. A felhasználók 
kedvelhetik ezt a modellt, mert gazdaságos, és mert a valóságot (annak egy részét 
meglehetősen egyszerű fogalmakkal írja le. De a modell még nem lesz érvényes attól, hogy 
használatra kiválasztottuk; ellenőrizni kell, akárcsak egy újonnan tervezett autót. A 
probabilisztikus modellek ellenőrzése statisztikai próbákkal történik, de a kísérleti 
kutatásoktól eltérően ilyenkor a modell maga alkotja a statisztikai nullhipotézis, így a 
modell felhasználójának az az érdeke, hogy a nullhipotézist ne kelljen elvetni. Noha a 
technikai apparátus (a formulák, a  következtetési módok, a statisztikai táblázatok 
használata, stb.) ugyanaz mint a kísérleti kutatások statisztikai ellenőrzésekor, az általános 
kontextus lényegesen más. A probabilisztikus modellek megfelelőségének igazolására 
használt statisztikai próbák erősségüket annak  bemutatásából nyerik, hogy a megfigyelések 
vagy ezek bizonyos aspektusai jól illeszkednek a modellből következő előrejelzéshez. Ezért 
rendszerint illeszkedéspróbáknak nevezik őket. A nem szignifikáns eredményt gyakran a 
modell javára szóló bizonyítéknak értelmezik, de óvatosnak kell lennünk az ilyesféle 
meggondolásokkal. Hiszen alkalmazhat valaki olyan próbát is, amelynek szinte nincs is 
ereje (például az igen kicsi minta miatt), úgy hogy szinte bizonyosan nem kap 
szignifikanciát. Ez természetesen nem komoly bizonyíték a modell alkalmassága mellett, 
bár néha így adják elő. 

9. Számos különböző illeszkedéspróba létezik a Rasch-modellhez és a többi IRT-modellhez. 
Az előző, mesterséges adatokkal dolgozó példánkban a (mesterséges) valóság és a Rasch-
modell eltérése az összes item diszkrimináló erejének egyenlőségére vonatkozott. Az 11S  
mennyiséget úgy választották meg, hogy különösen érzékeny legyen a 11. item 
diszkriminálásának a többi item átlagos diszkriminálásától való különbözőségére. De hát 
természetesen kiszámítható egy hasonló mennyiség a többi itemhez is (az 1. itemhez tartozó 

1S -től a 21. itemhez tartozó 21S -ig), és mindezek a mennyiségek felhasználhatók egy 
hasonló statisztikai próbában, amely általánosságban mind a 21 itemre ellenőrzi a Rasch-
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modell érvényességét. De a 21 próbából (amelyet mind elvégeztünk a 3000 vizsgázó 
adataival) csupán az 11S  szolgáltatott szignifikáns eredményt. Ha az egész eljárást 
megismételjük ezerszer, vagyis 1000 mintát hozunk létre, mindegyikben 3000 mesterséges 
válaszolóval, akkor nagyon valószínű lesz (és csakugyan ez is történt), hogy az esetek 
többségében hasonló eredményhez jutunk: 11S  szignifikáns eredményhez vezet, a többi 
viszont nem, vagy csak ritkán (ténylegesen az összes többi próba esetében 5%-nál picivel 
több alkalommal). Ami annyit tesz, hogy például az 1S -re alapozott próbának igen csekély 
az ereje a Rasch-modelltől való eltérés felfedéséhez, az 11S -re alapozott próba ereje viszont 
jelentős. 

10. De nem csupán a diszkriminációk eltérései tehetik nem érvényessé a Rasch-modellt. Fontos 
modellfeltevés az egydimenziósság. Ez azt jelenti, hogy az összes item együttesen csupán 
egyetlen mögöttes változót jellemez. Na már most, tegyük fel, hogy 20 olvasási és 20 
beszédértési itemből álló angol nyelvi tesztet szerkeszt egy kutató, aki meg van győződve 
arról, hogy az olvasási és beszédértési feladatok közti megkülönböztetés csak szokásokon 
alapszik, de valójában nem két csakugyan különböző képességet tükröz, vagyis a teszt 
szerkesztője azt gondolja, hogy a célpopulációban az olvasási és beszédértési képesség közti 
korreláció eggyel egyenlő. Vegyük észre, hogy ez nem triviális probléma, és a kutató 
hipotézise nem cáfolható egyszerűen azzal, hogy megmutatjuk: az olvasás és beszédértés 
tesztpontértékeinek (mintában megfigyelt)) korrelációja egynél kisebb; lásd a zsugorodás 
tárgyalását a C. fejezetben. Lehetséges megközelítésmód, amihez gyakran folyamodnak a 
társadalomtudományokban, azt ’megmutatni’, hogy az olvasási és a beszédértés itemek 
együttesen kielégítik a Raasch-modellt, vagy más bonyolultabb, de még mindig  egy 
dimenziós IRT-modellt. A bizonyítás többnyire úgy történik, hogy elvégeznek egy sor olyan 
statisztikai próbát, amelyet a kedvenc IRT-programcsomag éppen tartalmaz. Ha ez a 
programcsomag az OPLM, akkor nem sok esélye van a minta elvetésének, még akkor sem, 
ha az olvasás és beszédértés korrelációja a valóságban jóval 1 alatt van. Aminek az az oka, 
hogy az OPLM-be felvett próbák ereje csekély a multidimenzionalitás irányában. Ha ehhez 
szerényebb mintanagyság is párosul, akkor valószínűleg egyetlen próba sem fog 
szignifikanciához vezetni. Ámde a kutatói hipotézis ’igazságának’ bizonyítása 
szempontjából nem meggyőző az egész eljárás. 

11. Az előző bekezdés kiábrándítónak tűnhet, és bizonyos tekintetben az is. Az IRT-hez 
kapcsolódóan számos olyan statisztikai próbát használnak széles körben, amelynek erejéről, 
ennek jellemzőiről nem vagy alig rendelkezünk ismeretekkel. Ezt a témát mind a kutatás, 
mind a pedagógia nagyon elhanyagolta. Vannak bevezető jellegű statisztikakönyvek, 
amelyek meg sem említik a próba erejének fogalmát. Egy statisztikai próba elvégzésének 
technikai bonyolultsága pedig alighanem csak elhomályosítja az erősséggel összefüggő 
megfontolások szükségességét. Ámde a technikai bonyolultság és a minőség nem 
szinonímák. Néha sokkal meggyőzőbb az egyszerű eszközökkel elért bizonyíték, mint a 
kifinomult, bonyolult technika, amely nem arra való, amire használják. A példánkban 
szereplő kutató jobban járt volna, ha olyan technikát alkalmaz, amelyet kifejezetten a 
többdimenziós struktúra feltárására fejlesztettek ki, mint amilyen például a faktoranalízis. 

E fejezetrész fő tanulságait az alábbiakban foglaljuk össze: 
 

1. Egy IRT-modell az adatokra vonatkozó hipotézis. Érvényességét (megfelelőségét) 
bizonyítani kell. 

2. Minthogy a legtöbb IRT-modell probabilisztikus, a modell ellenőrzése főként 
statisztikai próbákon alapszik. 
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3. Formálisan a modell és meghatározott következményei a nullhipotézis szerepét 
töltik be a statisztikai próbában. 

4. A legtöbb próba annak bizonyítására törekszik, hogy a modellből következő 
előrejelzések és az adatok jól megfelelnek egymásnak. Ha így van, akkor ez a modell 
javára szóló bizonyítéknak tekinthető. 

5. A statisztikai hipotézisellenőrzés fontos fogalma a próba ereje, annak a 
valószínűsége, hogy (egy szignifikáns eredmény révén) bizonyítható a modell 
érvénytelensége. A próba erejének  befolyásolására a legfontosabb eszköz a 
mintanagyság: minél nagyobb a minta, annál nagyobb a próba ereje. 

6. Mivel a modell összetett, többféleképpen is sérülhet. Az egyes próbák érzékenyek 
lehetnek bizonyos fajta modellsérülésekre, más fajtájúakra viszont nem. Az a helyes 
gyakorlat, ha a programcsomagban rendelkezésre álló valamennyi statisztikai próbát 
elvégeztetjük. A kapott eredmények helyes értelmezése szakértői segítséget 
igényelhet. 

 
G.4 Kezdődjék a mérés 
 
A becslésről és a statisztikai próbákról szóló előző rész a mérőeszköz megszerkesztésével 
foglalkozott, és annak a bemutatásával, hogy a modellt megalapozó elmélet megfelelő (valid) a 
célpopulációhoz tartozó vizsgázók vizsga-viselkedésének leírására. Ha a bizonyítékok elég 
erősek ahhoz, hogy alátámasszák a modell megbízhatóságára vonatkozó következtetésünket, 
akkor tovább léphetünk, hogy a tesztet használati eszközként felhasználjuk. A modell 
szóhasználatával ez annyit tesz, hogy a vizsgázó válaszait felhasználjuk a mögöttes 
kontinuumon elfoglalt helyének becslésére. Ezt a becslést rendszerint ugyanazzal a 
számítógépes programmal számoljuk ki, mint amelyet a kalibrációhoz felhasználtunk. A G.6 
fejezetrészben e becslések néhány technikai részletét tárgyaljuk. Ebben a részben inkább 
fogalmi természetű témákat érintünk: 

1. A személy thétaértékének becslése nem egyenlő a valódi thétaértékkel. A becslés a 
vizsgázó válaszmintázatán alapul. A thétaértéket magát a személy stabil jellemzőjének 
tekintjük, de két egymást követő tesztfelvételkor (közbenső ’agymosást’ feltéve) nem túl 
valószerű, hogy mindkétszer ugyanazt a válaszmintázatot figyelhetjük meg, és így 
valószínűleg a thétaérték két különböző becsléséhez jutunk. A becslés pontosságát 
annak standard hibája fejezi ki. A standard hiba a különösen magas és a különösen 
alacsony pontértékek válaszmintázatainál általában nagyobb, mint a középső 
tartományhoz tartozó pontértékek esetében. Ennek köze van az információ fogalmához: 
ha egy teszt Jani számára túl nehéz, akkor valószínű alacsony pontértéket ér el, és a 
válaszokból nyerhető információmennyiség kicsi. Lényegében nem fogunk megtudni 
többet, mint hogy a teszt túlságosan nehéz, de nem tudjuk nagy pontossággal 
kikövetkeztetni Jani helyét a mögöttes kotinuumon, és ez a (viszonylag) magas standard 
hibában tükröződik. A G.7 fejezetrész elmagyarázza, hogyan számítható ki ez az 
információ. 

2. A becslésről szóló fejezetrészben elmagyaráztuk, hogy az az információmennyiség, 
amelyet egy itemparaméterről gyűjtünk, növekedni fog, ha a minta nagyság növekszik, 
mivel minden egyes vizsgázó, aki az itemet megválaszolja, bővíti az itemre vonatkozó 
információt. Hasonló meggondolás érvényes a théta becslésére is, de Jani thétájáról nem 
nyerünk információt mari válaszai révén. Tehát a Jani thétájára vonatkozó 
információnak magától Janitól, az ő válaszaiból kell származnia, és az egyetlen mód 
arra, hogy több válaszhoz jussunk az, ha meghosszabbítjuk a tesztet. A théta 
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becslésének standard hibája erősen függ a teszthosszúságtól, de itt is érvényes a 
négyzetgyök-szabály: a standard hiba megfelezéséhez négyszer annyi itemre van 
szükség. 

3. A théta becslésének kiszámításához ismerni kell az itemparaméterek értékét, de ezeket 
az értékeket pontosan nem ismerjük. A számításokhoz az itemparamétereknek azokat a 
becsléseit használjuk fel, amelyeket a kalibrációs szakaszban kapunk. Ámde ezek a 
becslések is tartalmaznak hibát, amiről többnyire nem veszünk tudomást a thétabecslés 
standard hibájának kiszámításakor. Ténylegesen tehát a thétabecslés standard hibája 
nagyobb, mint amit a számítógépes program jelez. Ha a kalibrációs minta nagy, ez a 
ráadás hiba nem túl fontos, de ha a kalibrációt kis mintával végezték, az extra hiba 
tekintélyes lehet. 

4. A Rasch-modellben minden vizsgázónak, akinek a nyers tesztpontértéke (a helyes 
válaszok aránya) megegyezik, ugyanaz lesz a thétabecslése; a két paraméteres 
modellben az azonos súlyozott tesztpontértékkel rendelkező tesztvizsgázók 
thétabecslése lesz azonos.  

5. A thétabecslés és a tesztpontérték közötti korreláció általában igen magas (0,99 fölötti). 
Ez a körülmény számos kutatót késztet olyasféle kijelentésre, hogy semmi többlet 
értéket nem hoz, ha az IRT-t használjuk a klasszikus tesztelmélet helyett. Erre egy 
elméleti és egy gyakorlati válasz is adható: 

a. A klasszikus tesztelméletben megtudunk valamit a tesztpontértékek jellemzőiről, 
pl. valamely populáción belüli reliabilitásukról, de az elmélet önmagában nem 
kínál kritériumot annak megítéléséhez, hogy értelmes dolog-e egy itemkészlet 
valamely itemét a tesztbe bevennünk. Például a klasszikus tesztelméletből nem 
vezethetjük le, hogy a beszédértési és olvasási itemek értelmes módon 
vegyíthetők-e ugyanazon tesztben (egyetlen tesztpontértéket szolgáltatva 
eredményül) vagy sem. Az IRT-ben erre mód van, méghozzá lényegi, hiszen az 
elmélet középpontjában áll az elméleti konstruktum, amit mérni óhajtunk. Ha a 
beszédmegértés és az olvasás a valóságban két külön fogalom, akkor a 
beszédmegértés és az olvasás együtt nem lesz összhangban az egy dimenziós 
Rasch-modellel. Tehát ebben az értelemben az egydimenzionális IRT-modell 
használata (és validitásának meggyőző kimutatása) tekinthető annak igazolásául, 
hogy a teszteljesítményt egyetlen számmal foglaljuk össze. Az nem lényeges, 
hogy ez a szám a tesztpontérték vagy a thétabecslés, legalább is ha mindenki 
ugyanazt a tesztet kapja. 

b. Az IRT használatának legfontosabb gyakorlati előnye, hogy ténylegesen 
összehasonlíthatjuk a különböző tesztekben elért eredményeket. Tegyük fel, 
hogy Jani egy olyan olvasási teszttel vizsgázik, amely 30 itemből áll, és ezzel a 
teszttel szerzett nyers pontértéke 22; Mari egy másik, 35 itemből álló olvasási 
tesztet kap, és pontértéke 24 lesz. A klasszikus tesztelmélet keretében nincs 
ésszerű út annak kikövetkeztetésére, hogy Mari olvasásteljesítmény jobb vagy 
rosszabb Janiénál. Az IRT-ben ellenben ez nagyon is lehetséges, feltéve, hogy 
mindkét teszt itemeit együtt kalibrálták. Az összehasonlítás rendszerint Jani és 
Mari thétaértékeinek összevetésével történik. Pontosan ez az a gyakorlati előny, 
amely a számítógépes adaptív tesztelésnek is alapjául szolgál.  

6. Nem árt ezt a fejezetrészt azzal zárni, hogy figyelmeztetéssel fordulunk az IRT 
túlságosan optimista szorgalmazóihoz: egy IRT-modell használata a rossz tesztet nem 
fogja jóvá változtatni. A hanyag tesztkonstrukciós folyamat nem tehető jóvá a Rasch-
modell használatával; ellenkezőleg, minél gondatlanabb volt a teszt szerkesztése, annál 
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nagyobb a kockázata, hogy a modellfeltételek gondos ellenőrzése felfedi a teszt gyenge 
minőségét. Ebben a vonatkozásban érdemes ismét felidézni az IRT-modellek 
definícióját: a modell azt állítja, hogy sajátos összefüggés van a látens változó és a 
válaszok valószínűsége közt, abban az értelemben, hogy akinek magasabb a thétaértéke, 
az magasabb valószínűséggel jut  helyes válaszhoz, mint akinek alacsony a thétaértéke. 
De ez egy feltételes állítás: ’ha valaki, akinek magas a thétaértéke az itemre válaszol, 
illetve megoldja a tesztet, akkor…stb.’ De ebből az állításból nem következik, hogy 
ténylegesen van valaki, akinek magas a thétaértéke és van másvalaki is alacsony 
thétaértékkel.  Hogy lássuk, mi is következik ebből, tegyük fel, hogy valamely 
populációban a Rasch-modell érvényes három itemre, amelyek nehézségparamétere 
rendre -1, 0, és +0,5. tegyük fel továbbá, hogy ebben a populációban mindenki 
thétaértéke -0,1 és +0,1 között van. A szituációt a G.6. ábra baloldali képe ábrázolja; azt 
a helyet ahol a populáció tagjai elhelyezkednek az x-tengelyen egy vastagabb vonalka 
jelzi. Az ábra jobb oldali képe kinagyítja az előbbi képet, hogy bemutassa, mi fog 
történni ebben a populációban, és a figyelemreméltó dolog az az, hogy e kicsi 
intervallumba eső thétaértékekre a három item válaszgörbéi majdnem laposak. Ez azt 
jelzi, hogy a populáció minden tagja szinte ugyanolyan valószínűséggel fogja helyesen 
megválaszolni a három item bármelyikét, ami egyúttal azt is jelenti, hogy a három 
itemre együttesen várható pontérték majdnem ugyanaz lesz mindenki számára. 
Emlékezzünk rá, hogy a várható pontérték ugyanaz, mint a klasszikus tesztelmélet 
terminológiájában a valódi pontérték, ami azt jelenti, hogy a valódi variancia zéró 
közelében lesz, és így a teszt reliabilitása is zéróhoz közel lesz. 

 
 

 G.6. ábra. A Rasch-modell  a théta különböző értéktartományai esetén 
 

A G.6. ábrából azt a fontos dolgot tudhatjuk meg, hogy a Rasch-modell akkor is érvényes lehet 
egy populációban, ha a válaszgörbék majdnem laposak azon a szakaszon, amelyben a populáció 
tagjaihoz tartozó thétaértékek elhelyezkednek. De ha ez a helyzet, akkor a teszt igen alacsony 
reliabilitású, és egyéni méréshez gyakorlatilag hasznavehetetlen lesz. A gyakorlati 
következmény, hogy a tesztreliabilitás  külön értékelésére is szükség van, ez a statisztikai 
illeszkedéspróbákból nem következtethető ki. 
 
G.5. Az alapegyenletek 
 
A logisztikus függvény nagyon sajátos alakú matematikai függvény. Ha x a függvény 
argumentuma, akkor a logisztikus függvényszabályt 
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( ) x

x

e
exf
+

=
1

                                                     (G.1) 

adja meg, ahol e egy matematikai állandó, amelynek értéke 2,71828…(az e nagyon fontos  
szám a matematikában, annyira, hogy külön szimbólumot kapott, az e betűt). Jegyezzük meg, 
hogy a függvény szabályban x az e szám kitevője. Mivel az e kitevője olykor nem egy egyszerű 
szimbólum, hanem egy egész hosszú kifejezés, a fenti jelölés használata zavarokat okozhat 
(nem látjuk már át, hogy az egész kifejezés egy kitevő). Ezért ugyanennek a leírására  elég 
gyakran egy kényelmesebb alakot szoktak használni: 

( ) ( )
( )x
xxf

exp1
exp
+

=                                                 (G.2) 

 
A (G.1) és (G.2) formulák azonosak, és a logisztikus függvény szokványos alakjai. Jegyezzük 
meg, hogy fontos felismernünk a logisztikus függvényt, amely ’exp valami osztva 1 plusz exp 
ugyanazon valamivel’ alakú. 
 
A Rasch-modellben az item-válasz-függvények mind a θ  látens változó logisztikus függvényei. 
Ezeknek a függvényeknek a függvényszabálya: 

( ) ( )
( )i

i
if βθ

βθθ
−+

−
=

exp1
exp                                         (G.3) 

 Néhány megjegyzést fűzünk ehhez a függvényszabályhoz: 
1. A (G.3) jobb oldala a logisztikus függvény. A ’valami’ azonban nem csupán θ , hanem 

iβθ − . Tehát a logisztikus függvény itt nem a szokványos alakjában szerepel. 
2. Az f függvénynek van egy i alsó indexe (ami az itemre utal). Ez azt jelenti, hogy minden 

egyes item függvényszabálya logisztikus függvényként írható fel. Tehát (G.3) nem egyetlen 
függvényt definiál, hanem a függvények egy családját. 

3. Ha magát a szabályt (a (G.3) jobb oldalát) nézzük, látjuk, hogy csupán egyetlen változó 
függ az itemtől, azaz csak egy szimbólum fordul elő i indexszel, éspedig iβ . Ez egy szám, 
amelyet itt konkrétan nem adunk meg (így ez egy paraméter). Ha ennek a paraméternek 
egy konkrét értéket választunk, akkor kiszámíthatjuk a függvény értékét minden lehetséges 
θ  értékre. Ha ezeket az függvényértékeket egy θ -tengely fölött grafikusan ábrázoljuk, a 
G.1 ábra jobb oldalán láthatóhoz hasonló görbét kapunk. 

 
A két paraméteres logisztikus modellben a függvényszabály alakja: 

( ) ( )[ ]
( )[ ]ii
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af
βθ

βθθ
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−
=

exp1
exp                                              (G.4) 

és itt azt látjuk, hogy a függvényszabályban két i indexes változó található, vagyis a 
függvényszabály egy két paraméteres függvénycsaládot határoz meg. Az ia  a diszkrimináció-
paraméter. Ennek pozitívnak kell lennie. Ha közel van a zéróhoz, akkor a függvénygörbe 
majdnem lapos (a 0,5 értéknél); ha nagyon nagy, akkor a görbe a Guttman-item görbéjéhez 
(lásd a G.1 ábra bal oldali rajzán) lesz nagyon hasonló: a θ -nak iβ -hez nagyon közeli 
értékeinél igen meredeken emelkedik. A kisebb értékeknél nagyon közel van zéróhoz, nagyobb 
értékeknél pedig az egyhez van közel.   
 
Az OPLM is a (G.4) függvényszabályt alkalmazza, de használatakor feltételezzük, hogy az ia  
diszkrimináció-paraméterek adva vannak, és nem kell őket az adatokból becsülni. 
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Létezik egy három paraméteres modell is, amit háromparaméteres logisztikus modellnek 
szoktak nevezni. Függvényszabálya a következő:  
 

     ( ) ( ) ( )[ ]
( )[ ]ii

ii
iii a

accf
βθ

βθθ
−+

−
−+=

exp1
exp1                                          (G.5) 

Néhány megjegyzés: 
1. A ic paraméter zéró és egy között változhat, és többnyire találgatás-paraméternek (vagy 

pszeudo-találgatás-paraméternek) mondják. A következőképpen értelmezhető: Tegyük fel, 
hogy ic =0,25. Ha a θ értéke nagyon alacsony (mondjuk -100), akkor a (G.5) jobb oldalán a 
tört értéke nagyon közel lesz zéróhoz, de maga a függvényérték 0.25-höz lesz igen közel. 
Hasznos lehet ez, ha feleletválasztásos itemekkel dolgozunk. Ha az itemben négy választási 
lehetőség van adva, a helyes válasznak még igen alacsony képesség mellett is 0,25 lesz a 
valószínűsége puszta találgatás alapján.  

2. A (G.5) függvényszabálya nem a logisztikus függvény. Úgy hogy nem jogos ezt a modellt 
is logisztikus modellnek nevezni, bár gyakran így emlegetik. 

Ez a modell nagyon népszerű az Egyesült Államokban, de sokkal kevésbé elfogadott pl. 
Európában vagy Ausztráliában. A tartózkodás egyik fontos oka, hogy nagyon nehéz a 
modell paramétereinek becslése, és a becslési folyamat gyakran kudarccal végződik, hacsak 
nem igen nagy mintán végezzük (ami gyakoribb as USÁ-ban, mint Európában vagy 
Ausztráliában.) E  ’globális’ egyet nem értésnek vannak persze finomabb matematikai és 
filozófiai indokai is. 

 
 
G.6 Egy teszt információfüggvénye 
 
A G.2 fejezetrészben az információfüggvényt az itemparaméterek becslésével összefüggésben 
tárgyaltuk. Nehéz volna a fogalom magyarázatát – akár grafikus formában is - tovább vinnünk, 
mivel egyidejűleg sok paraméterre vonatkozó információról van szó. Ha egyszer ismerjük az 
itemparamétereket (vagy becsült értékükön rögzítjük őket), és így folyamodunk a théta 
becsléséhez, akkor a probléma valamelyest egyszerűsödik, mivel ilyen esetben csak egyetlen 
ismeretlen mennyiségünk van, éspedig maga a théta.  
 
Anélkül, hogy tárgyalnánk az információfogalom matematikai hátterét, tanulságos lehet a két 
paraméteres logisztikus modell iteminformációjának képletét szemügyre vennünk: 

      ( ) ( ) ( )[ ]θθθ iiii ffaI −= 12                                           (G.6)  
Megjegyzéseink: 

1. A függvény jelölése: I (az információ jelölésére). A théta függvénye, és minden itemnek 
külön függvénye van, ezért az i index. 

2. Az if  függvény a (G.3) formula által definiált item-válasz-függvény, és ia  az i. item 
diszkrimináció-paramétere. A formula a Rasch-modellre is érvényes, mert ez a modell a két 
paraméteres modell olyan speciális esete, amelyben valamennyi diszkrimináció-paraméter 
eggyel egyenlő. 

3. Az információfüggvény mindig pozitív, akármilyen értéket venne is fel a théta, de nem 
konstans: a Rasch-modellben és két paraméteres modellben akkor éri el maximális értékét, 
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ha ( ) 5,0=θif , és ez akkor fordul elő, amikor iβθ = . A Rasch-modellben (ahol 1=ia ) 
valamely item maximális információja 0,5×(1 – 0,5) = 0,25. 

Az itemválaszok statisztikai függetlenségének feltevése miatt az egyes itemek 
információfüggvényei egyszerűen összeadhatók. Ezért egy teszt információfüggvénye az itemek 
információfüggvényeinek az összege, amit képlet formájában a következőképpen írhatunk fel: 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]∑ ∑ −==
i i

iiiit ffaII θθθθ 12                                        (G.7) 

ahol a t index a teszt egészére utal. Szemléltetésül egy tesztpélda négy itemének az 
információfüggvényét külön rajzolja fel a G.7 ábra baloldali képe. Összegük grafikonját az ábra 
jobb oldali képén láthatjuk. Az itemek illeszkednek a Rasch-modellhez, és nehézség-
paramétereik: 11 −=β , 9,02 −=β , 8,03 =β  és 1,14 =β .  

G.7 ábra. Itemek és egy teszt információfüggvénye 
Megjegyzéseink az ábrákhoz: 

 
1. A baloldali képen a négy görbe az itemparaméterek értékénél éri el maximális értékét 

(sorrendben -1, -0,9, 0,8, és 1,1). Az információ értéke ezeknél a pontoknál 0,25, mivel a 
Rasch-modellt alkalmaztuk. Látjuk, hogy a két könnyű item nagyon kevés információt 
szolgáltat théta magas értékeinél, és a nehéz itemek alacsony információval rendelkeznek a 
théta kis értékeinél. 

2.  A jobb oldali kép a négy görbe összegét tünteti fel (figyeljük meg, hogy az y-tengely 
skálája különbözik a két képen). A maximális értéke (kb. 0,75) a zéró körüli théta értéknél 
van. Ez fontos megfigyelés: a négy görbe egyikének sincs zéró közelében a maximuma, de 
az összegüké igen. Azt is megfigyeljük, hogy a jobb oldali görbe laposabb, mint a baloldali 
kép bármelyik görbéje, ami azt mutatja, hogy a négy item különböző információ-
hozzájárulása eloszlik a látens kontinuum mentén. 

3. Ez a megfigyelés ellenkezhet az intuíciónkkal. Olykor hallhatunk olyan érvelést, hogy az 
információ megfelelő eloszlásához az itemparaméterek egyenletes eloszlására van szükség. 
Vizsgáljuk meg ezt a kérdést kicsit mélyebben. Az előző példánk tesztje két (kicsi) 
itemcsoportból tevődik össze. A G.8 ábrán (bal oldali kép) ennek a tesztnek az 
információfüggvénye  négy item információfüggvényével együtt van feltüntetve (az itemek 
nehézség-paramétere sorrendben: -1, -0,33, +0,33, és  +1). A jobb oldali képen a tesztpélda 
információfüggvénye egy olyan négy itemes teszt információfüggvényével együtt látható, 
amelynek minden itemparamétere zéróval egyenlő. (A tesztpélda görbéje fekete, a többi 
piros és vastagabb vonallal van kihúzva.) 
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G.8 ábra. Tesztek információfüggvényének összehasonlítása 
 

4. A bal oldali képről azt látjuk, hogy tesztpéldánk információs függvénye a két 
itemcsoportjával laposabb információfüggvényt eredményez, mint az egyenletesebb 
eloszlású itemparaméterekkel rendelkező teszt. A jobb oldali képen a görbe meglehetősen 
kicsúcsosodik az egyetlen közös nehézség-paraméternél (zéró), míg távolabb az információ 
elég gyorsan csökken. 

5. A teszt szerkesztésekor célszerű néhány teszt információfüggvényének grafikonját 
megrajzolni, és szem előtt tartani a teszt fő használati módját. Ha egy teszt fő célja a 
szelekció (mint például annak eldöntése, hogy ki ment át vagy bukott meg egy vizsgán), 
akkor úgy szerkeszthető meg a legjobb teszt, ha az itemek nehézsége a határoló thétaérték 
közeléből való. Tegyük fel, hogy, úgy döntünk, hogy egy vizsgázó sikeresen tette le a 
vizsgát vagy alkalmas valamely munkakörre, ha théta értéke nagyobb, mint zéró. Akkor az 
IRT keretében a legjobb teszt az olyan, amelynek minden  nehézség-paramétere egyenlő 
zéróval, mivel ez maximalizálja az információt a thétaértéknél. Ez azt jelenti, hogy a zéró 
közeli thétaértékkel rendelkező vizsgázók thétáját becsüli a teszt a legkisebb standard 
hibával. A határoló ponttól távolabb eső vizsgázóknál a standard hiba nagyobb lesz, de ez 
nem túl fontos, mert egy alkalmas vizsgázó (mondjuk 1,5-ös thétaértékkel) számára nincs 
különösebb jelentősége, ha egy egyes vagy kettes becsléssel végzi, hiszen (igen nagy 
valószínűséggel) így is úgy is átmegy. 

6. Másrészt, ha az a cél, hogy minden vizsgázó thétaértékét a lehető legpontosabban becsüljük 
meg, akkor jobban járunk egy nagyon lapos információfüggvénnyel. A G.9 ábra baloldali 
rajza egy 18 Rasch-itemből szerkesztett, ésszerű mértékig lapos információgörbét mutat be.  

 

G.9. ábra. Egy lapos információfüggvény és a paraméterek eloszlása 
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Az információ mennyisége legalább kettő (amelyek nyolc maximálisan informatív itemnek 
felel meg). Ha a tesztet olyan populációban használjuk, amelynél a théta normális eloszlású 
zéró középértékkel és szórása egy, akkor körülbelül a populáció 99%-át egyforma 
(körülbelül nyolc-tíz optimálisan adaptált itemnek megfelelő) pontossággal mérhetjük. Ez 
bámulatos teljesítménynek tűnhet, de van egy komoly hátulütője. A G.9 ábra jobb oldali 
képe a nehézség-paraméterek gyakorisági eloszlását tünteti fel, bemutatva, hogy a 18 
itemből 14 vagy nehéz vagy könnyű, és csak négy itemnyi kisebbség közepes nehézségű. 
Mindig ez fog történni, ha lapos információfüggvényt próbálunk szerkeszteni: az 
itemparamétereknek lesz egy nehéz és egy könnyű csoportja, és a közepes nehézségű itemek 
kisebbséget fognak alkotni. 

7. De mit jelent ez a gyakorlati alkalmazásban? A gyönge tanulókat frusztrálják a nehéz 
itemek, a jó tanulókat pedig untatják a könnyűek, és mindkét esetben kevés információt 
fognak nyújtani a szélsőségesen könnyű vagy nehéz itemek. Tehát haszonnal járhat, ha 
megpróbálunk olyan teszteket szerkeszteni, amelyek jobban igazodnak a vizsgázók 
szintjéhez. A következő példában szerkeszthetünk egy könnyű tesztet, amely például 
könnyű és közepes nehézségű itemekből áll, és egy nehéz tesztet, amely közepes és nehéz 
itemekből tevődik össze. A G.10 ábra bal oldali képe a két (egyenként 11 itemből álló) 
teszt információgörbéjét mutatja. 

 
 

G.10 ábra. Egy  könnyű és egy nehéz teszt információgörbéje 
 

8. Az így szerkesztett tesztek nem érik el a korábban látott legalább két információegységnyi 
szintet a zéró-pont közvetlen környezetében. Ezen segíthetünk, ha mindegyik teszthez 
hozzáadunk egy vagy két közepes nehézségű itemet. Két-két item hozzáadásának 
eredményét a G.10-es ábrán a jobboldali kép mutatja be. 

9. Összefoglalva: 
a. Két tesztet szerkesztettünk, mindegyiket 13 itemmel. Mindkét tesztben hat item 

közös, hét egyedi, ami összesen 20 itemet tesz ki. 
b. A könnyű teszt legalább 2 egység értékű információt nyújtanak a (-2,50,+0,42 

intervallumban) és a nehéz teszt a (-0,42, 2,5) intervallumban éri el ezt az értéket. 
c. A (-0,42, +0,42) intervallumban mindkét teszt információértéke legalább 2 lesz, és 

bizonyos értelemben felcserélhetők egymással. 
d. Ha a thétaértékek a populációban normális eloszlásúak zéró középértékkel és 

egyértékű szórással, akkor a thétaértékek 99%-a a (-2,5,+2,59 intervallumba esik. A 
(-0,42, +0,42) intervallumba esők százalékaránya 32, kb. egy harmada a 
populációnak. 
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e. Komolyabban természetesen csak akkor nyerünk, ha a könnyű tesztet a gyengébb, a 
nehéz tesztet a jobb tanulókkal oldatjuk meg. Ami azt jelenti, hogy valamilyen 
formában már előzetesen tesztelni kell a vizsgázókat, hogy be tudjuk osztani őket a 
könnyű vagy nehéz tesztet megoldó csoportba. Mivel körülbelül a populáció egy 
harmadára terjed ki a biztonságos ütköző zóna, ahol nem számít túl sokat, hogy 
melyik tesztet alkalmaztuk, hiszen a dolgok csak akkor sikerülhetnek félre, ha egy 
tanuló, aki a populáció alsó harmadába tartozik, a nehezebb tesztet kapja, vagy 
fordítva. Tehát az előzetes tesztelésnek nem kell túl pontosnak lennie. Sok esetben a 
tanár véleménye is elegendő lesz. 

f. Jegyezzük meg, hogy a két rövidebb tesztnél a becsült thétaértékek ugyanazon a 
skálán helyezkednek el, és összehasonlíthatók. Persze csak akkor, ha a két teszt 
itemeit együtt kalibráltuk. 

g. Úgy tűnhet, hogy volt némi önkényesség az előző példában, mégpedig az a feltevés, 
hogy a populációs középérték zéró, és a szórás egy. Ez igaz a példánk 
vonatkozásában, de a gyakorlatban meglehetősen könnyen végezhetünk egész 
pontos becsléseket a középértékről és a szórásról a kalibráció során MML-t 
alkalmazva, és a példabeli eljárást könnyen adaptálhatjuk az eredményekre. Az 
egyetlen feltevés, amely megmarad önkényesnek, a normális eloszlás feltevése, de 
ebben az alkalmazásban ez nem túl fontos. 

10. Ebben a függelékben szereplő valamennyi ábrát az EXCEL programmal szerkesztettük, 
beleértve a formulákkal végzett számítási munkát is. Ha valaki elsajátította az EXCEL 
alapvető műveleteit, akkor gyorsan boldogul a feladattal. Ezért nagyon ajánlatos minél több 
item-válasz-függvénynek megrajzolni a grafikonját, kísérletezni velük, hogy lássuk a 
tesztszerkesztés következményeit és a lehetséges változtatásokat. A még tapasztalatlan 
olvasónak a G.10 ábrához hasonló ábrák megszerkesztésének módját lépésről lépésre 
haladva magyarázzuk el a G.8 fejezetrészben. 

 
 
G.7 A θ látens változó becslése 
 
Ha sikeresen befejeztük a kalibrációs fázist, akkor az itemek itemparmétereit kellő 
pontossággal ismertnek tekintjük, és azt mondhatjuk, hogy mérőeszközünk immár készen áll 
arra, hogy a terepen alkalmazzuk. Ámde az alapvető megfigyelések, amelyeket egy 
tesztfelvételkor teszünk, a vizsgázók válaszai bizonyos számú itemre, és ezeket a válaszokat 
konvertáljuk itempontértékekké. Megmaradunk itt a legegyszerűbb esetnél, a bináris 
pontértékeknél: a vizsgázó ’1’ pontértéket kap minden helyes, és ’0’ pontértéket minden téves 
válaszért. Ha a teszt 30 itemből áll, akkor megfigyelésünk 30 zéróból és egyesből álló fűzér 
lesz, és ezt a fűzért (amit válaszmintázatnak nevezünk) kell konvertálnunk a vizsgázó látens 
θ-értékének becslésévé. Ennek a fejezetrésznek a célja kicsit részletesebben bemutatni, hogy 
ez miként történik. 
 
A probléma nem túl egyszerű. Ténylegesen többféle úton lehet a megfigyelt válaszokból a 
thétaérték becsléséhez jutni, és mindegyiknek megvan a maga előnye és hátránya. A 
thétaértékek becslésének három fontos útját fogjuk szemügyre venni: 
1.  A maximum likelihood becslőfüggvény, amelyet a G.7.1. fejezetrészben tárgyalunk.  A 

likelihood fogalmát és a maximum likelihood (ML) becslést fogjuk kicsit részletesebben 
megvilágítani. 
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2.   A G.7.2. fejezetrészben a ML-becslőfügvény torzításainak fogalmát fogjuk elmagyarázni, 
és bevezetünk egy sokkal kevésbé torzító másik becslőfüggvényt (az ún. Warm-
becslőfüggvényt). 

3.   Végül a G.7.3 fejezetrészben egy olyan becslőfüggvényt ismertetünk, amely több 
információt használ fel, mint amennyit egy konkrét válaszmintázat tartalmaz. Ez a 
becslőfüggvény szépen illeszkedik a Bayes-féle statisztikák néven ismert statisztikai 
függvények családjába. 
  

G.7.1 Maximum likelihood-becslés 
 
Hogy a lehető legkevesebb képletet használjuk, ugyanazt a négy itemes tesztet fogjuk 
használni példa gyanánt, mint a G.6 fejezetrészben: a Rasch-modellhez illeszkedő teszt négy 
itemparamétere a következő volt: 11 −=β , 9,02 −=β , 8,03 =β  és 1,14 =β . Természetesen 
nem ismerjük az itemparaméterek ’valódi’ értékét, de a gyakorlatban az itemparamétereknek 
a kalibrációs fázisban nyert becsléseit használjuk, és úgy kezeljük őket, mintha valódi értékek 
volnának. 
 
Két válaszmintázatot fogunk tanulmányozni, Janiét és Mariét. Mindegyikben két helyes 
válasz van és két téves. Jani mintázata (0,0,1,1) és Marié (1,1,0,0). Mari mintázata inkább 
hasonlít arra, amit elvárnánk; helyes választ adott a két legkönnyebb itemre, és nem tudta 
megoldani a két legnehezebbet. Jani mintázatában épp a fordítottját látjuk: eltévesztette a két 
legkönnyebb itemet, de a két nehezebbet helyesen válaszolta meg. Tehát esetleg azt 
várhatnánk, hogy Jani válaszmintázata jobb képességekről tanúskodik, és ezért Jani 
thétabecslése magasabb lesz, mint Marié. Látni fogjuk, hogy nem ez a helyzet. 
 
Megvizsgáljuk Jani válaszmintázatának a likelihoodját. A G.5 fejezetrész (G.3) formuláját 
alkalmazva és az ismeretlen paraméterérték helyére a kalibrációból ismert értéket 
helyettesítve kapjuk: 

P(1. item helyes) ( )( )
( )( )1exp1
1exp
−−+

−−
=

θ
θ                                                           (G.8) 

és a helytelen válasz valószínűsége természetesen egy mínusz a helyes válasz valószínűsége:   

P(1. item hibás) ( )( )
( )( ) ( )( )1exp1

1
1exp1

1exp1
−−+

=
−−+

−−
−=

θθ
θ                                    (G.9) 

(G.8)-ból vagy (G.9)-ből nem tudjuk kiszámítani, hogy Jani az itemet helyesen vagy 
helytelenül válaszolja meg, mivel nem ismerjük Jani thétaértékét: a (G.8) és (G.9) jobboldala 
théta függvénye. De a θ szimbólum helyére egy tetszőleges számot helyettesítve 
kiszámolhatjuk a valószínűség értékét. Tegyük fel, hogy zérót használjuk thétaértékként, 
akkor azt találjuk, hogy a helyes válasz valószínűsége 0,731 (és 1 – 0,731=0,269 a téves 
válasz valószínűsége). Tehát azt mondhatjuk: ha Jani thétaértéke zéró, akkor 0,269 annak a 
valószínűsége, hogy azt fogjuk megfigyelni, amit megfigyeltünk (nevezetesen, hogy az 1. 
itemre adott válasz téves). Ezt a valószínűséget théta más értékeire is kiszámíthatjuk, aztán az 
egész eljárást a többi itemmel is megismételhetjük. Három théta értékre elvégeztük ezt, és az 
eredményt a G.3 táblázat mutatja, amelyben minden sor egy itemnek felel meg. Figyeljük 
meg, hogy az első oszlop éppen Jani válaszmintázatát adja. 
 

G.3 táblázat. Valószínűségek és likelihood 
Megfigyelt θ = -1 θ = 0 θ = 1 
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válasz 
0 0,500 0,269 0,119 
0 0,525 0,289 0,130 
1 0,142 0,310 0,550 
1 0,109 0,250 0,475 

Likelihood 0,004063 0,006025 0,004042
 

Az előző bekezdésben elmagyaráztuk, hogyan határozható meg egy megfigyelt válasz 
valószínűsége egyetlen item esetében. De hátra van a teljes válaszmintázat valószínűségének 
meghatározása, vagyis a négy megfigyelt válasz együttes valószínűsége. Általánosságban ez 
nem egyszerű probléma, hacsak nem vezetünk be egy speciális feltételt. Ez a feltétel a 
statisztikai függetlenség feltevése. Jelen összefüggésben ez annyit jelent, hogyha már adva 
van a thétaérték, valamely itemre adandó helyes válasz valószínűsége nem függ más itemekre 
adott válaszoktól. Konkrétabban: Tegyük fel, hogy jani thétaértéke -1-gyel egyenlő, akkor 
annak a valószínűsége, hogy a negyedik itemet helyesen válaszolja meg 0,109 lesz, bármi volt 
is a többi itemre adott válasza. Ez a feltevés az IRT-ben mindenütt jelen van (és sok más 
modellben is), és ha teljesül, akkor egy nagyon egyszerű és hatékony szabály áll 
rendelkezésünkre: egy válaszmintázat valószínűsége az itemválaszok valószínűségének 
szorzata. Ezeket a szorzatokat tünteti fel a G.3 táblázat utolsó sora. A megfigyelt mintázat 
likelihoodjának (’valószínűségének’) nevezzük őket. 
 
A G.3 táblázat a likelihoodot a théta három különböző értékére adja meg. Látjuk, hogy a 
likelihoodértékek igen kis számok, de ez nem fontos: az a fontos, hogy a likelihoodértékek 
változnak, ha théta változik. Ez azt jelenti, hogy a likelihoood a théta függvénye. Ha nagyon 
sok thétaértékre kiszámoljuk a likelihoodot, akkor a függvényt grafikusan ábrázolhatjuk. Ez 
történik a G.11. ábra baloldali képén Jani válaszmintázatára vonatkozóan. A jobboldali kép 
Mari válaszmintázatának likelihoodfüggvényét ábrázolja. 
 

 
G.11. ábra. Két válaszmintázat likelihoodfüggvénye 

 
Megjegyzéseket fűzünk ehhez az ábrához: 
1. Ha az x-tengely mentén balról jobbra haladunk, Jani válaszmintázatának 

likelihoodfüggvénye előbb növekszik, majd csökken; maximumát zéró körüli 
thétaértéknél éri el (egy finomabb felbontású számítás megmutatja, hogy a maximum 
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helye -0,0022). Tehát -0,0022 az e válaszmintázathoz tartozó théta ’maximum 
likelihood’ -becslése. 

2. Ha IRT-program maximumlikelihood-becslést végez, speciális matematikai technikákat 
alkalmaz annak érdekében, hogy gyorsan kapja meg a becslét (még nagy számú item 
esetében is). De nincs szükségünk ezeknek a technikáknak az elsajátítására ahhoz, hogy 
megértsük, mit jelent a maximum likelihood becslés. 

3. A G.11. ábra jobboldali képén Mari válaszmintázatának likelihoodfüggvénye látható. A 
függvénynek pontosan ugyanaz az alakja, mint Jani grafikonjáé. Tehát Mari thétájának 
maximumlikelihood-becslése ugyancsak -0,0022, ugyanaz, mint Janié. 

4. Jani és Mari becsléseinek egyenlősége nem véletlen egybeesés. A Rasch-modellben igaz, 
hogy valamennyi válaszmintázat, amelyben megegyezik a helyes válaszok száma, 
ugyanahhoz a maximumlikelihood-becsléshez vezet. Ez azt jelenti, hogy a Rasch-
modellben (vagyis, ha a Rasch-modell érvényes), a személy thétaértékére vonatkozó 
összes információt tartalmazza a nyers pontérték, következésképpen semmilyen ésszerű 
következtetés nem vonható le abból, hgy Jani a két legnehezebb, Mari pedig a két 
legkönnyebb itemet válaszolta meg helyesen. 

5. Vigyáznunk kell azonban, nehogy megfordítsuk a gondolatmenetet, és azt mondjuk, 
hogy valamely nyers pontértékhez tartozó összes lehetséges válaszmintázat egyenlően 
valószerű. Láthatjuk ezt, ha gondosan összehasonlítjuk a G.11. ábra két képét. Mindkét 
görbe alakja ugyanaz, de a likelihoodértékek egészen mások. A 0,5-ös thétaértéknél 
például Mari mintázatának likelihoodja 0,24324, míg Janié 0,00544. (Hasonlítsuk össze 
a G.11. ábra két grafikonján az y –tengely mellé írt számokat.) A két érték arány 44,7, 
ami azt jelenti, hogy az (1,1,0,0) mintázat 44,7-szer valószínűbb, mint a (0,0,1,1) 
mintázat. Ez igaz a 0,5 thétaértékre, de az összes többire is. Ha a Rasch-modell a fenti β-
értékekkel érvényes egy populációban, akkor a populációból a mintázatok nagyon nagy 
mintáját merítve azt fogjuk megfigyelni, hogy az (1,1,0,0) mintázat kb. 44,7-szer 
gyakrabban fog előfordulni, mint a (0,0,1,1) mintázat. Ha a két mintázat nagyjából 
egyenlő arányban fordulna elő a mintában, az azt bizonyítaná, hogy a Rasch-modell nem 
érvényes. 

6. Egy olyan összehasonlítás, mint amit az előző bekezdésben végeztünk, hasznos lehet 
egyes alkalmazásokban. Ha valaki megold egy tesztet, és körülbelül az itemek felét 
válaszolja meg helyesen, akkor ésszerű feltételezés, hogy a helyes válaszok a könnyű 
itemeknél, a téves válaszok a nehéz itemekhez születnek. Ezzel az okoskodással Jani 
válaszmintázata kissé furcsának, sőt akár gyanúsnak is tűnhet. De legyünk itt óvatosak, 
és ne tévesszük szem elől, hogy csak egy nagyon egyszerű példát tárgyaltunk. Négy item 
esetén, ha a nyers pontérték kettő, mindössze hat lehetséges válaszmintázat van (ezek 
közül csak kettőt tárgyaltunk). 20 item esetén több mint 180000 módja van annak, hogy 
az itemek felét helyesen válaszoljuk meg, és 40 item esetén 20-as nyers pontértéket több 
mint száz milliárdféleképpen kaphatunk. Tehát mivel gyakorlati képtelenség 
mindezeknek a válaszmintázatoknak a felsorolása, kettős problémához jutunk: 
a. Szükségünk lesz a ’furcsa’ mintázatok definíciójára, hogy egy minta minden egyes 

megfigyelt mintázatáról el tudjuk dönteni, hogy furcsa-e vagy sem. Elég gyorsan 
bővülő irodalma van a kérdésnek, hogy hogyan határozzuk meg és találjuk meg a 
’furcsa’ válaszmintázatokat. (Egy ilyen eljárást az OPLM-programcsomagnak is 
része.) 

b. De a legnehezebb probléma az, hogyan vonjunk le következtetéseket a furcsa 
válaszmintázatok előfordulásából. A nagy tétet hordozó alkalmazásokban (mint a 
vizsgákon) a csalás lehet egy magyarázat, de óvatosnak kell lennünk a 
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vádaskodással, mert néha sokkal prózaibb (és ártatlan) oka is lehet a ’furcsa’ 
válaszmintázatnak. Lássunk egy példát. Tegyük fel, hogy egy teszt 60 
feleletválasztós itemből áll, amelyek (nagyjából) nehézség szerinti emelkedő 
sorrendbe vannak rendezve. A vizsgázók a válaszokat két optikailag leolvasható 
űrlapra jelölik be, az egyik űrlapon az 1-től 30-ig számozott itemeket, amelyeket 
még szünet előtt meg kel válaszolni, a második íven szünet után kell válaszolni a 31-
60. sorszámú itemekre. A válaszűrlapok szabványos elrendezésűek, minden íven 40 
válaszra van hely. Jani éles eszű, de kicsit hanyag tanuló. A 3.itemnél átugrik egy 
sort az űrlapon, és a 3. item válaszát a 4. item helyére jelöli be, és az első rész 
további itemeit is egy sor eltolódással folytatja. A szünet után a második íven kezdi 
el a munkát, és több hibát nem követ el. Mivel optikai leolvasást végez, a 
szokványos program nem ellenőrzi a sorkihagyást (ami általános formában elég 
nehéz is volna), Jani válaszmintázata elég furcsán fog kinézni, hiszen a teszt első 
(könnyű) felében sok hibája lesz, a második részben viszont kevés (hiszen Jani okos 
fiú). 

7. A Rasch-modellben egyenlő nyers pontértékek a théta ugyanazon maximumlikelihood-
becsléséhez vezetnek. A két parméteres logisztikus modellben hasonló eredmény igaz, de 
most a súlyozott pontértékre. Az alkalmazandó súly az item elkülönítés-paramétere. A 
három paraméteres modellben nem létezik olyasmi, mint pontérték, és a szabály az, hogy 
minden válaszmintázat a théta más maximumlikelihood-becsléséhez vezet. 

8. A G.11. ábra (és a G.3. táblázat) alapján valamit megállapíthatunk Jani és Mari 
thétabecslésének pontosságáról. A becslés hibát tartalmaz, és a hiba (átlagos) nagysága 
függni fog a Jani és Mari thétájára vonatkozóan összeszedett információ mennyiségétől. 
Ez a mennyiség függ a théta valódi értékétől (amit nem ismerünk), de függ az itemek 
számától is, ami kicsi a példánkban. Egy zéróval egyenlő thétánál (ami igen közel van a 
maximumlikelihood-becsléshez), Jani válaszmintázatának likelihoodja kb. 0,006 (lásd a 
G.+. táblázatot), míg -1-nél vagy +1-nél  0,004 körül van E két érték hányadosa 1,5, ami 
azt jelenti, hogy a zéró thétaérték esetén a megfigyelt válaszmintázat 1,5-ször 
valószínűbb, mint a -1 vagy +1 théta esetén. Ez az arány nem túl meghökkentő. Azt is 
jelenti, hogy ha a théta a maximumlikelihodd-becsléstől (bármelyik irányba) távolodik, a 
görbe süllyed, de nem túl gyorsan. Az az ütem, amellyel a görbe süllyed a maximumtól 
távolodva, mutatója a becslés pontosságának. Hogy ezt világosabban lássuk, a G.12. 
ábrán két liklihooodfüggvényt mutatunk. A lapos görbe a baloldali képen ugyanaz, mint 
ami a G.11. ábrában szerepelt, a jobboldali kép meredekebb görbéje olyan 20 itemes 
tesztből ered, amelynek nehézség-paraméterei ugyanazok, mint a rövid teszté, vagyis a 
rövid teszt minden egyes nehézség-paramétere ötször fordul elő a hosszabb tesztben. A 
hosszabb tesztben a pontérték 10. (Figyeljük meg, hogy a két görbe y-értékei különböző 
egységekben vannak adva; a théta-értékek viszont közösek, úgy hogy a meredekségbeli 
eltérések helyesen tükröződnek; az egynél és zérónál vett likelihood aránya a 
meredekebb görbénél 7,1. Figyeljük meg azt is, hogy a hosszabb teszt 
likelihoodfüggvényének görbéje nagyon hasonlít a normális eloszlás görbéjéhez (és ez a 
hasonlóság még szembeötlőbb lesz, ahogy a teszt hosszúság növekszik) Ezt a 
hasonlóságot (amely matematikai szükségszerűség) használják ki az IRT-
programcsomagok a thétabecslés standard hibájának kiszámításához 

. 
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G.12. ábra. Egy rövid és egy hosszú teszt likelhoodfüggvénye 
 

9. A G.13.ábra baloldali képe az 1 pontértékű (1,0,0,0) válaszmintázathoz és a 3 pontértékű 
(1,1,1,0) válaszmintázathoz tartozó liklihood függvényt ábrázolja; maximumát 
(közelítőleg) rendre a -1,33 és +1,33 helyen veszik fel. A jobb oldali kép a zéró és négy 
tesztpontértékekhez tartozó likelihoodfüggvényeket ábrázolja, és itt azt látjuk, hogy a 
függvényeknek a (-2,+2) intervallumon nincs maximuma, de akkor sem találunk 
maximumot, ha a grafikont a (-10,+10) intervallumon rajzoljuk meg. Ez azt jelenti, hogy 
ennek a két görbének nincsen maximuma, vagy általánosabban egy teszt zéró 
pontértékéhez és maximális pontértékéhez nem létezik maximumlikelihood-becslés. 
Ugyanez igaz a két paraméteres és a három paraméteres modellre is. Néha azt mondják, 
hogy a zéró és a teljes pontérték maximumlikelihood becslése sorrendben a mínusz és a 
plusz végtelenben van, de hát a végtelen nem egy szám. Ez problémákat okoz, ha két 
különböző csoport átlagos théta értékeit szeretnénk összehasonlítani. Minden teljes vagy 
zéró pontérték plusz vagy mínusz végtelent ad becslésként, és ez nem használható az 
átlag kiszámításához.  Akár nagy számokkal való helyettesítésük, akár ezeknek a 
válaszmintázatoknak a kihagyása helytelen gyakorlat.  Ezekben az esetekben jobb más 
mértékeket használni, például a becslések mediánját. De az ilyen összehasonlítások 
céljára hatékonyabb az itemparaméterek becslésére az MML-módszert használni, mert 
ekkor egyidejűleg becsülhetjük a két csoport átlagos thétáját is. 

 

G.13. ábra. További likelihoodfüggvények 
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G.7.2 A théta maximumlikelihood-becslőfüggvényének torzításai 
 
A théta maximum likelihood (ML) becslőfüggvényének10 két komoly hátulütője van: 

• Zéró és teljes pontérték esetében nem létezik; 
• erősen torzít. 

 
Először azt magyarázzuk el, hogy mit jelent a torzítás ebben az összefüggésben. Tegyük fel, 
hogy Jani thétaértéke +1-gyel egyenlő. Megold egy öt Rasch-itemből álló tesztet. Mivel a 
modell csak az itemválaszok valószínűségét tudja előrejelezni, de nem magukat a válaszokat, 
következésképpen a modell nem tudja hiba nélkül előrejelezni a tesztpontértéket. Ha az 
itemparméterek ismertek, akkor ki lehet számítani mindegyik pontérték valószínűségét. (A 
számítások kissé komplikáltak, és itt nem térünk ki rájuk.) A G.4. táblázatban egy rövid 
példát adunk meg olyan esetre, amikor mind az öt itemparaméter zéróval egyenlő. Ebből a 
táblázatból kikövetkeztethetjük, hogy 0,384 annak a valószínűsége, hogy Janinak 4 lesz a 
pontértéke a tesztben, de azt is látjuk, hogy egy igen csekély valószínűsége annak is van, 
hogy az összes itemet eltéveszti. 
 

G.4.táblázat. Egy (fiktív) tesztpontérték-eloszlás 
+ 1 thétaérték esetére 

 
Pontérték P(pontérték) ML-becslés Warm-becslés 

0 0,001 (-5) -2,402 
1 0,019 -1,389 -1,101 
2 0,104 -0,406 -0,337 
3 0,283 +0,406 0,337 
4 0,384 +1,389 1,101 
5 0,209 (+5) 2,402 

 
 
Jegyezzük meg, hogy az első két oszlop együttesen Jani megfigyelt pontértékeinek 
’személyes’ eloszlását alkotják abban az értelemben, ahogy azt a C. fejezetben kifejtettük. 
Kiszámolhatjuk Jani valódi pontértékét, amely az eloszlás átlagértéke lesz. A számolást a 
következőképpen végezzük: 

0×0,001+1×0,019+…+5×0,209 = 3,657 
De az IRT keretei közt nem a valódi pontérték, hanem Jani thétaértéke becslésének 
megismerésében vagyunk érdekeltek. Miként azt fentebb láttuk, egy tesztpontérték a théta 
bizonyos becslését eredményezi: ha Jani pontértéke egyetlen tesztfelvétel alkalmával 3 lesz 
akkor thétájának becslése 0,406. Az ötös pontértékhez nincs becslés, de mi önkényesen bírtuk 
a -5, illetve +5 számokat thétabecslésként. Na mármost a G.4. táblázat P(pontérték) és ’ML-
becslés’ feliratú oszlopa az ML-becsléssel kapott théták eloszlását alkotják: látjuk például, 
hogy Jani becsült thétája +0,409 lesz 0,283 valószínűséggel.  Úgy hogy kiszámíthatjuk az 

                                                 
10 A statisztika különbséget tesz a ’becslőfüggvény’ (estimator) és a ’becslés’ (estimate) fogalma közt. A 
’becslőfüggvény’ terminus arra az eljárásra vonatkozik, amelyet követni kell valamely populációs mennyiség 
becslésekor. A ’becslés’ az eljárás számszerű eredménye egy konkrét esetben. Azt mondjuk tehát, hogy a mintaátlag a 
populációs középérték egy becslőfüggvénye. Ha egy konkrét esetben az átlag 25, akkor azt mondjuk, hogy a 
populációs középérték becslése 25. 
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átlagos ML-thétabecslést, avagy ami ugyanazt jelenti, de gyakrabban mondják, 
kiszámíthatjuk várható thétaértékét. Ez a várható érték egyenlő a következővel: 

(-5) ×0,001+(-1,389) ×0,019+…+5×0,209=1,62 
ami ugyancsak messzi esik az 1 valódi thétaértéktől. A várható becslésérték és a valódi 
értékközti eltérést hívjuk torzításnak11. Ebben a példában a torzítás elég komoly. Később egy 
valóság közelibb  példán is látni fogjuk, hogy a ML-becslőfüggvény torzítása általában 
komoly marad. 
 
1989-ben Th.Warm kialakított egy alternatív becslőfüggvényt, amely kellően hosszú tesztek 
esetén éppen olyan pontos, mint a ML-becslőfüggvény, de kevésbé torzít. Ez a 
becslőfüggvény Warm-becslőfüggvényként vagy súlyozott maximumlikelihood-
becslőfüggvényként12 ismeretes. Megvan az a vonzó tulajdonsága, hogy a zéró és a teljes 
pontértékekre is definiálva van. Kis mintánkhoz a G.4. táblázat jobbszélső oszlopa tünteti fel 
a Warm-becsléseket. A Warm-becslések várható értéke 0,96, ami összevetve az 1 valódi 
értékkel, csekély negatív irányú torzítást mutat. 
 
Most egy valósághűbb példát, egy 20 itemes, a Rasch-modellhez illeszkedő tesztet vizsgálunk 
meg. Az itemparaméterek terjedelme a -1,05-től az 1,7-ig terjed +0,5 átlagos értékkel. A 
G.14. ábra az ML-becslőfüggvény és a Warm-becslőfüggvény torzítását mutatja be. 
 

G.14. ábra. A théta becslőfüggvényeinek torzításai 
 
 Megjegyzéseink az ábrához:  
1. A torzításokat 101 thétaértékre számítottuk ki, amelyek a -3-tól  +3-ig egyenlő 

távolságokra helyezkednek el. Ugyanazon becslőfüggvényhez tartozó szimbólumok 

                                                 
11 Az itt talált torzítást befolyásolja a zéró és teljes pontértékhez beszúrt önkényes becslés. Erre a problémára 
visszatérünk a későbbiekben.  
12 A Warm-becslést (a Rasch-modell és a két paraméteres logisztikus modell esetében) olyan thétaértékként definiálják, 
amelynél két függvény szorzata maximális. Az egyik függvény a likelihoodfüggvény, a másik az információfüggvény 
négyzetgyöke. Ez utóbbi az előbbi súlyának tekinthető, innen a ’súlyozott likelihood’ elnevezés. 
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eléggé sima függvénygörbét alakítanak ki, ez a torzításfüggvény: a torzítás a 
thétaértékkel együtt változik. 

2. A bal felső saroktól induló grafikon (sötétkék rombuszok), amely hosszan állandó 
szinten, a zéró vonalon halad, majd tovább csökken, a Warm-becslőfüggvény 
torzításfüggvényét ábrázolja. Jól látható, hogy a -1,5-től a +2,5-ig terjedő intervallumon 
a zéróhoz igen közel fut, és egy még szélesebb intervallumon is elég kicsi marad a 
torzítás: +3-nál is csak -0,022. 

3. Az az intervallum, amelyben a torzítás igen kicsi nem szimmetrikus zéró körül. Erre a 
mozzanatra később visszatérünk. 

4. A másik két görbe a ML-becslőfüggvény torzítása. Mivel a ML-becslés nem létezik a 
zéró és teljes pontértéknél, itt problémába ütközünk. Ha a várható értéket kívánjuk 
kiszámítani (azaz átlagokat), akkor számokra van szükségünk, úgy hogy a zéró és teljes 
pontértékek esetében valamilyen számmal kell kipótolnunk, amit bizonyos tekintetben 
józan mérlegeléssel választunk ki, de valamennyire akkor is önkényes marad. Az 
önkényesség befolyásolja az eredményt, és ábránk úgy van szerkesztve, hogy láthassuk 
ennek az önkényességnek a következményeit. 

5. A bal alsó sarokból induló és a jobb felső sarokba tartó (piros négyzetekből álló) 
grafikon a torzításfüggvény, amelyben a zéró és a teljes pontértéknél becslés gyanánt 
sorrendben -5 és +5 szerepel. 

6. A harmadik (bíbor színű háromszögekből álló) grafikon az ML-becslőfüggvény 
torzításfüggvénye, amelyben a zéró és a teljes pontértékekeknél a Warm-becsléseket 
használtuk. Ezek értéke rendre -3,56 és 4,50. Látjuk, hogy a két torzításfüggvény jelentős 
mértékig egybeesik, nagyjából a (-1, +) intervallum thétaértékeinél, az intervallumon 
kívül viszont eltérnek. Ennek az a körülmény az oka, hogy az intervallumon belül a zéró 
vagy teljes pontérték elérésének valószínűsége annyira kicsi, hogy két thétabecslés 
pontos értékének aligha van hatása. Az intervallumtól balra eső thétaértékeknél a zéró 
pontérték valószínűsége már számottevőbb, és ezt a valószínűséget -5-tel szorozzuk a 
piros, és -3,56-tal a bíbor színű görbe esetében. Ezért válnak el, ahogy a théta csökken: 
minél kisebb a théta, annál nagyobb a zéró pontérték szerzésének valószínűsége. Hasonló 
meggondolás érvényes az intervallumtól jobbra lévő thétaértékekre. 

7. A három görbe ugyanabban a pontban metszi egymást, és ennél a pontnál a torzításuk 
zéró. Példánkban ez a pont a +0,5 körüli thétaértéknek fele meg, ez pedig annak a 
thétaértéknek felel meg, amelynél a tesztinformáció a maximális. A G.14. ábra kék 
(Warm) és a piros (ML,-5 és +5 értékek betoldva) görbéire vonatkozóan az információ és 
a torzítás összefüggését grafikusan a G.15. ábra tünteti fel. A ML-becslőfüggvénynél azt 
látjuk, hogy a torzítás csak akkor zéró, ha az információ maximális (ami példánkon 4,4 
körül van), és ha az x-tengely mentén balra haladunk, a torzítás abszolút értéke 
növekszik. A Warm-becslőfüggvény esetében a torzítás még 2-nél alacsonyabb 
információ esetén is zéróhoz igen közel marad.  

8. A G.15. ábrán úgy tűnik, hogy a piros vonal (amely egy madárcsőrre emlékeztet) 
szimmetrikus a vízszintes zérótengelyre, de ez nincs teljesen így. Ez azt jelenti, hogy 
szoros kapcsolat van a torzítás és az információ között, de egyik a másikból nem 
jelezhető pontosan előre. A pontos összefüggést nem ismerjük, és ez kár, mivel 
korlátozza az általánosságát azoknak a következtetéseknek, amelyekre e rövid 
vizsgálatból juthatunk. 

9. A Warm-becslőfüggvénnyel való kapcsolatnak másik érdekes aspektusa a következő 
megfigyelés: a G.15. ábrából kitűnik, hogy ez a becslőfüggvény jelentős torzítást mutat, 
ha az információ értéke közelítőleg kettő alá csökken. Érdekes volna tudni, hogy 
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hasonló-e a helyzet különböző hosszúságú más tesztekkel, más itemparaméterekkel, sőt 
esetleg másik modellel is (mint amilyen a két paraméteres logisztikus modell eltérő 
itemdiszkriminációkkal). Ha ez volna a helyzet, egész értékes eredményhez jutnánk, 
mivel az információfüggvényből meghatározhatnánk azoknak a thétaértékeknek a 
terjedelmét, amelyek (közelítőleg) torzítatlan Warm-becsléseket szolgáltatnak. 

 

 
G.15. ábra. Torzítás és információ 

 
10. Hogy némileg megvilágítsuk a problémát, megszerkesztettük a Warm-becslőfüggvény 

torzításfüggvényét és egy 40 itemes teszt információfüggvényét. Az itemparaméterek 
ugyanazok voltak, mint a 20 itemes tesztben, csak kétszer annyiszor fordultak elő. A 
maximális információérték ebben a 40 itemes tesztben ezért pontosan a kétszerese a 20 
itemes teszt maximumának (értéke 8,8 körül van). A G.16.  ábrán a Warm-
becslőfüggvény torzításai és az információ közötti összefüggést ábrázoltuk. (a kék 
rombuszok a 40-itemes tesztre vonatkoznak, a piros négyzetek a 20 itemes tesztet 
jelölik.) Noha az az érték, ahol a torzítás a zérótól elszakadóban van, mindkét esetben 2 
körül van, az is világos hogy a zérótól való elválás a hosszabbik tesztben nagyobb 
értéknél következik be, mint a rövidebb tesztben Gyakorlati alkalmazásokban azonban a 
2-es érték jól használható. (Vegyük észre, hogy a G.16. ábrában az y-tengely egysége 
eltér a G.15. ábrán lévő egységtől.) 

 

G.16.ábra. A Warm-becslőfüggvény torzításai és az információ 
 
Most már készen állunk arra, hogy összefoglaljuk a thétabecslésről kapott eredményeket: 
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1. A théta két becslőfügggvénye használható a kalibráció után: a ML-
becslőfüggvény és a Warm-becslőfüggvény. Mindkettőnek (közelítőleg 
ugyanakkora a standard hibája. 

2. Mindkét becslőfüggvényre igaz, hogy a thétabecslés csak a tesztpontértéktől 
függ, de nem függ a konkrét válaszmintázattól. Ez igaz a Rasch-modellben és a 
két paraméteres logisztikus modellben (2PLM), de nem igaz a három paraméteres 
modellben. 

3. A ML-becslés nem létezik zéró és teljes pontértékre, de Warm-becslés minden 
tesztpontértékre van. 

4. A ML-becslőfüggvény torzít. A maximális információ helyénél nagyobb 
thétaértékekre a torzítás pozitív abban az értelemben, hogy a becslés átlagosan 
nagyobb lesz, mint a valódi érték; maximális információ helyénél kisebb 
thétaértékeken pedig a torzítás negatív. Ha ezt a két hatást együtt tekintjük, az 
következik, hogy a ML-becslések varianciája inkább nagyobb, mint a valóságos 
thétaértékek varianciája. 

5. A Warm-becslőfüggvény torzítása a maximális információ helye körül egy nagy 
intervallumon (elhanyagolhatóan) kicsi. Ezen az intervallumon kívül olyan 
torzítást mutat, amely ellenkező irányú, mint a ML-becslőfüggvény torzítása: kis 
théta értékekre a torzítás pozitív, nagy thétaértékekre pedig negatív. A torzítások 
hatása, hogy a Warm-becslések varianciája inkább kisebb lesz, mint a valóságos 
théták varianciája. Ezt a hatást varianciazsugorodásnak mondjuk. 

6. Egy rövid vizsgálat azt sugallja, hogy a Warm-becslőfüggvénynél a torzítás ott 
kezd komollyá válni, ahol a tesztinformáció kisebb, mint 2. Ez azonban előzetes 
eredmény, amely további bizonyításra szorul. Fontos megjegyeznünk, hogy ez az 
eredmény a Rasch-modellre vonatkozik. Lehet, hogy a 2PLM-re nem érvényes. 

 
G.7.3 EAP-becslések 

 
A ML-becslőfügvény és a Warm-becslőfüggvény kizárólag a tesztpontértékre épít, azaz az 
összes információt, amit ez a két becslőfüggvény felhasznál, a vizsgázó szolgáltatja, és 
semmi más információforrást nem használnak fel. Léteznek azonban olyan becslési 
eljárások is, amelyek szisztematikusan felhasználnak más információt is. 

 
Tegyük fel, hogy Jani megold egy tesztet. Tudjuk, hogy négy éven át járt angol tanfolyamra, 
és egy másik kutatásból történetesen azt is tudjuk, hogy azoknak a tanulóknak a 
populációjában, akik négy éve tanulják az angolt, a théta középértéke 1,1 és szórása 0,7. Azt 
is tudjuk, hogy a théta eloszlása ebben a populációban közelítőleg normális. Mivel Jani is 
ebbe a populációba tartozik, azt mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben az ő képességeiről 
is információval rendelkezünk. Kellően biztosak vagyunk például abban, hogy képessége 
2,5-nél nem nagyobb a thétaskálán (mivel 2,5 két szórásnyira van az átlag fölött), és ha 
szisztematikus találgatásra vállalkoznánk, a populáció középértéke jó tipp volna. Sok 
tekintetben ténylegesen ez a lehető legjobb tipp. De formálisan fogalmazva, ez a tipp egy 
olyan becslés, amit mindarra az információra alapozunk, amely Janiról rendelkezésünkre áll, 
még mielőtt megoldaná a tesztet. Ezt az információt előzetes, prior információnak hívjuk, 
és azon thétaértékek eloszlásának várható értékére vagy középértékére vonatkozó 
becslésnek tekintjük, amelyekről történetesen információnk van. 
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A tesztfelvétel után több összegyűjtött információnk van Janiról, és tegyük fel, hogy a 20 
itemes tesztből 18-as pontértéket szerzett, ami egész jó eredmény. Ekkor feltehetünk egy 
nagyon érdekes kérdést: tegyük fel, hogy valamiképp a populáció valamennyi tagjának 
thétaértékét ismerjük, és tegyük fel továbbá, hogy mindenkivel elvégeztetjük a tesztet. 
Akkor rendelkezünk a populáció minden tagjának téthaértékével és tesztpontértékével.  
Összegyűjtjük mindazoknak az adatait, akiknek (akárcsak Janinak) a pontértéke 18, és 
megrajzoljuk thétaértékeik hisztogramját. Milyen lesz ez a hisztogram? Vegyük észre, hogy 
ez a kérdés eltér attól a problémától, amelyet a torzításokról szóló fejezetrészben 
tanulmányoztunk: ott a tesztpontérték eloszlását vizsgáltuk adott thétaérték mellett (lásd 
például a G.4. táblázatot); itt a fordított porblémával van dolgunk: milyen  a théta 
eloszlása, ha adva van a tesztpontérték. Ezt az eloszlást utólagos, posterior vagy a 
posteriori eloszlásnak nevezzük (ellentétben azzal az eloszlással, amelyet a 
tesztpontértékek gyűjtése előtt ismerünk, és amit prior eloszlásnak hívunk). 

 
Mivel Jani 18 pontot szerzett, ésszerűnek tűnik, hogy Jani thétáját inkább a posterior 
eloszlásra alapozzuk, mint a prior eloszlásra. Innen az EAP rövidítés: Expected (várható) A 
Posteriori. A pontosság mutatójaként a posterior eloszlás szórását vehetjük. 

 
Néhány megjegyzés a módszerről: 

1. A Rasch-modellben minden tesztpontértékre különböző posterior eloszlások léteznek. Ha 
egyszer adva van a tesztpontérték, a théta posterior eloszlása nem függ a konkrét 
válaszmintázattól.. Például egy négy itemes tesztben a posterior eloszlás adott (0,0,1,1) 
válaszmintázat mellett ugyanaz, mint adott (1,1,0,0,) válaszmintázat mellett, mivel a két 
válaszmintázat ugyanazon tesztpontértkhez vezet. A két paraméteres logisztikus 
modellben a minden súlyozott pontértékhez külön posterior eloszlás tartozik. 

2. A fent leírt elképzelt helyzet (mindenki thétaértékét ismerjük, stb.) csak didaktikai 
célokat szolgált, és nem valósítható meg. De ha a (kezdeti) prior eloszlás ismert (pl. 
tudjuk, hogy normális eloszlás adott középértékkel és szórással), és az itemparaméterek 
ismertek, akkor minden lehetséges pontértékre kiszámítható a posterior eloszlás. A G.8. 
fejezetrészben megmutatjuk, hogy a G.17. ábrán látható (lásd alább) eloszlás miként 
szerkeszthető meg az EXCEL-programmal. 

3. Ha a prior eloszlás normális (miként a legtöbb alkalmazásban lenni szokott) akkor a 
posterior eloszlás nem normális eloszlás. Szélsőséges pontértékeknél a posterior eloszlás 
ferde lehet. A G.17. ábrán láthatunk erre egy példát. A baloldalon egy normális prior 
eloszlás van 1,1 középértékkel és 0,7 szórással. A teszt 15 itemből áll, mindegyik 
ugyanazzal a +1 nehézséggel. A jobb oldali eloszlás a 14 pontértékhez tartozó posterior 
eloszlás. A jobb oldali vége egy kissé megnyúltabb, mint a baloldali. Ennek az 
eloszlásnak a várható értéke 2,28 és a szórása 0,47, ami határozottan kisebb, mint a prior 
eloszlás 0,7-es szórása. Általánosabban a posterior eloszlás, miként az ábra mutatja, 
pontosan tükrözi, hogy mit tudhatunk meg a pontértékből: a posterior eloszlás egész 
grafikonja a prior eloszlástól erősen jobbra helyezkedik el, azt mutatva, hogy akik 
ennyire magas, 14-es pontértéket értek el általában magas thétaértékkel rendelkeznek. 
Ugyanakkor azonban a posterior eloszlásnak még mindig tekintélyes szórása van, tehát 
Janiról csak annyit mondhatunk, hogy ehhez a posterior eloszláshoz tartozik, de a 
rendelkezésre álló információ alapján a helyét a thétaskálán nem tudjuk pontosan 
megadni. (Nem kell következtetéseket levonnunk abból, hogy a posterior eloszlás 
grafikonjának magasabb ’csúcsa’ van, mint a priornak: mindkét grafikon rajza úgy van 
skálázva, hogy a grafikon alatti területek egyenlők legyenek.) 
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4.  

 
G.17. ábra. Prior és posterior eloszlás 

 
Az EAP-becslőfügvény alkalmazása nagyon vonzónak tűnhet, mivel minden rendelkezésre 
álló információt felhasznál. Csakhogy óvatosnak kell lennünk ezzel a megközelítésmóddal, 
különösen akkor, ha egyes személyekről meghozandó döntéseket a becsült thétaértékükre 
alapozzuk. A posterior eloszlás alakja és elhelyezkedése bizonyos mértékig a prior 
eloszlástól függ, úgy hogy a posterior középértékét egyfajta kompromisszumnak 
tekinthetjük a rendelkezésünkre álló prior információ (Jani egy 1,1 thétaközépértékű 
populációból kerül ki) és az egyéni tesztteljesítményből származó információ (Jani 15 
itemből 14 pontértéket szerzett) között. Tegyük most fel, hogy előzetes, prior információnk 
csak a férfi populációra vonatkozott, és tegyük fel továbbá, hogy a női populációban a 
középérték 1,6, a szórás 0,7. Mari ebbe a populációba tartozik és az ő pontértéke is 14 
helyes válaszból adódik, akárcsak Janié. De az EAP-becslés Mari számára magasabb lesz, 
mint Jani számára, mivel ez kompromisszum a magasabb prior középérték és az 
ugyanakkora pontérték között. Kiszámíthatjuk, hogy Mari EAP-becslése 2,51, míg Jani 
2,28-at kapott ugyanarra a tesztteljesítményre. Tehát bizonyos értelemben Jani hátrányt 
szenved azért, mert férfi, és olyan helyzetekben, ahol a döntések a tesztpontértéken 
alapulnak, ez igazságtalannak tekinthető. 
 
G.8 Grafikonok szerkesztése EXCEL programmal 
 
Ebben a fejezetrészben lépésről lépésre bemutatjuk, hogy miként számítjuk ki az IRT elméleti 
keretei közt fontos számos függvény függvényértékeit. Látni fogjuk, hogy valóban mérsékelt az a 
munkamennyiség, amit a függvényképlet begépelésére és az adatok bevitelére kell fordítanunk, az 
eredmény azonban – egy-egy megvilágosító erejű grafikon – tömérdek szónál többet ér. 
 
A fejezetrész további négy részre tagolódik: 

1. A G.8.1 fejezetrészben az EXCEL táblázatkezelővel való munkának általános elveit 
magyarázzuk el, lépésről lépésre bemutatva azokat a képleteket és eljárásokat, amelyek 
az item-válasz-görbék megszerkesztéséhez szükségesek. 

2. A G.8.2. fejezetrészben egy teszt információfüggvényét szerkesztjük meg; 
3. A G.8.3 fejezetrészben grafikus módszert ad meg a ML- és a Warm-becslésfüggvények 

alkalmazására    
4. A G.8.4 fejezetrészben a thétaértékek posterior eloszlásait szerkesztjük meg. 

 
Az előző (a torzításokról szóló) fejezetrész G.14., G.15. és G.16. ábráit szintén EXCEL-lel 
állítottuk elő, de az értékek kiszámítása meglehetősen bonyolult, és külön program szükséges 
hozzá. 
 



 189

Az egész fejezetrész elmei egymásra épülnek, így is kell azokat olvasni és tanulmányozni: a 
későbbi fejezetrészekben a korábban már elmagyarázott fogalmakat és technikákat minden további 
utalás nélkül alkalmazzuk. Ugyanakkor eredményeink kissé általánosabbak lesznek, mint a G.5-től 
G.7-ig terjedő részben, mivel a Rasch-modell helyett a két paraméteres logisztikus modellt fogjuk 
alkalmazni. 
 
Ez a fejezetrész nem a kezdőnek írott bevezetés az EXCEL használatába. Ha az itt bevezetett 
fogalmak és technikák nem érthetőek, akkor érdemes egy kezdők számára készült EXCEL-
tananyagot tanulmányozni. Olykor az EXCEL-be beépített függvényeket fogjuk használni (pl. 
SZUM; angol változatban: SUM). Az EXCEL különböző nyelvű változataiban a függvények neve 
eltérő lehet. Vannak azonban annyira általánosan használt függvények, hogy nevük minden nyelven 
ugyanaz. Ilyen függvényre példa az EXP függvény. [Az EXCEL egyes változataiban EXP helyett 
EXP.ELOSZLÁS-t találunk. Továbbá az EXCEL különböző magyar nyelvű változataiban egyes 
parancsok fordításai is eltérnek, ezért helyenként a magyar nyelvű parancsok mellett az 
egyértelműség kedvéért szögletes zárójelben megadjuk az angol eredetit is. A ford. megj.] 
 
G.8.1 Az EXCEL általános elvei 
Amikor az EXCEL-t kezdéshez megnyitjuk, egy cellákra osztott munkalap jelenik meg a 
képernyőn. A mi céljainkra elég lesz egyetlen ilyen munkalapon dolgozni. A munkalap (derékszögű 
négyszög alakú) celláira egy címmel hivatkozhatunk, amely az oszlopot jelölő betűből (vagy 
betűpárból, mely egyetlen szimbólumként értendő) és egy sor számából áll. Ezeket a betűket és 
számokat az EXCEL automatikusan megjeleníti (lásd a G.18. ábrát). 
 
Ha IRT-számításokat végzünk, thétaértékekre és itemparaméterekre van szükségünk. A 
következőkben a théta értékeket az A oszlopban helyezzük el a 3. sortól kezdődően, a 
diszkrimináció-paramétereket az 1. sorba, a nehézség-paramétereket a 2. sorba írjuk be, 
mindegyiket a B oszloptól kezdve.  
 
Az IRT-ben a théta folytonos változó, amely bármely számértéket felvehet. De hát nem írhatjuk be 
az összes számot, ezért választanunk kell közülük.   Tegyük fel, hogy csak a (-3,+3) intervallumba 
eső thétaértékek érdekelnek minket, és ebben az intervallumban kb. 100 különböző, 
szomszédjaiktól egyenlő távolságban elhelyezkedő thétát akarunk felhasználni. Mivel 3-(-3) = 6, 
ezért a másodiktól kezdve minden érték 6/100 = 0,06 egységgel lesz nagyobb a megelőzőnél. Az 
EXCEL kellemes vonása, hogy csak két különböző számot kell beírnunk, és a többi számot a 
kijelölés és áthúzás egyszerű technikájával előállíthatjuk. Az egész folyamatot szemlélteti a G.18. 
ábrán látható példa. 

G.18. ábra. Egyenlő közű sorozat létrehozása 
 
A baloldali képen a két szám beírása utáni helyzetet látjuk. A két szám együtt van kijelölve, és a 
kurzor a jobb alsó saroknál (a kis szürke négyszög mellett) áll. A kurzort úgy kell elhelyezni, hogy 
egy nem üres fekete ’+’ jelenjék meg. Ezt a ’+’ jelet az egér baloldali gombját lenyomva az egérrel 



 190

lefelé húzzuk (lásd a középső képet), és amikor az egér gombját felengedjük egyenlő közű értékek 
töltik ki a fekete négyszöget (amely egészében ki van jelölve; lásd a jobboldali képet). A kijelölést 
megszüntethetjük, ha a munkalap bármely cellájára rákattintunk. Ha az egeret a 103. sorig húzzuk 
le, 101 egymástól egyenlő távolságra lévő értéket kapunk (-3, +3) terjedelemmel. 
 
Helyes gyakorlat, ha különbséget teszünk a beírt (vagy mint példánkban: odahúzott) értékek és azok 
közt az értékek közt, amelyek egy formula alkalmazásának eredményei. Ez nagyon egyszerű 
formázási fogásokkal megoldható. Példánkban (baloldali kép) a két szám középre van igazítva a 
cellában, és félkövérrel van szedve. Ezeket a tulajdonságokat automatikusan megörökölték azok a 
cellák, amelyeket odahúzással definiáltunk. Az odahúzást alkalmazhatjuk úgy is, hogy egyetlen 
kijelölt cellából indulunk el. Ekkor a cella értéke átmásolódik az egér által elért minden cellába.  
 
A G.19. ábra bal oldali képén  a négy item diszkrimináció-paramétere (1.sor) és a 
nehézségparaméterek (2.sor) vannak beírva, a kurzor a B3 cellán helyezkedik el, készen arra, hogy 
egy értéket vagy formulát befogadjon. Figyeljük meg, hogy a munkalap bal felső sarkában fel van 
tüntetve az aktív cella (B3), és ettől jobbra egy üres szövegdoboz, a szerkesztőléc látható, amely 
előtt egy ’=’jel olvasható. Formulát beírhatunk úgy is, hogy a kurzor a B3-ban marad, és úgy is, 
hogy a kurzort a szerkesztőlécre visszük. Viszont ha egy meglévő formulát módosítani akarunk, 
akkor a kurzort a szerkesztőlécre kell vinni. 

G.19. ábra. Egy formula megadása 
 

Egy formula megadásakor szinte majdnem betű szerint abban az alakban használhatjuk a formulát, 
ahogy az a tankönyvekben szerepel. Az egyetlen különbség, hogy a théta számára meg kell jelölni 
azt a cellát, ahol a változó (a théta) megtalálható, és a paraméterérték megadásához vagy be kell 
írnunk egy konkrét számértéket, vagy hivatkozni kell arra a cellára, ahol az érték megtalálható. A 
B3 cellához kézenfekvő kiválasztani az A3 cellában lévő thétaértéket és a B2 cellából a nehézség-
paramétert. Ha tehát a G.5 részfejezetből a (G3) formulát szeretnénk alkalmazni, akkor beírhatjuk a 
szerkesztőlécbe: 

=exp (a3-b2)/(1+exp(a3-b2))                                                          , 
és ha leütöttük az ’enter’-billentyűt, akkor a formula kiértékelésre kerül, a kurzor egy másik cellát 
aktivál, de ha (rákattintással) visszatérünk a B3 cellára, a munkalapot a G.19. ábra jobboldali képén 
szereplő alakban láthatjuk. Jegyezzük meg: 

• egy formula beírásának az ’=’-jellel kell kezdődnie. Ha ezt elhagyjuk, akkor a formula 
maga kerül a cellába. 

• A kisbetű vagy nagybetű használata tetszőleges. Az EXCEL minden betűt nagybetűvé 
alakít. 

• Az ’exp’ függvény az EXCEL beépített függvénye 
• Az összeadást és a kivonást a ’+’ és a ’-’ jelöli; a szorzás és osztás jelölése ’*’ és ’/’. A 

szorzás jelét ki kell írni: például 3*A” (szorozd meg az A2 cellában lévő értéket 3-mal). A 
’3A2’ alakot az EXCEL nem érti meg, és hibát okoz.   

 
Abszolút és relatív címek 
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Az EXCEL egyik nagy előnye, hogy nem csak az értékeket másolhatjuk az egyik cellából a 
másikba, hanem a képleteket is. Ha szeretnénk jól érteni, hogy mi is történik, tudnunk kell, hogy mi 
a cím. Tegyük fel, hogy a B3 cellát aktiváljuk, azaz kijelöljük és beírjuk a  

=2*a3 
formulát, akkor ez nem azt jelenti, hogy a 2 számot az a3 számmal megszorozzuk, ami nem 
lehetséges, hiszen az a3 nem szám. Annyit jelent, hogy a 2 számot meg kell szorozni azzal a 
számmal, amelyet az ’a3’ cellában találunk. A cella azonosítóját hívjuk címnek. 
 
A címek azonban kétféleképpen olvashatók: abszolút és relatív értelemben. Mivel az aktív cella a 
B3, az A3 cím olvasható így: 
1. az előző oszlop, ugyanaz a sor (a jelenlegi B3 pozícióhoz viszonyítva) 
2. a cím az A oszlop 3.sorában van, akármi is a jelenlegi pozíció: ez abszolút címzés. 
Ha az A5 relatív címzést használjuk, miközben a B3 cellában vagyunk, akkor az A5 értelmezése: az 
előző oszlop, két sorral a jelenlegi alatt. 
 
Az EXCEL mindkét címzési módot, a relatív és az abszolút címzést is megengedi külön-külön a sor 
és az oszlop megmutatására is, ami összesen négy címzési módhoz vezet. Az abszolút címzéshez ki 
kell tenni a ’$’-jelet; a relatív címzés az alapértelmezés (külön jel nélkül). Most (a kurzorral) még 
mindig a B3-ban lévén, a fenti formulát négyféleképpen írhatjuk fel:  

1. sor és oszlop a jelenlegi pozícióhoz viszonyítva: =2*a3 
2. a sor relatív, az oszlop abszolút: =2*$a3 
3. a sor abszolút és az oszlop relatív: =2*a$3 
4. a sor és az oszlop abszolút: =2*$a$3 

 
Bármely mód szerint is írjuk a képletet, eredményül itt ugyanazt kapjuk. De a dolog megváltozik, ha 
ezt a formulát a vágólapra másoljuk, azután bemásoljuk valamelyik másik cellába, mondjuk a C5-be. 
A négy fent felsorolt esetre az alábbi formulákat fogjuk találni a formuladobozban, ha a C5-öt 
aktiváljuk: 

1. =2*B5 (ugyanaz a sor, előző oszlop); 
2. =2*$A5 (ugyanaz a sor, de A oszlop, abszolút módon); 
3. =2*B$3 (harmadik sor, abszolút módon, előző oszlop) 
4. =2*$A$3 (harmadik sor és A oszlop, mindegyik abszolút módon). 

Ha négy itemre és 101 különböző thétaértékhez a helyes válasz valószínűségét kívánjuk megkapni, 
ostobaság volna a formulát 404-szer begépelni. A relatív és abszolút címzést okosan vegyítve elég 
egyszer beírnunk a formulát. A B3 cellába  írjuk be (és mindjárt általánosítsunk közvetlenül a két 
paraméteres logisztikus modell formulájává; vö. a (G.4) matematikai formulával a G.5 
fejezetrészben): 
 

=exp(b$1*($a3-b$2))/(1+exp(b$1*($a3-b$2))) 
 
Néhány megjegyzés: 

• A diszkrimináció-paraméterre b$1-gyel hivatkozunk: az oszlopcímzés relatív (ugyanaz az 
oszlop), mivel a kurrens (az éppen soron lévő) item diszkrimináció-paraméterére van 
szükségünk. Ha a formulát a C oszlopba másoljuk, a következő item diszkrimináció-
paraméterére lesz szükségünk; ezért az oszlopcím relatív. De a sorcím abszolút: az 
diszkrimináció-paraméter az első sorban van, akármelyik sorban vagyunk is egyébként. A 
relatív címzés azt jelentené, hogy ’két sorral a jelenlegi fölött’. Hasonló meggondolás 
vonatkoztatható a nehézség-paraméterre. 

• A thétaértékre hivatkozás: $a3. Az oszlopcím mindig az A oszlop, nem pedig az éppen 
megelőző oszlop. A sorcím azonban relatív: a kurrens thétaértékre van szükségünk. Ha a 
formulát bemásoljuk a B4 cellába, az A4-ben lévő thétaértéket kívánjuk felhasználni, nem 
az A3-ban lévőt. 
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• Ha a képletet mind a 404 cellába (101 thétaérték és négy item) szeretnénk bemásolni, 
ugyanazt a technikát alkalmazzuk, mint amikor az értéksorozatot előállítottuk: 

o Írjuk be a formulát a B3  cellába, aktiváljuk a B3 cellát, és vigyük a kurzort a jobb 
alsó sarokba úgy, hogy megjelenjék a fekete ’+’. 

o Húzzuk a fekete ’+’-t vízszintesen az E3 celláig. Felengedve az egér gombját, a 
formulát bemásoljuk a B3,C3D3 és E3 cellákba, és ez a négy cella ki lesz jelölve, 
azaz fekete keretbe lesz foglalva. 

o Vigyük a kurzort a négyszög jobb alsó sarkába úgy, hogy a fekete ’+’ megjelenjék, 
és húzzuk lefelé egészen az E103 celláig. Amikor az egér gombját felengedjük, a 
formula mind a 404 cellába be van másolva, és kész vannak a számítások. 

A G.20. ábra a másolás utáni szituációt mutatja, miközben a D5 az aktív cella. Figyeljük meg a 
formulát a képletsorban. 

G.20. ábra. Formulák másolása 
 

A táblázatkezelő hatékonysága 
 
Ha már néhány itemre rendelkezünk a helyes válasz valószínűségével, akkor ezeket a formulákat 
könnyűszerrel kiterjeszthetjük új itemekre is. Ha egy ötödik itemet szeretnénk (mondjuk az F 
oszlopban), akkor egyszerűen átmásoljuk a többi oszlop valamelyikét az F oszlopba, és az új oszlop 
celláiban a formulák automatikusan módosulnak. 
 
Ha az új itemnek más itemparamétereket szeretnénk, csak annyit kell tennünk, hogy 
megváltoztatjuk ezeket a paramétereket az F1 és F2 cellában. Mihelyt valamely cella (mondjuk az 
F1) változott (és kiléptünk erről a celláról, hogy egy másik cellát aktiváljunk), minden olyan 
formula, amely F1-re hivatkozást tartalmaz, újra számítódik, és az eredmény a cellákban 
megjelenik. Ha az F oszlop értékeinek felhasználásával grafikont szerkesztünk, a grafikon is 
automatikusan módosulni fog. 
  
Grafikon rajzolása 
 
Némi tájékoztatás arról, hogy miként rajzoljunk gyorsan grafikont az EXCEL-lel.  Meg fogjuk 
rajzolni az előző példa B-től E oszlopáig található item-válasz-függvények grafikonját. Grafikon 
megrajzolásához számos pont koordinátáit kell megadnunk. Ezeket a pontokat azután síkban 
ábrázoljuk, és (esetleg) összekötjük egy vonallal. Az is egy lehetőség, hogy csak az összekötő 
vonalakat rajzoljuk meg, anélkül, hogy a pontokat külön megjelölnénk. Ezt az utóbbi lehetőséget 
fogjuk választani. 
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• Az eszköztárból válasszuk ki a ’Diagram Varázsló’ [Chart Wizard] gombját: 

 
• (Ha a ’Diagram Varázsló’ nem található, aktiváljuk a szokott eszköztárat: a ’Nézet’ [View] 

menüben válasszuk az ’Eszköztárak’ [Tools] menüpontot, és kattintsunk a ’Szokásos’-ra 
[Standard].) 

• A Varázsló első párbeszédablakát a G.21. ábra mutatja. Jelöljük ki a diagramtípusok 
listájáról a Pont (XY) [(XY) Scatter] típust. Ezután a ’Tovább’ [Next] gombot nyomjuk le. 
(Választhatnánk a ’Grafikon’ [Line] típust is, de tapasztalataink szerint könnyebb a 
pontdiagrammal dolgozni.) 

 

 
G.21. ábra. Diagram Varázsló, 1. lépés 

 
• A Varázsló második lépésében válasszuk az ’Adatsor’ [Series] szegélyparancsot (fület) 

(lásd G.22. ábrát). Lehet, hogy bizonyos grafikonok már definiálva vannak (ez nem fog 
megtörténni, ha a Varázsló indításakor egy üres cella volt kijelölve). Ha tiszta lappal 
kívánunk kezdeni, a meglévő grafikonok eltávolíthatók a ’Tartalom törlése’ [Clear] 
gombbal. 
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G.22 ábra. Diagram Varázsló, 2. lépés 

 
• Egy grafikon hozzáadásához a ’Hozzáad’ [Add] gombot használjuk. Ha lenyomjuk a 

’Hozzáadás’-t, a jobboldali három mező üres és kitölthető lesz. A ’Név’ mezőbe beírható a 
grafikon neve (vagy a hivatkozás arra a cellára, ahol a név található). Ez a név fog 
megjelenni a grafikont kísérő jelmagyarázatban. A másik két mező az x- és y-koordinátákat 
tartalmazó cellák megadására való. Vagy beírjuk a hivatkozásokat, miként az a G.22. ábrán 
látható, vagy használhatjuk a mezők jobb oldali végén látható (piros, kék és fehér) gombot. 
Ez a ’Dialógus elrejtése’ [Collapse Dialog] gomb, és ha lenyomjuk, a következő történik: 

o Eltűnik (ideiglenesen) a dialógusablaknak az az alakja, amelyet a G.22. ábrán 
láthatunk. 

o Egyedül az értékmező jelenik meg a képernyőn;  
o A szükséges értékek kijelölhetők az egérrel akár az aktív munkalapról, akár másik 

munkalapról. (A kijelölt értékeket egy kipontozott négyszög veszi körül.) 
o A ’Dialógus elrejtése’ gombot ismét lenyomva, a dialógus újból megjelenik, és a 

kijelölt cellák a helyes formátumban betöltődnek az értékmezőre. 
 

• A ’Tovább’ kiválasztásával a felhasználó a harmadik lépéshez jut, amely a grafikon 
külsőjének alakítására széles választékot kínál. A választási lehetőségek maguktól 
értetődőek. Az utolsó lépésben (ahová ismét a ’Tovább’ gombbal jutunk) a grafikon 
elhelyezését határozhatjuk meg: a grafikon kerülhet az aktív munkalapra, vagy egy másik 
munkalapra. A ’Bezárás’ [Finish] gomb lenyomásával visszajutunk az EXCEL-
munkalaphoz, amelyen megjelent a szerkesztett ábránk. A ’Bezárás’ gombot bármelyik 
lépés után lenyomhatjuk. A következő példában a ’Bezárás’ gombot a második  lépés után 
használtuk. 

• Az így megszerkesztett ábrát mindenféleképpen és mindenkor módosíthatjuk. Az ábra több 
objektumból tevődik össze, amelyek mindegyike külön is módosítható. Ezek az 
objektumok: a diagramterület (amelyet az ábra külső keretének kijelölése mutat meg), a 
grafikonterület (négyszög alakú terület, amelyet az x- és y-tengely alakít ki), a 
jelmagyarázat, az x-tengely, az y-tengely, minden egyes grafikon és minden egyes cím. Ha 
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módosítani kívánjuk az ábra valamelyik objektumát, kijelöljük, rákattintunk az egér jobb 
oldali gombjával, és a megjelenő menüből kiválasztjuk a megfelelő sort. A G.23. ábra 
baloldali képén a négy item-válasz-görbe az EXCEL alapértelmezés szerinti külalakjában 
jelenik meg. A jobboldali képen az a megjelenítési forma látható, amelyet ebben a 
fejezetrészben leginkább alkalmaztunk. Elmondjuk, hogy miként kaphatjuk meg ezt a 
megjelenítést. 

o Eltávolítjuk a jelmagyarázatot: kijelöljük a jelmagyarázatot, a jobboldali 
egérgombbal kattintunk és kiválasztjuk a ’Tartalom törlése’ [Clear] menüparancsot. 

o Eltávolítjuk a szürke hátteret: kijelöljük a diagramterületet, a jobboldali 
egérgombbal rákattintunk, és kiválasztjuk a ’Tartalom törlése’-t (Másik háttér 
kiválasztásához: kattintsunk a ’Rajzterület formázása’ [Format Plot Area] 
menüparancsra, majd válasszunk tetszőleges hátteret   

o Címek hozzáadása: kijelöljük a diagramterületet, kiválasztjuk a ’Diagram 
beállításai’ [Chart Options] menüparancsot és a ’Címek’ szegélyparancsra 
kattintunk. A címeket alapértelmezés szerinti betűtípussal és betűnagysággal írja a 
program. Ennek megváltoztatásához kijelöljük az ábrán a címet (nem a 
párbeszédablak címmezőjét), és a jobb egérgombbal kattintva ’Diagramterület 
formázása’ lehetőséget választjuk. Miután beírtuk vagy módosítottuk a címet, 
előfordulhat, hogy a rajzterület túl lapos lett. Megváltoztatásához kijelöljük a 
rajzterületet, a kurzort a kis fekete négyzetek valamelyikére visszük (ekkor a kurzor 
átváltozik nyíllá vagy kettős nyíllá), és a rajzterületet peremét tovább húzzuk, amíg 
a megfelelő alakot és területet meg nem kapjuk. (Jegyezzük meg, hogy egy cím 
szövege nem módosítható közvetlenül a cím kijelölésével; ki kell jelölni a 
diagramterületet és ki kell választani a ’Diagram beállításai’-t) 

o Valamelyik görbe eltávolítása: kijelöljük, a jobboldali egérgombbal kattintunk, a 
’Tartalom törlése’ menüparancsot választjuk. 

o A görbe színének változtatása: kijelöljük, a jobboldali egérgombbal kattintunk, a 
’Adatsorok formázása’ [Format Data Series] menüparancsot, majd a 
’Mintázat’[Patterns] ’Vonal’ rovatában a ’Szín’-t választjuk. 

o Az x-tengely korlátozása a (-3,+3) intervallumra, és annak beállítása, hogy az y-
tengely ne zérónál, mint a G.23. ábra bal oldali képén, hanem -3-nál messe a x-
tengelyt, miként az az ábra jobb oldali képén látható. Jelöljük ki az x-tengelyt, 
kattintsunk az egér jobboldali gombjára, és válasszuk a ’Tengely formázása’ 
[Format Axis] menüparancsot. Ekkor párbeszédablak nyílik; kiválasztjuk a ’Skála’ 
[Scale] szegélyparancsot és bejelöljük a megfelelő mezőket: ’Minimum’: (-3), 
’Maximum’ (3) és ’Értéktengely (Y) metszéspontja’ [Value (y) axis crosses at]: (-
3). Jegyezzük meg, hogy ha kiválasztottuk a beállítási lehetőségeket, azok 
megőrződnek, amíg aktívan meg nem változtatjuk őket. 

o Az y-tengely korlátozása a (0,1) intervallumra, és annak beállítása, hogy számok és 
rácsvonalak egymástól 0,25 távolságra legyenek feltüntetve(és nem 0,2 távolságra, 
mint az alapértelmezésben), és végezetül minden kiírt szám két tizedesig legyen 
megadva. A maximális érték korlátozásához ugyanúgy járunk el, mint az x-
tengelynél. A rácsvonalak és a megjelenített számok közti távolságok 
szabályozására ugyanezen párbeszédablakban a ’Fő lépték’-hez [Major Unit] 0,25-t 
írunk be. A tizedes jegyek számának megadásához a párbeszédablakban a ’Szám’ 
szegélyparancsot választjuk ki, az új párbeszédablakban a ’Kategóriák’ közül a 
’Szám’-ot választjuk, azután a ’Tizedes jegyek’ [Decimal places] mezőben 
kiválasztjuk a kívánt számot. 

o Új grafikon hozzáadása az ábrához: a diagramterületen kijelöljük a rajzterületet, a 
jobboldali egérgombbal kattintunk, és a ’Forrásadat...’ [Source Data…] 
menüparancsot választjuk ki, amikor is megjelenik a G.22. ábrán láthatóhoz 
hasonló párbeszédablak. Az új grafikont hozzáadható. 
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G.23. ábra. A külső megjelenés változása 
 
 
G.8.2. Az információfüggvény kiszámítása 
 
Az információfüggvény képletét (amelyet korábban (g.7) formulaként írtunk fel) a kényelem 
kedvéért itt megismételjük:  
 

( ) ( ) ( )[ ]∑ −=
i

iiit ffaI θθθ 12  

 
 A képlet egy összeg, ahol az összegzés végigfut az itemeken, és az összeg minden tagja a 
következő három mennyiség szorzata: az elkülönítés-paraméter négyzete, az item-válasz-függvény 
értéke valamely thétára, és 1 mínusz az item-válasz-függvény értéke ugyanazon thétára. Tehát egy 
meghatározott thétaértéknél az informciófüggvény összege [sum] szorzatoknak [products], és az 
EXCEL-ben közvetlenül kiszámíthatjuk a rendkívül hatékony SUMPRODUCT beépített 
függvénnyel. Előbb megadjuk a formulát, azután megjegyzéseket fűzünk hozzá. A begépelendő 
formula: 

=SZORZATÖSSZEG(B$1:E$1^2;B3:E3;1-B3:E3) 
 

[=SUMPRODUCT(B$1:E$1^2,B3:E3,1-B3:E3)] 
 

• A SZORZATÖSSZEG [SUMPRODUCT] függvénynek három argumentuma van zárójelbe 
téve és egymástól (az angolban) vesszőkkel elválasztva (más, köztük a magyar nyelvű, 
változatokban a pontos vessző szerepel elválasztó elemként). A második argumentum 
például B3:E3 alakban van írva, és egy B3-mal kezdődő és E3-ig tartó cellamezőt jelöl. 
Figyeljük meg, hogy a címek relatívok, a kurrens aktív cellához F3-hoz vannak 
viszonyítva: a ’3’ sormutatót ’kurrens sornak’ olvassuk, az ’E’ oszlopmutatót pedig 
megelőző oszlopként értelmezzük. (A SZORZATÖSSZEG függvénynek akár harminc 
argumentuma is lehet.) 

• A harmadik argumentum a ’1-B3:E3’. Azt jelenti, hogy a B3:E3 mező értékeit ki kell vonni 
egyből, éspedig minden egyes cellában, és csak azután lehet a cellákat a szorzáshoz 
felhasználni. Így tehát egy olyan mezőre hivatkozunk, amely nem lett explicit módon 
kijelölve a munkalapon, hanem amelyet implicit módon a SZORZATÖSSZEG függvény 
hoz létre. 

• Az első argumentum a B$1:E$1^2. A ’^’-jel a hatványra emelést jelöli, és mivel a kitevő 2, 
a B$1:E$1 mező minden cellájának értékét négyzetre emeljük. Figyeljük meg, hogy a 
soroknak abszolút címzést adunk, mivel az elkülönítés-paraméterek az első sorban vannak 
és nem általában két sorral a kurrens sor előtt (ami igaz volna az F3 cellára, de nem volna 
igaz F4-re). 

• Az F3-ban lévő eredmény az A3 cellában tárolt thétaértékre vonatkozó információ. A 
formula átmásolható azáltal, hogy lefelé húzzuk egészen az F103 celláig., és az F oszlop 
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felhasználható az információfüggvény grafikonjának felrajzolásához. A G.24. ábrán 
(baloldali kép) a munkalap egy része látszik a számítások elvégzése után, de vegyük észre, 
hogy a második item diszkrimináció-paraméterét (C1 cella) egyről kettőre változtattuk. A 
szerkesztőlécen a mezőkijelölő B$1:E$1-t zárójelbe tettük; ez megengedett, de nem 
kötelező. A jobboldali képen az információfüggvény grafikonját látni, annak 
szemléltetésére, hogy nem mindig olyan szépen szimmetrikus.  

 

 
G.24. ábra. Információfüggvény 

 
Ha a SUMPRODUCT függvénynek az EXCEL nem angol nyelvű változatában más neve van 
(miként a magyarban is), ez a név a következőképpen található meg: rákattintunk az EXCEL 
szokásos szerkesztőlécénél elhelyezett xf  jelre, és a választható függvénykategóriák közül 
kiválasztjuk a ’Mat. és trigonom.’ [Math & Trig] (matematikai és trigonometriai) kategóriát. A 
kurzort a függvénynevek listáján bármelyik elemre helyezve megjeleníthetjük a függvényt és a 
hozzátartozó magyarázatot. A kiválasztott függvénynévre kétszer kattintva elindítjuk a varázslót, 
amely segítségünkre lesz a helyes alak beírásában, bár még némi további szerkesztésre szükség 
lehet. Bizonyosodjunk meg róla, hogy a megfelelő cellát jelöltük ki (azt, amelyben a függvényt 
alkalmazni fogjuk), még mielőtt elindítjuk a varázslót. 
 
G.8.3. ML- és Warm-becslések  
 
Az IRT-programcsomagok rendszerint minden lehetséges tesztpontértékre előállítják az ML- vagy a 
Warm-becsléseket. Mégis tanulságos lehet a likelihoodfüggvény (ML) vagy a súlyozott likelihood 
(Warm) némely grafikonját megrajzolni. Ha egyszer az item-válasz-függvény kiértékelődött (a B-
től az E oszlopig), és az információfüggvény (F oszlop) ki van számítva, a likelihoodhoz és a 
súlyozott likelihoodhoz szükséges számítások egyszerűek. De ne feledkezzünk meg róla, hogy a 
likelihoodfüggvény (általánosságban) minden válaszmintázat számára különböző: még akkor is, ha 
a pontérték megegyezik két válaszmintázatnál, a likelihoodfüggvényük általában eltérő lesz. (Lásd 
például a G.11. ábrát.)  
 
A G oszlopot fogjuk felhasználni az (1,1,0,0) válaszmintázat likelihoodjához, és a H oszlopot a 
súlyozott likelihoodfüggvény számára. A G3 cellába beírandó formula ekkor 
 

=B3*C3*(1-D3)*(1-E3) 
 
ez a formula odahúzással bemásolható minden cellába. Ha ez megtörtént, a súlyozott likelihood 
formulája még egyszerűbb: a likelihoodnak és az információfüggvény négyzetgyökének a szorzata. 
Tehát a H3 cella aktiválásához csak ezt  kell begépelnünk: 
 

=G3*SQRT(F3) 
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Mindkét függvény berajzolása ugyanarra a grafikonra nem fog elegáns képet eredményezni, mivel a 
két függvény egységei erősen eltérhetnek egymástól. Előfordulhat, hogy még két 
likelihoodfüggvény sem ad együtt elfogadható képet, a (néha erősen) különböző skálák miatt. De 
mivel a (súlyozott) likelihoodfüggvényre többnyire szükség lesz annak a thétaértéknek a 
megtalálásához, ahol a függvény eléri maximumát, átskálázhatjuk az egyik, vagy mindkét 
függvényt, hogy szépen elhelyezhetők legyenek ugyanabban a képben. Ez a következőképpen 
tehető: 

• Miután a fenti két formulát alkalmaztuk, a G és a H oszlopot végignézzük, hogy 
megtaláljuk a legnagyobb értéküket. A G oszlopban a legnagyobb érték történetesen 
0,3247, és a H oszlopban 0,3506. Használhatjuk a MAX függvényt is a maximum 
megkeresésére. Válasszunk egy üres cellát, és írjuk be a következő formulát 

=MAX(G3:G103) 
• Ezután újra számítjuk a G és H oszlopot, de az előbbi függvényértéküket elosztjuk a 

maximális értékekkel. Tehát a G3 cellába kerülő formula 
=B3*C3*(1-D3)*(1-E3)/0,3247 

és a H3 cellába a következő kerül 
=G3*SQRT(F3)*0,3247/0,3506 

(Jegyezzük meg, hogy az utolsó formulában előbb szorozni kell 0,3247-tel, mert egy új  G3-
értéket használunk, amely a régi érték osztva 0,3247-tel.) 

• Az új képletet bemásoljuk az egész G és H oszlopba. 
• Most a maximális érték mindkét oszlopban eggyel lesz egyenlő. Megjegyezzük, hogy a G 

és H oszlopokban már nem (súlyozott) likelihoodot találunk, hanem a (súlyozott) 
likelihoodot szorozva valamilyen konstanssal (amely a két oszlopnál különböző). Azt 
fontos megértenünk, hogy amikor a függvényértékeket egy konstanssal megszorozzuk, a 
grafikon alakja nem változik, és konkrétabban nem fog változni az a thétaérték, amelyiknél 
a függvények elérik maximumukat. Ezt úgy szokás fogalmazni, hogy a G oszlopban lévő 
értékek arányosak a likelihooddal. A G.25. ábra mindkét arányos függvényt bemutatja, és 
látjuk, hogy a maximum likelihood-becslés nagyobb, mint a Warm-becslés. Az y-tengelyt 
töröltük, mivel a feltüntethető értékek jelentése más a két görbe számára. 

 

G.25. ábra. Likelihood és súlyozott likelihood függvények (arányosan) 
 

G.8.4 Posterior eloszlás 
 
Mielőtt belefognánk a technikai magyarázatokba, szólnunk kell egy folytonos változó eloszlásának 
a grafikonjáról. Példa gyanánt a G.7. fejezetrészben használt példa prior eloszlását vehetjük: ez 
normális eloszlás 1,1 középértékkel és 0,7 szórással. Az eloszlás ismerős görbéje a haranggörbe. Az 
x-tengely reprezentálja azokat az értékeket, amelyeket a változó (esetünkben a théta) felvehet. A 
normális eloszlásban ezek az értékek a mínusz végtelentől a plusz végtelenig futnak, de a grafikon 
megrajzolásakor rendszerint korlátozzuk a terjedelmet körülbelül három szórásnyi távolságig a 
középérték mindkét oldalán. A görbe megrajzolásához az y-koordinátát is ismerni kell minden 
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ponton (ismerni kell az y-értékeket), és itt mindjárt két kérdés merül fel: hogyan számítjuk ki ezeket 
az y-értékeket és mit jelentenek? Ahhoz hogy egy adott thétaértékhez kiszámítsuk az y-értéket, 
szükségünk van egy szabályra, a normál eloszlás függvényszabályára. Ez a következő: 
 

( ) ( )
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θy                                                       (G.10) 

 
• ( )θy  egy adott thétaértékhez tartozó függvényérték. 
• σ a szórás értéke (esetünkben 0,7), és µ a középérték (esetünkben 1,1). A π szimbólum a 

3,14159… számot jelöli, amit jól ismerünk a trigonometriából. 
• Látjuk, hogy a (G.10) jobboldalán is megjelenik a théta szimbólum. Ha e szimbólum 

helyére egy számot helyettesítünk, kiszámíthatjuk az y-koordináta értékét ennél az értéknél, 
és különböző számértékekhez (általánosságban) különböző eredményeket kapunk. Tehát a 
(G.10) formula is egy függvényszabály. Ha számos thétaértékre kiszámítjuk a 
függvényértékeket, és megrajzoljuk a grafikont, a híres haranggörbe rajzolódik ki. De a 
számításokat kicsit egyszerűbbé tehetjük. 

• A (G.10) képlet jobboldala két tényezőt tartalmaz (amelyet a szorzásjel kitételével 
hangsúlyozunk); az első tényező nem tartalmazza thétát, a második viszont igen. 
Feltehetnénk tehát a kérdést, mit keres ott az első tényező. Ennek az az oka, hogy egy 
valószínűségeloszlásban a görbe alatti egész területnek eggyel kell egyenlőnek lennie, és 
ezt az első tényező biztosítja. Ezért az első tényezőt normalizáló konstansnak nevezzük. 
(Konstans azért, mert nem tartalmazza a théta változót.)  

• De mit értünk egy egységnyi nagyságú területen? Milyen egységnyi? Ha a grafikont 
papíron megrajzoljuk, megmérhetjük a görbe alatti területet, és azt kapjuk például, hogy ez 
a terület 1,3 négyzethüvelyk. De ha a grafikonról készült fotómásolatot kicsinyítjük, akkor 
a másolaton a görbe alatti terület csak 0,8 négyzethüvelyk lesz, de senki sem hiszi, hogy az 
eredeti rajz és a fotómásolat nem ugyanazt ábrázolja. Tehát grafikon rajzolásához nincs 
szükségünk a normalizáló konstansra, és a (g.10) szabályt egy egyszerűbb szabállyal 
helyettesíthetjük: 
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és ez minden, amire szükségünk van a munkalapon való számításhoz. Az előző fejezetrész 
példáját folytatva az I3 cellában definiálunk egy képletet, és azután az egész I oszlopba 
bemásoljuk (odahúzással). A formula: 

=exp((a3-1,1)^2/(-2*0,7^2)) 
ahol az 1,1 számérték a középérték és 0,7 a szórás. 

• A G.26. ábrán az eloszlás három különböző módon van kirajzolva. Mind a három képen 
pontosan ugyanaz a thétaértékek intervalluma és az x-tengely hosszúsága; mégis a három 
rajz teljesen másként fest. Ennek az az oka, hogy az y-tengely mindhárom esetben másként 
van skálázva. Nincs olyan matematikai megfontolás, amely miatt az egyik rajzot előnyben 
részesíthetnénk a másikkal szemben. Bár általában a középsőt részesítenénk előnyben, de 
csak esztétikai okokból (az y-tengely hosszának aránya az x-tengelyhez rendszerint 3:4). 
Érdemes ezt szem előtt tartani, ha grafikont szerkesztünk vagy kiértékelünk. A baloldali 
képen lévő grafikon nagy szórású eloszlást, a jobboldali képen látható pedig kis szórású 
eloszlást sejtet, de mind a három kép ugyanazt az eloszlást ábrázolja; csak a képek 
kialakítása eltérő. 
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G.26. ábra. Ugyanaz a normális eloszlás háromszor 

 
• Mi az ( )θy jelentése, az y-értéké a (G.10) függvényszabályból? Bizonyára nem egy 

gyakoriság, vagy arány, vagy valószínűség. Tudjuk, hogy a normális eloszlásban a legtöbb 
érték a középérték körül összpontosul (ahol az y-érték a legnagyobb), és kevesebb jut a 
középértéktől távolabb (ahol az y-értékek kicsik). Az összpontosulásra másik szó a sűrűség, 
és az y-értékeket hívják valószínűség-sűrűségnek (vagy olykor rövidebben sűrűségnek), és 
a normális eloszlás függvényszabályát (a normális eloszlás G.10 képletét) nevezik 
valószínűség-sűrűségfüggvénynek. A normális eloszlás grafikonján a valószínűségeket 
területek reprezentálják. A teljes terület eggyel egyenlő, és a thétaértékek görbéje alatti 
terület egy féllel lesz egyenlő, ha a théta értéke mínusz végtelentől fut a középértékig, ami 
annyit jelent, hogy 0,5 a valószínűsége a középértéknél kisebb théta érték véletlen 
kiválasztásának az eloszlásból. 

 
Most már felkészültek vagyunk a posterior eloszlás tárgyalásához. Ez is a thétaértékek 
eloszlása, ami folytonos változó, és akárcsak a normális (a prior) eloszlásnál, szükségünk lesz a 
posterior számára egy szabályra (egy valószínűség-sűrűségfüggvényre). Az IRT 
alkalmazásaiban ez a posterior eloszlás általánosságban nem a normális eloszlás, és fel kell 
ismernünk, hogy minden egyes válaszmintázathoz másik posterior eloszlás létezik. Van egy 
nagyon híres szabály, amely Thomas Bayes híres tételének eredménye (a tételt 1763-ban 
bizonyította Bayes, akiről a statisztika egy fontos ágát, a bayesiánus statisztikát elnevezték): 
 

A posterior sűrűség arányos a prior sűrűség és a likelihood szorzatával 
 
Ennek alkalmazása a munkalapunkon lévő példára igen egyszerű: a G oszlopban az (1,1,0,0) 
válaszmintázat likelihoodját számítottuk ki (amit később egy konstanssal szoroztunk, lásd a 
G.8.3. fejezetrészt), és az I oszlop tárolja a prior sűrűségeket, szintén egy konstanssal 
megszorozva, mivel a normalizáló konstanst elhagytuk. Ha a J3 cellát tesszük meg aktív 
cellává, alkalmazhatjuk az alábbi formulát: 

=g3*i3 
és aztán lehúzhatjuk a J103 celláig. Jegyezzük meg, hogy a J oszlopban nem sűrűségeket 
számítunk ki, hanem a keresett sűrűséggel arányos értékeket. Hogy valódi sűrűségeket kapjunk, 
a J oszlop értékeit meg kellene szorozni bizonyos számmal, de általánosságban nagyon nehéz 
pontosan meghatározni, hogy melyik ez a szám. Ha egy egyedüli posterior eloszlás grafikonját 
rajzoljuk fel, akkor ez a szám nem fontos, mivel az EXCEL úgy fogja skálázni az x- és az y-
tengelyt, hogy eléggé jó kinézetű grafikont állíthasson elő. 
 
Probléma merülhet fel azonban, ha a prior és a posterior eloszlás grafikonját ugyanazon a képen 
óhajtjuk ábrázolni. A probléma az arányosság fogalmával függ össze. Ezt egy példán 
magyarázzuk el. Tegyük fel, hogy a prior és a posterior sűrűséget helyesen (a helyes 
normalizáló konstans alkalmazásával) kiszámítottuk, de azután a prior sűrűségeket  
megszorozzuk, a posterior sűrűségeket pedig elosztjuk 1000-rel. Az eredmény az lesz, hogy az 
átalakított prior sűrűségek közelítőleg 1 000 000-szor lesznek nagyobbak az átalakított posterior 
sűrűségeknél, és ha mindkét eloszlást ugyanabba a koordináta-rendszerbe rajzolnánk be, a 
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posterior eloszlás láthatatlan lenne (hacsak az y-tengely nem lenne kb. tíz kilométer 
hosszúságú). Általánosabban ez azt jelenti, hogy a két eloszlás y-értékeit összehasonlíthatóvá 
kell tennünk.  
 
Az eloszlás grafikonja alatti teljes terület eggyel egyenlő (meghatározatlan területegységben). 
De ez azt is jelenti, hogy ha két eloszlást rajzolunk fel, a területeiknek egymással egyenlőnek 
kell lenniük.  Van egy egyszerű mód az eloszlások megrajzolt területének összehasonlítására: 
az eloszlást hisztogram formájában, oszlopdiagramokkal is ábrázolhatjuk (példánkban 101 
egymás melletti oszloppal); mindegyik oszlop ugyanolyan széles, de magasságuk egyenlő 
(vagy arányos) a munkalap megfelelő oszlopában szereplő értékekkel. Az oszlopok együttes 
területe nagyon közel lesz a függvénygörbe alatti teljes területhez. Ahhoz, hogy a hisztogram 
teljes területét megkapjuk, csupán a figyelembe vett sűrűségértékek összegét kell vennünk. 
 
Egy oszlop értékeinek összeadására és az eredmény tárolására kényelmes módszer a beépített 
SZUM [SUM]-függvény felhasználása közvetlenül az utolsó összeadandó érték alatti cellában. 
Ez a prior sűrűségek számára az I104 cella, a posterior sűrűségek számára a J104 cella. Ha az 
I104 cellát aktívvá tesszük, és beírjuk a következő formulát 

=SZUM(I3;I103)   [SUM(I3:I103)] 
, akkor a cellában kiírva a prior sűrűségek összegét fogjuk kapni. Ez az eddigi példánkban a 
29,16 értéket jelenti. A posterior sűrűségek összege 16,74 (a J104 cellában a SZUM-
függvénnyel kiszámolva). Ha a tárolt értékekkel felrajzoljuk a prior és posterior grafikonját, a 
prior grafikonja alatti terület 29,16/16,74 = 1,74-szer lesz nagyobb, mint a posterior grafikonja 
alatti terület. Hogy egyenlővé tegyük őket, a posterior sűrűségeket meg kell szorozni az 1,74-es 
tényezővel. Tehát újraszámíthatjuk a J oszlopot, ha  a J3 cellában definiáljuk a következő 
képletet: 

=g3*i3*1,74 
és lehúzzuk a J103 celláig. A J104 cellában lévő összeg automatikusan  módosulni fog, és 
(kerekítési hibától eltekintve) egyenlő kell legyen az I103-ban szereplő számmal. A G.17. ábrát 
ezzel a technikával szerkesztettük. Figyeljük meg, hogy az y-tengelyt elhagytuk, mert a két 
görbe számára eltérő a jelentése.  


