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SUPISTELMA 

Tutkimuksessa on selvitetty pääasiallisesti kasvatusalan tehtäviin val
mistavien ylioppilaspohjaisten oppilaitosten nuorten i a v a r t t u
n ei d en opiskeli i o i d en välisiä ero i a uskontoa arvos.ra
van asenteen ja moraalisen konservatismin, rationaa:lin asennoitumisen, 
politiikkaa arvostavan asenteen, taidetita vs. taloudellista toimintaa ar
vostavan ase:nnoitumisen, demokraattisen asennoitumisen, kova- vs. hel
läluontoisuuden ja tafoudeHisen radikalismin i.tlot>tuvuuksissa. Ulottu
vuudet on muodostettu Allportin, Vernonin ja Lindzey'n A study of 
values-, Eysenckin Public opinion inventory- sekä Taikalan ja Nummen
maan kasvatusasennelomak!keiden osioista faktorianalyyttisen asteikoit
tamismenettelyn avuHa. Näin on päästy <toisistaan lähes r•iippumatto
miin asenneulot·tuvuuksiin. 

Suunnaltaan y lei s i n ä eli oppilaitoksesta ja sukupuolesta riippu
mattomina asenteiden k e s k i a r v o i en e r o i n a todettiin, että 
varttuneet ovat vähemmän kriittisiä politiikkaa kohtaan, helläluontoi
sempia, vähemmistöihin suvaitsevammin suhtautuvia sekä taloudelli
sissa kysymyksissä konservatiivisempia kuin nuoret. Helläluontoisuuden 
ja vähemmistöjen suvaitsevuuden osalta esitetyt hypoteesit saivat vah
vistusta, sen sijaan oletukset varttuneiden opiskelijoiden suuremmasta 
radikaalisuudesta moraalikysymyksissä, rationaalisuudesta ja demokraat
tisuudesta eivät saaneet tukea. 

S u k u p u o l e e n k y t k e yty v i n ä asenteiden k e s k i a r v o
i en eroin a havaittiin varttuneiden naisopiskelijoiden suhtautuvan 
lapsiin vähemmän demokraattisesti kui.n nuorten. Miest,en ryhmässä 
ero oli päinvastainen, varttuneet asennoituivat lapsiin demokraattisem
min kuin nuoret. Opiskeluajan ja sukupuolen välistä yhdysvaikutusta 
koskeva hypoteesi: sai vahvistusta. Suhtautuminen -lapsiin samanlaistuu 
opiskelun aikana, kun keskiarvoa pidetään kriteeriona. 
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S pesi fis i s t ä oppilaitos k o h taisi s ta asenteiden k e s
k i a r v o j e n e r o i s ta esitetyt hypoteesi,t saivat yleensä vahvis,tusta. 

Varttuneet teologian opiskelijat arvostavat uskontoa enemmän ja 
ovat moraalikysymyksissä konservatiivisempia kuin nuoret. Sairaan
hoitajaoppilaiden ryhmässä todettiin myös saman suuntainen ero; sitä ei 
odotettu. 

Opettajainvalmistuslaitoksen varttuneet opiskelijat asennoituvat 
rationaalisemmin lapsiin kuin nuoret. Hypoteesi sai tukea. 

Varttuneiden teekkarien odotettiin arvostavan taloudellista toimintaa 
(vs. taidetta) enemmän kuin nuorten. Ero oli molemmissa asteikoissa 
odotetun suuntainen, mutta ei merkitsevä. Sairaanhoitajaoppilaiden ja 
kadettien ryhmässä arvostivat varttuneet taloudellista toimintaa mer
kitsevästi enemmän kuin nuoret; opettajainvalmistuslaitoksessa ero oli 
päinvastainen. Näistä eroista ei esitetty oletuksia. 

Demokraattisuusulottuvuudessa todettiin eräitä spesifejä eroja, joita 
ei odotettu. Varttuneet teekkarit ja opetta jainvalmistuslaitoksen mies
opiskelijat asennoituvat demokraattisemmin kuin nuoret erityisesti lap
siin. Sairaanhoitajaoppilaiden ryhmässä ero on päinvastainen, nuoret 
kannattivat demokraattista suhtautumista voima:kkaammin kuin vart
tuneet. 

Asenteiden keskiarvojen erot olivat vähäiset lukuunottamatta suh
tautumista vähemmistöihin, kun niiden suuruutta arvioitiin käyttämällä 
kriteeriona sitä, kuinka suuren osan asenteiden varianssia opiskeluaika 
selittää. Osuus jäi yleensä alle viiden prosentin. Tutkimuksen tulos viit
taa asenne-erojen vähäisyyteen, vaikka opiskeluaikaa on pidetty kau
tena, jolloin voi tapahtua huomattaviakin asenteen muutoksia. Tulos 
merkitsee myös sitä, että nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenne
profiilien vastaavuus on suuri. Profiilikorrelaatiokertoimet vaihtelivat 
välillä .86-.96. 

Varttuneiden opiskelijoiden asenteiden v a r i a n s s i e n odotettiin 
olevan vähäisempi kuin nuonten. Hypoteesi sai vahvistusta vain kah
dessa asenneulottuvuudessa; varttuneiden asenteet olivat yhdenmukai
sempia taidetta vs. taloudellista toimintaa arvostavan asenteen ja talou
dellisen radikalismin asteikoissa. Sen sijaan varttuneiden suhtautuminen 
politiikkaan oli erilaistuneempaa kuin nuorten. Näin ollen ei vo:da ylei
sesti sanoa varttuneiden asenteiden olevan yhtenäisempiä kuin nuorten. 

Variansseissa ei todettu mitään johdonmukaisia eroja tarkasteltaessa 
niitä oppilaitoksittain tai sukupuoliryhmittäin. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden rakenne
ero ja tutkittiin sekä osio- että asteikkotasolla kadettien ja teekkarien 
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ryhmissä. Tämä tapahtui vertaamalla pääakselifaktoroinnin tuottamien 
matriisien varimax-rotaatioiden vastaavuutta kongruenssikertoimien 
avulla. Osiotasolla odotettua asenteiden integroitumista ei todettu muun 
kriteerion kuin kommunaliteettien perusteella. Varttuneiden ryhmissä 
kommunaliteetit olivat korkeammat. Osiot oli havaittu samanlaisem
miksi ja niihin reagoitu johdonmukaisemmin kuin nuorten ryhmissä. 
Faktorien sisällön homogenisoitumista havaittiin vain teekkariryh
mässä. 

Asteikkotasolla odotettua asenteiden eriytymistä ei voitu todentaa. 
Demokraattisuusulottuvuuden puitteissa tapahtui integroitumista. 

Faktorien vastaavuudet kongruenssikertoimin ilmaistuna jäivät vä
häisiksi sekä osio- että asteikkotasolla. 



ESIPUHE 

Esiteltävän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten ja vart
tuneiden opiskelijoiden asenne-eroja sellaisissa ylioppilastutkintoa edel
lyttävissä oppilaitoksissa, joista valmistutaan pääasiallisesti erilaisiin 
kasvatustehrtäviin. Kasvatuksen alue ymmärretään tällöin varsin laa
jaksi. 

Kysymyksen asettaminen implikoi sitä, että yliopistoissa ja korkea
kouluissa annettavalla opetuksella on muitakin kuin tiedollisia ja tai
dollisia tavoitteita. Näitä, lähinnä asenteiden muutokseen tähtääviä ta
voitteita ei vain ole täsmällisesti asetettu, vaikka niillä eräissä oppilai
toksissa näyttää olevan tärkeä sija, 

Ajhetta koskevia tutkimuksia on pääasiallisesti tehty Yhdysvalloissa, 
mutta sen ohella, että saadaan nuorten ja varttuneiden suomalaisten 
opiskelijoiden asenne-eroja kuvaavaa tietoa, tavoitteena on ollut kehit
tää tutkimuksen metodiikkaa. 

fä.ityises:ti kiinniretään huomiota opiskelijoiden valikoimiseen ja vali
koitumiseen, joista aiheutuu, että eri oppilaitosten opiskelijat jo alun
perin eroavat toisistaan. Toiseksi tutkimus kohdistuu useaan oppilaitok
seen samanaikaisesti, jotta voitaisiin 1öytää yleiset ja oppilaitoskohtaiset 
nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden väliset asenne-erot. Pulmallinen 
kontrolliryhmän ongelma on samalla pyritty ratkaisemaan siten, että 
osittain oppilaitokset toimivat toistensa kontrolleina, osittain kontrolli
ryhmänä ovat TelmiHisen :kor.kieakoulun opiskelijat. Tifastollisessa tu
loskäsittelyssä on päädytty käyttämään toisistaan riippumattomia asen
neulottuvuuksia selkä arvioimaan asenne-erojen suuruutta, joka ei käy 
ilmi vielä itilastoHisista merkitsevyystesteistä. 

Yksilön ja ryhmien asenteista olevan tiedon perusteella voidaan pyr
kiä ennustamaan näiden käyttäytymistä asenneobj.ekteja kohtaan. Eri
tyisesti kasvatustehtäviin osallistuvien asenteet lapsia ja nuoria kohtaan 
ovat tässä yhteydessä merkitykselliset. Kasvattajien asenteet ovat mer
kitsevät toisessakin mielessä. Heidän tehtäviinsä kuuluu lasten ja nuor
ten sosiaalistaminen, johon sisältyy asenteiden opettaminen. On,tärkeä
tä tuntea, miUaisia as•entei,ta opetetaan. 
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Tutkimus on pantu alulle prof. Martti Takalan aloitteesta keväällä 
1959, jolloin myös tehtiin esikokeet. Tässä vaiheessa tutkimukseen osal
listui myös kasvaitustiet.kand. Urpo Kauranne, joka laati A study of 
values-lomakkeesta ensimmäisen version sekä osallistui esikokeiden 
tuloskäsittelyyn. Aineisto on kerätty syksyllä 1959 ja keväällä 1960. 
Tätä vaihetta auttoivat prof. Inkeri Anttila, prof. Olavi Castren, prof. 
Ohto Oksala sekä prof. Kullervo Rainio, jotka kukin luovuttivat perus
kurss,eistaan ja luentosarjoistaan kaksi tuntia aineiston ;keruuta varten. 
Heidän tukensa ja apunsa oli tutkimuksen tuossa vaiheessa välttämätön. 
Tästä haluan heitä kiittää. 

Tutkimuksen ongelmista olen keskustellut prof. Martti Takalan 
kanssa, jolta olen saanut ratkaisujani viitoittaneita sekä niitä selkeyttä
neitä ohjeita. Yhtä tärkeänä pidän myös sitä, että hän on rohkaissut 
työn loppuun saattamista. Tästä esitän kunnioittavan kiitokseni. 

Professorit Kalevi Heinilä ja Paina Jyrkilä sekä apulaisprofessori 
Annika Takala ja dosentti, teko.tri Sauli Häkkinen ovat lukeneet käsi
kirjoitukseni ja heidän kanssaan olen myös keskustellut työstäni. Esitän 
heiUe kaikille parhaat kiitokseni arvokkaista neuvoista, huomautuksista 
ja tuesta. 

Tuloskäsittelyn tilastollisista pulmista olen neuvotellut kasvatustiet. 
tri Pentti Pitkäsen kanssa, jonka monipuolinen kokemus näissä asioissa 
on ollut avuksi. Häntä kiitän tästä avusta. 

Isäni, apulai&professor.i Veikko Ruoppila, on tarki,stanut kieliasun, 
josta tahdon häntä lämpimästi kiirttää. 

Maisteri Jaakko Railo on kääntänyt t,iivistelmän englanniksi. Häntä 
kiitän tästä avusta. 

Vaimoani, Raili Ruoppilaa, kiitän työtäni kohtaan osoittamastaan 
kärsivällisyydesrtä ja ymmärtämyksestä. 

Taloudellisesti ovat tutkimusta tukeneet Suomalaisen Yhteiskunnan 
Tuki ry. apurahoillaan 1959 ja 1960, Jyväskylän Kasvatusopillisen 
Korkeakoulun Rehtori myöntämällä tekijälle nuorten tieteenharjoitta
jien apurahan vuodeksi 1961 sekä presidentti Urho Kekkosen Säätiö 
antamalla tutkijastipendin vuonna 1963. Viime vaiheessa tekijä on saa
nut Suomen Kulttuurirahaston stipendin vuodeksi 1965. 

Jyväskylän yliopistoa ja Jyväskylän yliopistoyhdistystä kiitän käsi
kirjoitukseni julkaisemisesta Jyväskylä studies in education, psychology 
and sooial research-sarjassa. 

Jyväskylässä, huhtikuussa 1967 

Is t o  R u o p p i1a 



!JOHDANTO

Käsillä olevan tutkimuksen tehtävänä on selvittää nuorten ja varttu
neiden opiskelijoiden asenne-eroja sellaisissa ylioppilaspohjaisissa oppi
laitoksissa, joista valmistutaan pääasiallisesti erilaisiin kasvatus- ja kou
lutus.tehtäviin. Tehtäväkenttä käsitetään tällöin varsin laajaksi. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenne-erojen aiheuttajina 
voivat tällöin olla 

kypsyminen opiskelusta riippumatta, 
opiskelu yleensä, jolloin muutos perustuu lähinnä tiedon lisäänty
miseen, rationaalisuuden korostamiseen sekä johdonmukaiseen ja 
yleisten periaatteiden varassa tapahtuvaan ajatteluun, 
oppilaitoksille ominaiset erityiset tekijät sekä 

- kulttuurin muuttuminen.
Kun käsillä oleva tutkimus suunniteltiin ja aloitettiin vuonna 1959,

niin tuolloin oli opiskeluaikaisista asenteenmuutoksista pääasiallisesti 
kahdenlaista tietoa. Osa tuloksista perustui intensiivisten, yhteen oppi
laitokseen kohdistuvien pitkittäistutkimusten antamiin havaintoihin 
(esim. Jones, 1938; Farnsworth, 1937; Dressel & Mayhew, 1954; 
Newcomb, 1943; Sanford, 1956; Webster, 1956, 1958). Osa tulok
sista pohjautui taas poikkileikkausmenetelmällä hankittuihin tietoihin. 
Näissä tapauksissa tutkimus saattoi samanaikaisesti kohdistua useaan 
eri oppilaitokseen ja nais- sekä miesopiskelijoihin (esim. Arsenian, 
1943; Dressel, 1958; Nelson, 1938 a; Stern etal., 1956). Koska tulok
sia ei aina esitetty oppilaitoksittain naisten ja miesten osalta, niin tiedot 
jäivät yleisluon�eisiksi. Tätä Esäsi se, että ,tutkimu:k:sjsta puuttui kontrol
Eryhmä. Havainnot saattavat siten kuvata vain kypsymisen vaikutuksia 
tai tämän ja opiskelun oma- sekä yhdysvaikutuksia tai yksinomaan opis
kelun vaikutuksia asenteisiin. Edellä mainituin varauksin voi esittää 
lyhyesti replikoidut päätulokset yleisistä opiskeluaikaisista asenteen 
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muutoksista, jotka siis voivat kuvastaa kontrolliryhmien puuttuessa 
myös kypsymisen vaikutusta ja/ tai kulttuurin muuttumista. 

Teoreettisuutta, esteettisyyttä ja sosiaalisuutta arvostavien asenteiden 
on todettu voimistuvan, kun taas uskontoa, taloudellisuutta ja politiik
kaa kohtaan asennoituminen muuttuu kriittisemmäksi (Duffy, 1940). 

Yhteiskunnallisten asenteiden on havaittu jo varhaisissa tutkimuk
sissa muuttuvan »radikaaliin» tai »liberaa'liin» sekä vähemmistöjä 
sietävään suuntaan (Buck, 1936; Farnsworth, 1937; Hunter, 1942; 
Jones, 1938; Nelson, 1938 a; Newcomb, 1943; Thurstone & Chave, 
1929). Äskettäisissä tutkimuksissa on voitu todentaa aikaisemmat ha
vainnot (Brown & Bystryn, 1956; Plant, 1958 a; Sanford, 1956 a, 
1958; Silvey, 1951; Webster, 1956, 1958), vaikka käytetyt_ asteikot 
on eräissä tapauksissa nimetty etnosentrisyys- ja fasismi- (Adorno et. al., 
1950) tai stereopatia-asteikoiksi (Stern et al., 1956). Jacob (1957) kui
tenkin arvostelee yllä kuvattujen opiskeluaikaisten asenteenmuutosten 
tulkitsemista radikaalistumiseksi ja liberalisoitumiseksi sekä demokrati
soitumiseksi. Hän pitää niitä sosiaalistumisen tuloksina. 

Kasvatusasenteiden tutkimus oli rajoittunut vain opettajainvalmis
tuslaitosten opiskelijoihin, joiden asenteiden oli todettu muuttuvan ope
tuksen tavoitteiden mukaisesti (Cook et al., 1951), joskin myös iän 
lisääntymisen ja avioitumisen (Rocchio & Kearney, 195 5) oli osoi
tettu vaikuttavan saman suuntaisesti. 

Oppilaitosten erityisiin vaikutuksiin oli myös viitattu (Arsenian, 
1943; Brown & Bystryn, 1956; Duffy, 1940; Nelson, 1938 a; Stern et 
al., 1956; Webster, 1956, 1958). Lähinnä oli korostettu sitä, että asen
noituminen uskontoon muuttuu kriittisemmäksi "lukuun ottamatta niitä 
oppilaitoksia, joissa uskonnolla on keskeinen sija (Arsenian, 1943; 
Nelson, 1938 ,a). Edelleen oli todettu opiskelijoiden arvostavien asentei
den voimistuvan oman opintoalan edustamaa arvoaluetta kohtaan 
(Duffy, 1940). Yhteiskunnallisten asenteiden radikaalistuminen, libe
ralisoituminen ja demokratisoituminen eivät ole olleet yhtä selvästi ha
vaittavissa eri oppilaitoksissa tai samankaan oppilaitoksen piirissä eri 
aineita opiskelevien ryhmissä (Brown & Bystryn, 1956; Stern et al., 
1956; Webster, 1956, 1958). Vihdoin oppilaitoksen erityisvaikutuksen 
mahdollisuutta implikoi myös se, että opettajakoulutuksen odotettiin 
muuttavan nimenomaan kasvatusasenteita (Cook et al., 1951). Aikai
sempaan tutkimukseen kohdistuvassa katsauksessaan myös Jacob 
(1957) huomauttaa siitä, että eri oppilaitokset näyttävät eroavan toisis
taan siinä, miten suuri niiden asenteita muuttava vaikutus on. Vaikka 
voimakkaasti vaikuttavista oppilaitoksista ei ole helppo löytää yhteisiä 
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piirteitä, niin lähinnä sellaisena hän piti kyseisten oppilaitosten edusta
maa korkeaa vaatimustasoa. 

Oppilaitosten erityispiirteiden vaikutuksia kartoittava järjestelmälli
nen tutkimus oli tätä työtä suunniteltaessa vasta alussa, kun oli ryhdytty 
selvittämään opiskeluympäristöstä .tulevien ja yksilön havaitsemien pai
neiden merkitystä asenteiden muutoksiin (Pace & Stern, 1958; Stern, 
1958; Stern et al., 1956). Newcombin (1943) Bennington-collegessa 
tekemä tutkimus on tässä ollut läheisenä esikuvana. 

Kulttuurin muuttumisen yhteys opiskeluaikaisiin asennemuutoksiin 
oli myös havaittu (Buck, 1936; Pr-essey, 1946), vaikka ongelmaa käsit
televä täsmällinen tieto yhä puuttuu. 

Opiskeluaikaisia asennemuutoksia on kuvattu osiotasolla jakautuma
erojen ja ast,eikkotasolla keskiarvo- sekä varianssierojen avulla. Sen 
sijaan ei ole tutkittu asenteiden rakenteessa opiskeluaikana tapahtuvia 
muutoksia. Nämä struktuurierot näkyvät siinä, että asenteiden keski
näiset riippuvuussuhteet ovat erilaiset nuorilla ja varttuneilla opiskeli
joilla. Faktorianalyyttisesti ilmaistuna tämä merkitsee sitä, että asenteen 
sijainti faktoriavaruudessa vaihtuu ryhmästä toiseen. Ongelmaan on 
kyllä ki-inni,teitty huomiota ,eräissä ryhmien asennestruktuurie,n verta,ifoa 
käsit>telev.issä tutkimuksissa (esim. Eysenck, 1953). 

Opiskeluaikaisia asenteen muutoksia kartoittavia tutkimuksia oli 
myös tätä työtä aloitettaessa ehditty yleiskatsauksellisesti kuvata ja 
arvioida (Jacob, 1957). Erityisesti Jacob korostaa sitä, että todetut ylei
set muutokset on tulkittava sosiaalistumisen tuloksiksi; opiskelijat 
omaksuvat ne asenteet, jotka ovat tunnusomaisia college-koulutuksen 
saaneille. Käsitystään Jacob perustelee sillä, että amerikkalaisten opis
kelijoiden asenteita voi kuvata yhtenäisellä profiililla, joka sisältää opis
kelijoiden enemmistön (n. 75 % ). Tämä merkitsisi asenteiden huomat
tavaa yhtenäisyyttä, kun toisaalta otetaan huomioon opiskelijoiden 
taustaerot sosiaalis-taloudellisissa, uskonnollisissa ja etnisissä piirteissä. 
Mikäli näitä muutoksia pidetään sosiaalistumisen tuloksina, niin voi 
odottaa asenteiden yhdenmukaistumista koulutuksen aikana. Kuitenkin 
myös asenteiden erilaistumisesta on tehty havaintoja (Nelson, 1938; 
Webster, 1956, 1958). Jacob huomauttaa, että tutkimuksissa on todet
tu muutoksia lähinnä asenteissa, jotka eivät ole keskeisiä. Yleensä hän 
pitää muut◊ksia vähäis.inä ja hitaasti .i.lmenevinä. Kun Jacob korostaa 
sosiaalistumista, hän .lähinnä ,tarkoittaa ,samaistumista korkean opillisen 
sivistyksen saaneiden ryhmään, mutta samaistumista tapahtuu myös 
omaan oppilaitokseen ja ammattiryhmään. Koulutuks-en vaikutusta 
sellaisenaan on vaikea arvioida, koska samaistuminen erilaisiin ryhmiin 
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vaikuttaa samanaikaisesti ja samansuuntaisestikin. Tässä tutkimuksessa 
on mahdotonta eristää näitä !kahta tekijää. Niiden kummankin oma
vaikutuksen selvittäminen jää myöhemmän tutkimuksen tehtäväksi. 

Jacobin (1957) katsaukseen kohdistunut kritiikki (Riesman, 1958; 
Smith, 1958) oli tutkimusta suunniteltaessa myös osin tiedossa. Erityi
sesti se, että metodisesti, siis koeasetelmiltaan ja mittausmenetelmil
tään, eri arvoisia tutkimuksia samoin kuin eri oppilaitoksia ja nais- sekä 
miesopiskelijoita koskevia tutkimustuloksia oli käsitelty yhdessä, ai
heutti arvostelua. Myöhemmin Barton (1959) arvioi yksityiskohtai
sesti Jacobin katsausta kiinnittäen huomion opiskdijoiden valikoitumi• 
seen ja vaHtsemiseen, mikä pitää ottaa huomioon asennemuutoksia tut
kittaessa. Samoin hän tähdentää analyyttisen tutkimusotteen tärkeyttä 
etsittäessä asenteisiin vaikuttavia ,tekijöitä: oppilaitoksista on lähdettävä 
eristämään niitä kuvaavia muuttujia j,a opiskelun va�kumksia on selvi
tetitävä eriks,ee.n erilaisissa opiskeli jaryhmissä. 

Tutkimusta suunniteltaessa todettiin siten yhteensä, että tietoja 
puuttui 

eri oppilaitoksissa tapahtuvan opiskelun spesifisistä vaikutuksista 
opiskelijoiden asenteiden keskiarvoihin ja variansseihin; 
opiskelun yleisistä ja spesifisistä vaikutuksista asenteiden struktuu
riin; 
suomalaisten opiskelijoiden opiskeluaikana tapahtuvista asenne
muutoksista. 

Tutkimuksen kysymyksen asettelun perustaa katsottiin tarpeelliseksi 
rajoittaa vielä siten, että selvitetään asennemuutoksia sellaisissa oppilai
toksissa, joissa valmistutaan pääasiallisesti kasvatusalan tehtäviin. 

Kun opiskeluaikana tapahtuvaa asenteiden muutosta kartoitetaan 
useissa oppilaitoksissa samanaikaisesti, niin tarjolla olevan tutkimusase
telman (ikuva 1, s. 15) rajoituksena on se, että opiskelijaryhmät toden
näköisesti eroavat asenteiltaan jo opiskelua aloittaessaan. Näin ollen 
ei voida käyttää hyväksi tarkkoja koeasetelmia. Asenteita tulisi voida 
mitata vähintään tasavälisyysehdon täyttävillä asteikoilla, jotta muutos
ten suuruutta voitaisiin verrata eri ryhmissä. 

Ryhmien asenteiden erilaisuuden aiheuttaa toisaalta spontaani vali
koituminen hakeutumisen välityksellä, toisaalta eri oppilaitosten har
joittama karsinta. 

V a l i  k o i t u m i s t a  aiheuttavina tekijöinä ovat oppilaitoksessa 
tapahtuvaa opiskelua ja tulevaa ammattia koskevat odotukset sekä opis
kelijan käsitys itsestä eli hänen minä-kuvansa. Ammattia koskevissa 
odotuksissa keskeisinä ovat ammattirooleihin iföttyväit odotukset. Näi-
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hin vaikuttavia tekijöitä ovat todennäköinen ansiotaso ja sosiaalinen 
asema sekä vaikeimmin arvioitava ammatin tuottama tyydytys. Miten 
tosipohjaisesti nuori ylioppilas osaa arvioida ammattirooleja, vaihtelee. 
Ammatinvalinnan ohjauksen muodostuttua valtakunnalliseksi on il
meistä, että karkeat virhearvioinnit vähenevät ja vastaavasti opiskelun
sa tietyssä oppilaitoksessa aloittavien joukko yhdenmukaistuu. Ammat
tirooliin kohdistuvien odotusten ohella vaikuttaa hakeutumiseen käsi
tys siitä, mikä on opintojen vaativuus ja millaisia todennäköisesti ovat 
oppilaitoksen opiskelijat. Tällaista tietoa välittää erityisesti oppilaitok
sen harjoittaman karsinnan ankaruus. Koska opiskeluakin kosikevait odo
tukset ovat stereotyyppiset, niin tämä osaltaan on yhdenmukaistamassa 
jo oppilaitokseen hakeutuvia opiskelijoita. Opiskelijan minä-kuva eli 
hänen käsityksensä itsestään on tärkeä oppilaitokseen hakeutumiseen 
vaikuttava tekijä, koska pelkän ammatteja koskevan tiedon merkitys 
on vähäinen (Roe, 1960). Käsitykseen itsestä sisältyvät ne tavoitteet, 
jotka opiskelun ja ammatin avulla halutaan saavuttaa. Näin ollen mi
nä-kuvan tosipohjaisuus ratkaisevasti vaikuttaa siihen, missä määrin 
koulutus ja ammatti todella edistävät kyseisten tavoitteiden saavutta
mista. Minä-kuvan reaalisuutta pidetään yhtenä ammatin valitsemisen 
onnistumisen perusedellytyksenä. 

Kuvio 1 
Tu:tkimusasetelma. 

Helsingin yliopiston Jyväskylän yliopiston 
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Opiskelijoiden spontaanin hakeutumisen ohella oppilaitosten käyttä
mät k a r s i n t a m e n e t t e t y t aiheuttavat sen, että eri oppilaitosten 
nuoret opiskelijat eroavat toisistaan. Ylioppilaspohjaiset oppilaitokset 
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karsivat opiskelemaan pyrkiviä pääasiallisesti kykytekijöiden perusteel
la. Tämä käy ilmi siitä, että aikaisempi opiskelumenestys sekä erilaiset 
karsintakurssit, joilla .tulee kysymykseen kyky omaksua uutta tietoa, ovat 
lähes ainoa valinnan peruste. Tutkimukseen sisältyvistä oppilaitoksista 
kuitenkin opettajainvalmistuslaitos ja sairaanhoitajaopisto ovat sellai
sia, joissa kykyjen ohella kiinnitetään huomiota myös persoonallisuu
den piirteisiin, joita pidetään välttämättöminä ei niinkään opiske
lussa menestymisen kuin ammatissa toimimisen kannalta. Tämä voi 
välillisesti vaikuttaa myös opiskelijoiksi hyväksyttyjen asenteita saman
laistavasti. Muissa tähän tutkimukseen kuuluvissa oppilaitoksissa kar
sinnassa ei virallisesti kiinnitetä huomiota asenteisiin. 

Sekä opiskelijoiden hakeutuminen että oppilaitosten harjoittama 
karsinta aiheuttavat sen, että eri oppilaitoksissa joudutaan vertaamaan 
jo alunperin erilaisia ryhmiä. Koska stereotypiat vaikuttavat erityisesti 
hakeutumiseen ja täten osaltaan siihen, millaisia oppilaoitoksen opiske
lijat ovat, niin nuorten opiskelijoiden ryhmien voi odottaa olevan jo 
suhteellisen homogeenisia. On !kuitenkin otettava huomioon, että minä
kuvan epärealistisuus on lisäämässä pyrkijöiden joukon varianssia. Mi
nä-kuvan epäreaalisuus voi aiheuttaa opintojen keskeyttämisen ja/ tai 
siirtymisen toiselle opintoalalle. Lievemmässä tapauksessa seurauksena 
saattaa olla se, että käsitys itsestä muuttuu tosipohjaisemmaksi ja tästä 
seuraa ammattirooliin tai rooliodotuksiin sisältyvien asenteiden omak
suminen, asenteen muutos. Mikään tutkimuksen koeryhmään kuuluvis
ta oppilaitoksista ei valmista aloille, jotka olisivat huomattavan vieraita 
nuorille ylioppilaille, joskin lähinnä opiskelua koskevissa odotuksissa 
es,iintyy vaihtelevuutta. Kontrolliryhmän muodostava Teknillinen kor
keakoulu edustaa aloja, jotka keskimäärin lienevät vähemmän tunnet
tuja kuin koeryhmän oppilaitosten edustamat ammatit. 



II TUTKIMUKSEN TAUSTA 

2. 1. KÄSITTEIDEN MÄÄRITTELYÄ

Asenteen käsitteellä tarkoitetaan yksilön pyrkimystä tai taipumusta 
arvioida tiettyä kohdetta tai sen symbolia määrätavalla (Katz & Stot
land, 1959). Arviointi merkitsee kohteen tai sen symbolin hyväksymis
tä tai paheksumista, joten sen peruspiirre voidaan palauttaa lähestymis
ja välttämiskäyttäytymiseen. Tämä muodostaa asenteen muissakin mää
ritelmissä (esim. Cronbach, 1954; Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957) 
olennaisen osan. Määritelmät sisältävät olettamuksen, että arviointi
valmius on jo muodostunut, silloin kun sitä mitataan. 

Asenteessa erotetaan affektiivinen, kognitiivinen ja toimintakompo
nentt.t (Rosenberg et al., 1960). Asenteen affektiivinen komponentti 
koostuu kaikista affektiivisista assosiaatioista, jotka kytkeytyvät asenne
objektiin, · ja nämä määräävät, miten hyvänä tai pahana kohdett·a pide
tään. Affektiiviset assosiaatiot opitaan nopeasti ja ne muuttuvat hitaasti. 
Edelleen ne ovat vahvasti sidoksissa persoonallisuusjärjestelmään ja 
dominoivia muihin komponentteihin nähden. Affektiivisten assosiaa
tioiden esiintymistä voidaan pitää myös asenteen kriteeriona (Katz & 
Stotland, 1959). 

Arviointivalmius voi ratketa myös kognitiivisten assosiaatioiden va
rassa. Tällöin tiettyyn objektiin on opittu kytkemään asiatietoa, tosi
asioita. Kuitenkaan ei ole kysymys pelkän objektiivisen tiedon perus
teella tapahtuvasta arvioinnista, vaan on otettava huomioon myös asen- _ 
neobjektin merkitys- arvioijalle. Kognitiivinen komponentti määräytyy 
niistä suhteista, joita on olemassa asenteen kohdetta koskevien usko-. 
musten ja muita yksilön persoonallisuusjärjestelmälle tärkeitä kohteita 
koskevien uskomusten välillä (Rosenberg, 1960). Kognitiivisen kom-

2 
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ponentin osuus näkyy siinä, miten ristiriidaton ja sisäisesti yhdenmukai
nen arviointitaipumus on (Abelson & Rosenberg, 1958; Festinger, 
1957; Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957). Useimmiten affektiivinen 
ja kognitiivinen komponentti varioivat yhdessä. Tähän olettamukseen 
perustuvat eräät asennemuutosteoriat (Rosenberg & Abelson, 1960). 

Toimintakomponentissa on kysymys siitä, missä määrin henkilö on 
valmis toimimaan asennoitumisensa edellyttämällä tavalla, mikä on hä
nen ilmitoimintavalmiutensa. Erityis-esti Smith, Bruner ja White 
(1956) pitävät toimintakomponenttia asenteen kiinteänä osana. 

2. 2. ASENTEIDEN MUODOSTUMINEN

Asenteiden oppimista on pidetty lähestymis- ja välttämistendenssien 
oppimisena (Travers, 1963 ), jolloin erityisesti affektiiviset asenteet 
opittaisiin palkkio-rankaisujärjestelmän, siis vahvistamismallin mukaan 
(Festinger & Carlsmith, 1959; Scott, 1957). Katz ja Stotland (1959) 
puolestaan korostavat sitä, että asenteiden tulee tyydyttää yksilön tar
peita, jotta ne opittaisiin. Ilmeisesti tämä merkitsee sitä, että asenteiden 
tulee olla palkitsevia, joten käsitys voidaan palauttaa vahvistamismal
lin piiriin. 

Asenteiden oppimista voi pitää myös assosiaatioiden oppimisena: är
sykkeeseen eli asenneobjektiin kytketään affekitiivisia ja kognitiivisia 
assosiaatioita sekä toimintamalleja (Staats & Staats, 1958). 

Asenteiden muodostumista on tarkasteltu myös käsitteiden oppimis
tapahtumana (Cronbach, 1954; Osgood; Suci, Tannenbaum, 1957; 
Rhine, 1958; Rhine & Silun, 1958). Aluksi yksilö kiinnittää huomion
sa johonkin koht,eeseen ja erottaa sen muista. Vähitellen kohteeseen 
liittyy myönteisiä tai kielteisiä tunnevarauksia. Henkilön reaktiot yleis
tyvät käsittämään ilmiöitä, jotka jossakin suhteessa ovat samankaltaisia 
alkuperäiseen kohteeseen verrattuina. Reaktiot muuttuvat säännönmu
kaisiksi ja oppimisen tuloksena voi muodostua ideologia, jossa asenteet 
liittyvät toisiinsa abstraktilla tasolla. Ideologialla tarkoitetaan tässä 
enemmän tai vähemmän systemaattisia, erilaisiin uskomuksiin ja arvo
valintoihin perustuvia yleistyksiä. 
- Asenteiden oppimisessa on tähdennettävä differoiiumis- ja diskrimi0 

naatio- sekä integroitumis- ja -generäföoitumistap-ahtumia. Asenteiden
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differoituminen voi ilmetä usealla eri tavalla (Baldwin; 195 5; Takala 
& Niskanen, 1963). Aluksi yksilö kykenee tekemään useampia ja tar
kempia erotteluja, diskriminaatioita, erilaisten asenneobjekti,en kesken 
kuin aikaisemmin. Tämä näkyy siinä, että hän kiinnittää huomiota nii
hin tilanteen tunnusmerkkeihin, jotka ovat keskeisiä ja tärkeitä hänen 
a;senteide_nsa kannalta. Samalla tunnusmerkit muuttuvat abstraktisem
miksi. Tämä edellyttää samanaikaisesti asenteen kognitiivisen kompo
nentin voimistumista. 

Differoitumistapahtuma luo edellytykset ja on välttämätön sekä in
tegroitumiselle, jolloin asenteet muuttuvat laaja-alaisemmiksi, että ge
neralisoitumiselle, asenteiden yleistymiselle. Yksityisistä mielipiteistä 
eli spesifisiin koht,eisiin suuntautuvista arviointivalmiuksista (Eysenck, 
1954) ja edelleen niiden muodostamista asenteista voi rakentua yhte
näinen, sisäisesti ristiriidaton järjestelmä, joka pohjautuu harvoihin 
yleisiin periaatteisiin. Järjestelmä alkaa kiteytyä. Muutosten aikaansaa
minen ei ole enää helppoa. Vähäinenkin muutos suhtautumisessa jo
honkin asennejärjestelmän kohteeseen aiheuttaa ristiriitoja koko jär
jestelmässä ja muutosta aikaansaavan tai siihen pyrkivän täytyy olla 
valmis muuttamaan järjestelmää usealta osin, jotta siitä muodostuisi 
jälleen sisäisesti ehyt ja tasapainoinen (Abelson ja Rosenberg, 1958; 
Festinger, 1957; Heider, 1946; Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957). 

Sekä differoituminen että integroituminen edellyttävät, että yksilöil
le on tarjolla erilaisia ärsyketilanteita, joissa hän voi oppia asenteita. 
Hänen on saatava kokemuksia niistä tilanteista, joissa asenne saattaa il
metä. Näitä kokemuksia yksilö voi saada konkreetin omakohtaisesti tai 
kielen välityksellä. 

Konkreetit kokemukset, joskin saattavat olla välttämättömiä, eivät 
ole vielä riittävä edellytys asenteen muodostumiselle. Korkeintaan ne 
voivat olla mielipiteiden perustana. Kokevan yksilön yleistämiskyvystä 
riippuu, missä määrin hän kokemuksissaan havaitsee yleisen säännön
mukaisuuden. 

Omien kokemusten ja kidellisen informaation merkitys asenteiden 
oppimisessa muodostuu eri tapauksissa erilaiseksi. Pääasiassa kielen vä
lityksellä tapahtuva oppiminen merkitsee oppimistilanteiden suhteelli
sen suurta abstraktiutta. Yleisellä tasolla ilmoitetaan, mitkä tavoitteet 
tai päämäärät ovat tärkeitä, mitkä epäsuotavia sekä millaiset asenteet 
ja suhtautumistavat hyväksyttäviä ja mitkä taas rangaistavia ja kiellet
tyjä. Oppimistilanteiden kielellisyyden takia ei ole ilman muuta selvää, 
mitä asenteet merkitsevät käyttäytymisen kannalta, mitä seuraamuksia 
niistä on toiminnan tasolla. Ongelmaksi muodostuu näin ollen kielel-



20 

lis-abstraktin oppimisen kytkeytyminen omien kokemusten perusteella 
tapahtuvaan oppimiseen (Lehmann, 1958). Saatettaneen esittää otak
suma, että kielen välityksellä tapahtuneen oppimisen perusteella on 
mahdollisuus yleistää ,enemmän. Toisaalta kielellisesti välitetty infor
maatio voi muodostaa oman suljetun, yhtenäisen järjestelmän eikä in
tegroidu kokemusten perusteella tapahtuneeseen oppimiseen. 

Oppimistapahtuman kuvaus on kuitenkin epätäydellinen niin kauan 
kuin ei kiinnitetä huomiota yksilön käyttäytymissarjan seuraamuksiin, 
koska juuri ne ratkaisevat, millaisia asenteita hän oppii. Käyttäytymis
sarjalla tarkoitetaan tässä niin hyvin kielellisiä reaktioita kuin muuta 
käyttäytymistä. Mikäli käyttäytyminen palkitaan sen takia, että henki
lö.on asennoitunut tietyllä tavalla, niin sikäli hänessä vahvistuu kysei
nen asenne. Vastaavasti, jos tietynlaisen asenteen ilmaisu kohtaa vai
keuksia eli sitä pyritään estämään tai suorastaan rankaisemaan, niin 
yksilössä viriää konflihitifa. Tämän hän voi ratkaista usealla tavalla: 
hän saattaa etsiä uusia kohteita asenteilleen tai hän voi muuttaa niitä, 
jotta .ne paremmin vastaisivat ympä6stön odotuksia ja tulisivat hyväk
sytyiksi. 

Käyttäytymisen palkitseminen tai rankaiseminen osaltaan määrää 
asenteiden yleistymistä. Jos kohteiden tai tilanteiden kesken esiintyy 
eroja siinä, millaiset suhtautumistavat ovat hyväksyttyjä, niin todennä
köisesti ei opita kovin yleisiä asenteita. Tilannetekijät osaltaan säätele
vät käyttäytymistä. Useiden asenteiden osalta on todettavissa, että niitä 
ei johdonmukaisesti palkita tai rangaista, vaan käyttäytymisen hyväk
syttävyys riippuu sekä ,tilanne- että organismivariaabe1eista, ,esim. yksi
lön iästä. Tämän seurauksena yksilö joutuu oppimaan uusia asenteita 
sekä poisoppimaan, 'hylkäämään sellaisia, jotka aikaisemmin olivat hy
väksyttyjä. 

Joudutaan pohtimaan, millaisia asent,eita opintonsa aloittavat nuoret 
todennäköisest,i ovat oppineet, sekä muodositavaoko opiskelijoiden asen
teet jäsentyneen hierarkkisen järjestelmän. Tällainen järjestelmä on 
integroitumisen tulos ja integroitumista jatkuu periaatteessa niin kauan 
kuin yksilöllä on uusia kokemuksia ja hän saa uutta .informaatiota. Eri
tyisen kriittisiä kausia asenteiden muodostumisen kannalta ovat siten 
ne ajanjaksot, jolloin yksilö saa runsaasti uusia kokemuksia ja uutta tie
toa. Todennäköisesti yliopisto- ja korkeakouluopiskelu on tässäkin suh
teessa merkitsevä ja ajallisesti pitkälle vaikuttava. 
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2. 3. O�ISKELUAIKAISET ASENTEEN MUUTOKSET JA NIITÄ
KOSKEVIEN TUTKIMUSTEN ARVIOINTIA 

2. 3. 1. _Opiskeluaikaiset asenteen muutokset

Opiskeluaikana tapahtuvia asenteen muutoksia kartoittavat tutki
mukset ovat kohdistuneet arvostaviin asenteisiin, yhteiskunnallisiin 
asenteisiin ja kasvatusasenteisiin, jotka kuten asenteet yleensä kuuluvat 
ns. dynaamisiin motiiviominaisuuksiin. 

Arvostavien asenteiden opiskeluaikaista muuttumista on tutkittu pää
asiallisesti Allportin ja Vernonin laatimalla A study of va:lues-lomak
keella (1931), joka on uusittu 1951 (Allport, Vernon & Lindney). 
Vaikka arvostavat asenteet on todettu suhteellisen pysyviksi (Bloom, 
1964), niin niissä on erityisesti opiskeluaikana todettu eräitä yl.eisiä 
muutoksia. Teoreettisuutta, esteettisyyttä ja sosiaalisuutta arvostavat 
asenteet voimistuvat opiskelun kuluessa, kun taas as-enteet muuttuvat 
kriittisemmiksi uskontoa, talouselämää ja politiikkaa kohtaa (Duffy, 
1940). Uskontoa arvostavissa asenteissa tapahtuu kuitenkin päinvas
tainen muutos uskontoa korostavissa oppilaitoksissa (Arsenian, 1943; 
Nelson, 1938 a). Arsenianin mukaan muutns tapahtuu formaalises,ta ja 
dogmaattisesta uskonnon arvostuksesta humaanimpaan, sosiaalisem
paan ja suvaitsevampaan suuntaan. 

Yleisten arvostavissa asenteissa havaittujen muutosten ohella on to
dettu oppilaitoksille ominaisia muutoksia. Oppilaitoksen tai oppiaineen 
edustama arvostava asenne voimistuu opiskelijoissa (Duffy, 1940). 

Tutkimuksissa, joissa kontrolliryhmä on ollut mukana (Telford & 
Plant, 1963 ), on arvostavissa asenteissa todettu kontrolliryhmässä eli 
collegen ulkopuolella olevilla, mutta mahdollisilla opiskelijoilla enem
män merkitseviä muutoksia kuin yhden tai kaksi lukukautta opiskelleil
la, kun taas kolme tai neljä lukukautta opiskeUeiden ryhmässä havait
tiin eniten merkitseviä muutoksia. Opiskelun aiheuttamiksi tulkitut ar
vostavien asenteiden muutokset eivät tämän mukaan rajoitu vain opis
kelijoihin, vaan huomattavassa määrin samankaltaisia muutoksia ha
vaitaan myös opprlaiws,ten ulkopuolelle jäävi,en opiskelijoiksi mahdol
listen nuorten ryhmässä. 

Varhaisissa yhteiskunnallisten asenteiden opiskeluaikaisia muutoksia 
kartoittavissa tutkimuksissa (Buck, 1936; Farnsworth, 1937; Hunter, 
1942; Jones, 1938; Nelson, 1938 a; Newcomb, 1943; Thurstone & 
Chave, 1929) todettiin asenteiden muuttuvan »r�dikaaliksi» ja »iibe-
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raaliksi» tulkittuun suuntaan. Asenneobjekteina olivat yleensä kirkko, 
vähemmisitöt, er,i.tyjsesti neekerit, sekä moraalikysymyksistä varsinkin 
seksuaalikäyttäytyminen ja alkoholinkäyttö. Asenteen muutokset olivat 
erityisen selvät niissä oppilaitoksissa, joissa opettajat asennoituivat libe
raalisti, opetusohjelma oli sisällöltään liberaali ja opiskelijat opintonsa 
alkaessaan konservatiivisesti asennoituvia (Newcomb, 1943). On to
sin huomautettu, että nuorten ja varttuneiden välisen eron aiheutti se, 
että varttuneet apiskelij,art vastasivat ei niinkään myönteisesti radikaa
lissuuntaisiin väittämiin, vaan kielteisesti konservatiiviseen suuntaan 
asetettuihin osioihin (Hunter, 1942). 

Äskettäisissä college-opiskelijoilla tehdyissä tutkimuksissa on voitu 
todentaa 1930-luvulla tehdyt havainnot yhteiskunnallisten asenteiden 
radikaalistumisesta ja liberalisoitumisesta sekä vähemmistöihin kohdis
tuvien asenteiden demokratisoitumisesta (Brown & Bystryn, 1956; 
Goldsen et al., 1960, Jacob, 1957; Plant, 1958 a, b; Sanford, 1956 a, 
1958; Silvey, 1951; Webster, 1956; Webster, Freedman & Heist, 
1962). Kuitenkin on kiinnitetty huomiota siihen, että muutokset eivät 
aina ole yhtä suuria eri oppiaineita lukevien opiskelijoiden ryhmissä ei
vätkä yhtä selviä nais- ja miesopiskelijoilla. 

Tutkimuksissa on käytetty lähinnä Adornon tutkijaryhmän (Adorno 
et al., 1950) kehittämiä E-(etnosentrisyys-) ja F-(fasismi-) asteikkoja 
sekä näiden eri muunnoksia. Eysenck (1954) on osoittanut, että E- ja F
asteikot korreloivat voimak!kaasti kova- vs. helläluontois.uusasteik
koon, jota hän pitää konservatismin vs. radikalismin ohella toisena yh
teiskunnallisten asenteiden pääulottuvuutena. 

Sisällöllisesti samaan asenne.alueeseen kohdistuu Dr,esselin ja May
hewin ( 1954) laatima uskomusten tutkimuslomake (Inventory of Be
liefs). Tämän on osoitettu korreloivan E- ja F- sekä poliittis-taloudelli
sen konservatismin asteikkoihin yhtä voimakkaasti kuin viimemainitut 
korreloivat keskenään (Stern, Stein & Bloom, 1956). Tutkijat ovat kui
tenkin nimenneet asent-een stereopatiaksi (S) vs. ei-st,ereopatiaksi (N). 
Asteikon S-pää sisältää samat tunnukset kuin E- ja F-asteikot, joskin se 
on pyritty laatimaan niitä monipuolisemmaksi. Stern, Stein ja Bloom 
erottavat myös asteikkoon nähden ortogonaalin R-ulottuvuuden eli ra-
tionaalin asenteen. 

Tutkimustulosten vertailu ajallisesti aikaisempiin havaintoihin on 
kuitenkin pulmallista sen tähden, että ainakin yhteiskunnallisella 
alueella asenneobjektit ovat uusissa tutkimuksissa olleet osittain toiset 
kuin ennen. 

Myös radikaalistumis- ja liberalisoitumis- sekä demokratisoitumiskä-
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sitteiden sisältö on muuttunut, vaikka ei täsmällisesti tiedetä miten, 
koska vertaileva osioiden sisällön erittely puuttuu eikä ole tässä mah
dollinen. Se on kuitenkin välttämätön, ennen kuin täsmällisesti voidaan 
verrata eri ajankohtina tehtyjen asenteenmuutostutkimusten tuloksia. 

Opiskeluaikaista asenteiden samanlaistumista koskevat ristiriitaiset 
tulokset voivat aiheutua siitä, että asenteet saattavat samanlaistua tiet
tyyn kohteeseen nähden, mutta eriytyä kohteittain. Asteikon sisällön 
homogeenisuus vs. het,erogeenisuus voi olla näennäisen ristiriidan ai
heuttaja; homogeenisissa asteikoissa voi odottaa asenteiden samanlais
tumista, heterogeenisissa niiden eriytymistä. 

YhteiskunnaHisissa ,asenteissa opiskeluaikana tapahtuneita muutok
sia on yleensä pidetty oppilaitoksen aiheuttamina, koska tutkimuksista 
on puuttunut kontrolliryhmä. Äskettäin on kuitenkin tehty kaksi tut
kimusta, joissa· kontrolliryhmän muodostivat opiskelemaan pyrkineet, 
mutta joko opiskelun keskeyttäneet tai oppilaitoksen ulkopuolelle jää
neet opiskelijat (Plant, 1962; Telford & Plant, 1963). Edellisessä ta
pauksessa opiskelijoiden asenteet tutkittiin uudestaan neljän vuoden 
kuluttua opiskelun alkamisesta ja jälkimmäisessä kahden vuoden jäl
keen. Plant on käyttänyt tutkimuksissaan dogmaattisuus- (Rokeach, 
1960), etnosentrisyys- ja autoritaarisuusasteikkoja (Adorno et al., 
1950). Telford ja P.lant puolestaan esittivät opiskelijoille dogmaatti
suusasteikon. Tuloskäsittelyä varten opiskelijat luokiteltiin sukupuolen 
ja opiskelun keston osalta ryhmiin. Opiskeluaika vaihteli nollasta luku
kaudesta neljään (Telford & Plant, 1963) ja kahdeksaan lukukauteen 
(Plant, 1962). 

Plant totesi, että opiskelijo:den keskiarvot vuonna 1960 dogmaatti
suus-, etnosentrisyys- ja autoritaarisuusasteikossa olivat 1 7 tapauksessa 
18 t-arvosta merkitsevästi alhaisemmat kuin vuonna 1958. Vuosina 
1958 ja 1962 kerätyssä aineistossa kaikki keskiarvojen erot (30) oli
vat merkitsevät. Sekä collegessa opiskelleet että coUegen ulkopuolella 
olevat muuttuivat asenteiltaan vähemmän dogmaattisiksi, vähemmän 
autoritaarisiksi sekä vähemmän etnosentrisiksi. Opiskelijoiden kato oli 
kuitenkin neljän. vuoden aikana huomattava. Koehenkilöinä oli v. 
1960 ensimmäisessä uusintatestausvaiheessa 1448 ja v. 1962 toisessa 
uusintatestausvaiheessa 105 8. 

Telford ja Plant (1963) saattoivat vahvistaa jo tehdyn havainnon 
dogmaattisuusasteikon osalta, koska kaikiki kuusJ keskiarvoeroa olivat 
merkitsevät ja keskiarvot alhaisemmat v. 1962 kuin kahta vuotta aikai
semmin. 

Kontrolliryhmien mukaanotto kuvatuissa tutkimuksissa antaa voi-
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makasta tukea siHe käsitykselle, että niiden nuorten, jotka voisivat opis
kella collegessa, mutta ovat niiden ulkopuolella, yhteiskunnalliset asen
teet muuttuvat samaan tapaan kuin opiskelevienkin. 

Kasvatusasenteiden opiskeluaikaista muuttumista koskevissa tutki
muksissa on yleensä käytetty MTAI-lomaketta (Minnesota Teacher 
Attitude Inventory; Cook, Leeds, Callis, 1951). Opettajainvalmistus
laitoksissa muutosten on todettu tapahtuvan opetustavoitteiden suuntai
sesti eli testin pistemäärät ovat kohonneet (Heikkinen, 1962; Hoyt & 
Cook, 1960). Osioiden sisältöjen perusteella tämä merkitsee kasvatus
asenteiden muuttumista demokraattisemmiksi ja oppilaskeskeisemmik
si. Hyviä suorituksia ei korosteta siinä määrin kuin opiskelun alussa, 
auktoriteettien kunnioittamista vaaditaan vähemmän ja lasten käsittely 
muuttuu vähemmän rankaisevaksi. 

Osittain muutosta aiheuttaa jo se, että testipistemäärän on havaittu 
kohoavan iän (Gowan & Dible, 1960; Rocchio & Keamey, 1955) ja 
avioitumisen (Rocchio & Kearney, 195 5) myötä. 

Kasvatusasent-eiden opiskeluaikaiset muutokset MTAl-testillä mitat
tuna näyttävät kuitenkin olevan suureksi osaksi ohimeneviä. Kun opet
tajat joutuvat todella ,tekemisiin lasten kanssa, it:estipistemäärät palautu
vat jokseenkin sille tasoHe, millä ne olivat opiskelun ilussa (Day, 1959; 
Heikkinen, 1962; Hoy,t & Cook, 1960; Rabinowitz & Ros,enbaum, 
1960). 

Tutkimustuloksia ei ole helppo eritellä, koska MTAl-testi on laadit
tu a pr,iori�perustalla, jolloin sen rakennetta ei ole selvitetty. Ei .tiedetä, 
missä piirteissä muutokset ovat suurimmat, missä vähäisimmät, missä 
ehkä pysyviä ja missä palautuvia. 

2. 3. 2. Tutkimusten arviointia

Yleistä 

Opiskelijoiden asenteissa opiskeluaikana tapahtuvjin muutoksikn 
kohdistuneen tutkimuksen kuvaaminen on monessa suhteessa pulmal
lista. Tutkimuskohteet ovat vaihdelleet. Ongelmaa on lähestytty väliin 
pitkit.täis-, väliin poikkileikkaustutkimusasetelmin. Mittausmenetelmis
sä on käytetty erilaisia asenteen indikaattoreita, jolloin painopiste on 
vaihdellut asenteen komponenttien kesken. Tuloksia on analysoitu sekä 
osio- että asteikkotasolla. Asteikkojen laadinnassa on käyt,etty erilaisia 
menetelmiä ratkaistaessa asteikkojen sisällön funktionaalisen yhtenäi-
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syyden ongelmaa. Vasta vähitellen on alettu ottaa huomioon erilaiset 
vastaustaipumukset yksilön reaktioihin mahdollisesti vaikuttavina teki
jöinä. 

Tutkimusten koehenki:löstön edustavuuden ongelma on ollut vain 
vähäisen mielenkiinnon kohteena. Seikkaperäisimmät tutkimukset opis
kelijoiden asenteiden muutoksista on tehty varsin valikoituneilla nais
opiskelijaryhmillä. Kontrolliryhmää ei ole tutkimuksissa ollut mukana 
ennenkuin aivan viime vuosina eräissä harvoissa tapauksissa. 

Muutosten pysyvyyttä selvittäv-iä tutkimuksia on harvoja. Näissäkin 
koehenkilöiden kato on ollut suuri ja mittausten väl:iaika vaihteleva. 

Muutosten selitysyrityksiä on lukuisia, jotka eivät kaikissa tapauksissa 
ole toisians,a poissulkevia, vaan toisiaan täydentäviä. Kuvatuista eroista 
huolimatta on arvioitava varhaisempaa tutkimusta ja pyrittävä löytä
mään siitä pysyvimmät tulokset. 

Tutkimuskohteet 

Opiskeluaikaisten asennemuutosten kartoitus alkoi yhteiskunnallis
p0liittisten asenteiden (Thurstone & Chave, 1929) sekä Sprangerin 
( 1922) typologiaan perustuvien arvostavien asenteiden (Allport & 
Vernon, 1931) alueella. Myöhemmässä va:iheessa ryhdyttiin selvittä
mään opettajakoulutuksen tuloksellisuutta kasvatusasenteisiin vaikut
tavana tekijänä (Cook, Leeds, Callis, 1951). Tämän ajankohdan jälkeen 
tutkimus on siirtynyt asenteista ns. dynaamisiin motiiviominaisuuksiin, 
joihin asenteetkin kuuluvat (Heath, 1958; Sanford et al., 1957; Stern, 
1962 b; Stern, Stein & Bloom, 1956; Webster, 1958). 

Pitkittäis- ja poikkileikkaustutkimusasetelmat 

Opiskeluaikaisia asenteiden muutoksia on selvitetty pitkittäis- ja 
poikkileikkaustutkimuksin. Pitkittäisleikkausasetelmaa käytettäessä sa
moja opiskelijoita seurataan koko opiskeluajan ja eräissä tapauksissa sen 
jälkeenkin (Bugelski & Lester, 1940; Freedman, 1956, 1960; Heikki
nen, 1957, 1962; Nelson, 1938 a, 1954, 1956; Newcomb, 1943, 1962; 
Webster, 1956, 1958; Webster & Freedman & Heist, 1962). Näissä 
tutkimuksissa ei ole kartoitettu yksinomaan asenteiden opiskeluaikaisia 
muutoksia, vaan usein myös muutosten pysyvyyttä. Menetelmää on pi
dettävä po'ikkileikkausmetodia edullisempana sikäli, että voidaan mää-
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rätä muutospistemäärät, vaikka näidenkin käyttöön liittyy omat ongel
mansa (Lord, 1958). Haittapuoliksi taas on katsottava se, että toistetuil
la tutkimuksilla voi olla omat vaikutuksensa ja muutospistemääriin vai
kuttavat myös samanaikaiset kulttuurimuutokset. Mainitut haitat voi 
kuitenkin poistaa koejärjestelyillä, jotka kylläkin edellyttävät useita 
koeryhmiä silloin, kun pyritään pitämään erillään toisistaan opiskelu
ajan, uusintatutkimuksen ja kulttuurin muuttumisen omavaikutukset ja 
näiden väliset mahdolliset yhdysvaikutukset. Lisäksi koehenkilöiden 
kato on pitkittäisleikkaustutkimuksissa varteenotettava tekijä. Tutki
musten pitkäaikaisuus aiheuttaa myös omat hankaluutensa. 

Vain harvoissa tapauksissa on selvitetty, missä määrin keskiarvoissa 
todettu nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden välinen ero selittyy mah
dollisesti koehenkilöstön opiskeluaikana tapahtuvan valikoi.tumisen ta
kia. On nimittäin havaittu, että opiskelijat, joiden asenteita opetus ei 
vastaa, keskeyttävät yleisemmin opintonsa kuin opiskelijat, joiden asen
teiden mukaista opetus on (Farnsworth, 1954, 1955; Mayhew, 1965; 
Stern, 1963; Summers:k:ill, 1962). Seikka on otem:ava huomioon tulosr 
ten tulkinnassa, milloin kysymyksessä on oppifaitos, jossa opintojen 
keskeyttämisiä edes_ jossakin määrin tapahtuu. Kontrollikeinona voi
daan tosin se'lv,ittää, missä määnin keskeyttäneet mahdalLisesti eroavat 
muis�a opiskelijoi�a alkuperäisiltä asenteiltaan. 

Osassa opiskeluaikaisia asennemuutoksia kartoittaneista tutkimuksis
ta on käytetty poikkileikkausmenetelmää. Samanaikaisesti tutkitaan 
nuoria ja varttuneita opiskelijoita sekä selvitetään, miten kyseiset ryh
mät eroavat asenteiltaan. Menetelmän pahin puute on se, että ei voida 
laskea yksilöille muutosta kuvaavia pistemääriä. Lisäksi on voitava 
kontrolloida, etteivät eri aikoina opiskelunsa aloittaneet jo alunperin 
eroa toisistaan esim. sen -takia, että karsintamenetelmiä tai -perusteita on 
välillä muutettu. Opiskeluaikana tapahtuvan valikoitumisen ongelma 
on tässä tapauksessa yhtä lailla keskeinen kuin pitkittäisleikkaustutki
muksissa, vaikka se luonteeltaan saattaa olla erilainen. 

Asenteiden mittausmenetelmät 

Opiskeluaikaisten asenteenmuutosten mittaamisessa käytetyt mene
telmät eroavat toisistaan siinä, millä perusteilla niissä tehdään päätel
mät asenteista eli mitä pidetään asenteen indikaattorina. Jotta saatai� 
siin tietoa asenteista, on niiden vaikutettava reaktioihin, joita pidetään 
asenteen osoittimina. Tämä edellyttää, että asenteeseen kytkeytyvä 
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tarvetilanne on virinnyt ja että yksilölle on tarjolla relevantteja ärsyk
keitä. Se merkitsee sitä, että - pidettäessä kielellisiä reaktioita asenteen 
osoittimina - väittämät sekä loogisesti että psykologisesti kuuluvat 
tutkittavan asenteen alaan ja ovat riittävän ärsyttäviä virittääkseen asen
teen (Karvonen, 1966). Mahdollisina osoittimina ovat 

( 1) kielelliset arvioinnit asenneobjekteista,
(2) .reaktiot asenteen kannalta relevanteissa, mutta epäsuorissa, varn

niuka:lti strukturoiduissa tilanteissa,
(3) sellaisten asennealueella sijoittuvien ongelmien ratkaisu, joista

tosiasiatietoa on vähän,
( 4) henkilön käyttäytymisen tarkkailu ja
( 5) fysiologiset reaktiot ( Cook & Selltiz, 1964).

Eri menettelyihin ,liittyy kulilekin ominaisia pulmia, joiden ratkaisu
jen tyydyttävyydestä riippuu saadun tiedon kaikinpuolinen luotettavuus 
ja käyttöarvo. 

Tutkimusmenetelmä myös osittain ratkaisee, mistä asenteen kompo
nentista tai komponenteista saadaan tietoa. Asenteen eri komponentteja 
voi mitata erikseen tai yhdessä. Affektiivista komponenttia tutkitaan 
joko selvittämällä autonomisessa hermostossa tapahtuvia muutoksia 
henkilön joutuessa reagoimaan asenneobjektiin tai analysoimalla kielel
lisiä arviointeja, erityisesti kohteen hyväksymistä vs. paheksumista. 
Affektiivista ja kognitiivista komponenttia kartoitetaan parhaiten kyse
lylomakkeen avulla, jolloin pidetään silmällä henkilön reaktioiden eli 
hyväksymisen vs. paheksumisen intensiteettiä ja johdonmukaisuutta. 
Toimintakomponenttia mitataan tarkkailemalla henkilön käyttäytymis
tä tilanteissa, joissa voi käydä ilmi, toimiiko hän asenteensa mukaisesti. 
Vasta yhdistämällä asenteen eri komponenttien mittaustulokset asenne 
on kaikilta puoliltaan kuvattu (Cook & Selltiz, 1964). Asennemittauk
sissa on rajoituttu pääasiallisesti affektiivisen komponentin mittaami
seen, koska sen pysyvyys on suuri. Se on komponenteista ilmeisesti vä
hiten altis tilannetekijöiden vaikutuksille. Koska asenteen eri osoittimet 
ja komponentit eivät välttämättä korreloi kovin voimakkaasti keske
nään ja koska eri tutkimusmenetelmissä komponentit painottuvat eri 
tavalla, niin tutkimustulosten yleistämisessä on myös näistä syistä aihet
ta varovaisuuteen. 

Eräs vakava puute opiskelijoiden asenteiden tutkimuksessa on ollut 
se, että ei ole pohdittu, kuinka tuttuja opiskelijoille ovat ne asenne
objektit, joihin kohdistuvista asenteista tutkija on kiinnostunut. Saattaa 
olla, että vasta tutkimushetkellä opiskelija ensi kertaa joutuu pohti-
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maan kannanottojaan esitettyihin asenneob}ekteihin. Mikäli tutkimus 
suuntautuu opiskelijoille outoihin ja vieraisiin tai eräisiin asenteen koh
teisiin, niin vastaustaipumukset pääsevät vaikuttamaan tuloksiin tai 
opiskelija reagoi tavalla, joka on kielellisen tottumushierarkian huipul
la, helpoimmin käytettävissä (Ruoppila, 1965 a). Affektiivisesti värit
tyneet abstraktit käsitteet voivat korkean tuttuusarvonsa takia laukaista 
reaktion, jossa väittämän sisältöön ei kiinnitetä juuri huomiota. 

Käytetyt asteikot vaihtelevat aprioristisista (esim. Allport & Vernon, 
1931; & Lindzey, 1951) jonkin asteikoittamismenetelmän avulla laa
dittuihin (esim. Eysenck, 1954; Takala et al., 1960). Apriorististen 
asteikkojen sisällön funktionaalinen yhtenäisyys (Festinger & Katz, 
1954) on kyseenalainen. Mikäli sisältö on heterogeeninen, niin muu
rokset asteikon puitteissa voivat olla eri suuntaiset. Tällainen mahdolli
suus on tosin olemassa silloinkin, kun asteikko laaditaan jonkin astei
koittamismenetelmän avulla, koska asteikkojen funktionaalisen yhte
näisyyden kriteerio on eri tapauksissa erilainen. Asteikon homogeeni
suus on merkitsevä toiseltakin kannalta. Heterogeenisissa asteikoissa 
asioilla on suhteellisen vähän yhteistä varianssia, homogeenisissa taas 
paljon. Keskiarvojen vertailun kannalta asteikon heterogeenisuus vs. 
homogeenisuus on merkitsevä sikäli, että »mahdollisesti todettu keski
arvojen ero voi aiheutua siitä, ,että ryhmät eroavat toisistaan sen suhteen 
mikä tietyn asteikon väittämissä on yhteistä, mutta aivan yhtä hyvin 
siitä, että ne eroavat sen suhteen mikä asteikon eri väittämien sisällöissä 
on erilaista. Jos jälkimmäisen tyyppinen ero tulkitaan tuon nimetyn 
yleisen piirteen eroksi, tehdään virhe. Tämän virheen mahdollisuus kas
vaa sitä suuremmaksi, mitä heterogeenisempia asteikot ovat» (Tasola & 
Nummenmaa, 1964, s. 15). 

Asenteiden muutoksia ei kuitenkaan aina ole selvitetty yksinomaan 
asteikkojen tasolla, vaan on analysoitu yksityisiin osioihin annettuja 
vastauksia (esim. Eddy, 1959; Goldsen et al., 1960; Jacob, 1957). Me
netelmän etuna on tulosten yksityiskohtaisuus. Edelleen väfoetään astei
kon sisällön heterogeenisuuden aiheuttamat ongelmat. Haittana on 
erityisesti menettelyn työläys sekä mittausten usein alhainen reliaabe
lius. Eräissä tapauksissa osiotason tietoa on tulkittu ikäänkuin tulokset 
olisivat riippumattomia kysymyksen muodosta ja vastaustavasta, jolloin 
tuloksille on annettu eräänlainen absoluuttinen arvo (Goldsen et al., 
1960; Jacob, 1957). Tällaista tulkintaa on kuitenkin jyrkästi arvos
teltava. 

Osioiden ja as:tei:kkojen kesken on eroja siinä, missä määrin on !kont
rolloitu errlaisten mahdollisten vastaus.taipumusten (Cronbach, 1946, 
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1950) esiintymistä, jotka voivat selittää suurenkin osan varianssista. 
Tällaisten vastaustaipumusten on todettu vaikuttavan erityisesti silloin, 
kun tutkitaan asenteita, jotka eivät ole yksilön kannalta kovin keskei• 
siä (Cronbach 1946, 1950) rtai aktuaalis:ia (Hofstätter, 1959). Reaktioi
ta saattaa määrätä niiden sosiaalinen toivottavuus (Edwards, 195 7 b, 
1962), muita vast,austaipumuksia ovat myöntyvyys, välttäminen (Fred
eriben & Messiick, 1962), äär,immäisten vastausmahdolli:suuksien käyt
tö ja poikikeaminen ryhmän vastaustav.as,ta (Berg, 1961). Eiiityisesti 
myöntyvyystaipumus saa:ttaa kuvastaa autorfoaarista asennetta (Bass, 
1955; Chapman & Campbe'll, 1957; Christie & Cook, 1958; Gage et 
al., 1957; Mes,sick & Jackson, 1957). Opiskeli·joiden asenteiden muut
tumista koskevissa tutkimuksissa ei yleensä mittareiden suunnittelussa 
ole otettu huomioon vastaustaipumuksia ainakin osalksi varianssia selit
tävinä tekijöinä. 

Opiskeli jaryhmien edustavuus 

Opiskeluaikana tapahtuvien asenteiden muutoksia koskevien tutki
mustuilosten yleistämistä rajoittaa tutkittujen koehenkilöiden huono 
edustavuus. Näytteiden valintaan ,ei ole kiinnitetty huomiota ennen kuin 
vasta viime vuosina. Eräiden, tosin intensiivisten, mutta valikoituneilla 
ryhmillä tehtyj,en tutkimusten tulokset on pyritty yleistämään koske
maan erilaisia opiskelijaryhmiä. Seikkaperäisimmät asenteiden muutos
selvitykset on tehty yksityisissä oppilaitoksissa opiskelevilla ja ylimmistä 
sosiaaliryhmistä tulevilla naisopiskelijoilla Yhdysvalloissa. Kysymyk
sessä ovat Barnard-, Bennington- ja Vassar-collegeissa tehdyt tunnetut 
tutkimukset (Newcomb, 1943, 1962; Sanford, 1956 a, 1958; Webster, 
Freedman & Heist, 1962). 

Kontrolliryhmän käyttö 

Opiskeluaikaisten asenteenmuutostutkimusten yhteisenä puutteena 
on viime aikoihin asti ollut se, ettei ole käytetty kontrolliryhmiä. Toisin 
sanoen ei ole saatu tietoa siitä, millä tavoin sellaisten henkilöiden asen
teet muuttuvat, jotka,voisivat opiskella, mutta jotka ovat esim. työssä. 
Kontrolliryhmien puuttumisen takia ei ole varmaa, että havaitut muu
tokset ovat opiskelun aiheuttamia; se ei ole välttämättä edes uskotta
vinkaan selitysperuste. Kypsymiseen liittyvät yhteiset kokemukset voi-
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vat aiheuttaa todetut muutokset. Kontrolliryhmän puute tekee yhteen 
ainoaan oppilaitokseen kohdistuneiden tutkimusten tulosten tulkinnan 
hankalaksi. Mikäli tutkimukseen sisältyy useita oppilaitoksia, joissa 
havaitaan eri suuntiin meneviä muutoksia, niin oppilaitokset toimivat 
toistensa kontrolloitsijoina. Pulman muodosta·a sHloin vain sellaisten 
muutosten selvittäminen, jotka todetaan kaikissa oppilaitoksissa saman 
suuntaisina ja suuruisina. Ne voivat aiheutua kaikille yhteisistä opiske
luun liittyvistä kokemuksista tai kypsymisestä tai ne voivat olla yleisten 
kulttuurimuutosten heijastumia. 

On kuitenkin ainakin kaksi tutkimusta, joissa on käytetty mahdollis
ten opiskelijoiden muodostamia ryhmiä kontrolliryhminä (Plant, 1962; 
Telford & Plant, 1963). Kontrolliryhmissä todetut muutokset vastasi
vat läheisesti opiskelijoissa havaittuja muutoksia sekä suunnaltaan että 
suuruudeltaan (ks. s. 21, ss. 23-24). Havainto tukee voimakkaasti sitä. 
käsitystä, että yleinen kulttuurin muuttuminen ja/ tai kypsymiseen liit
tyvät yhteiset kokemukset aiheuttavat ainakin osan niistä asenteiden 
muutoksista, joita kontrolliryhmän puuttumisen takia on pidetty opis
kelun vaikuttamina. Tähän seikikaan on Nelson (1954, 1956) kiinnit
tänyt huomiota tutkimustulostensa tulkinnassa. Hän korostaa poliitti
siin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä vähemmistöihin kohdistuvien 
asenteiden pysyvyyttä, mutta huomauttaa muutoksia kuitenkin tapah
tuvan seurauksena yleisistä kulttuurin muutoksista. 

Asennemmitostutkimusten erityiset metodiset ongelmat 

Muutostutkimuksissa ei ole yleensä pohdittu, mittaavatko menetel
mät opiskelun eri vaiheissa samoja piirteitä vai muuttuuko niiden mit
tauskohde (esim. Bloom, 1964). Ongelmaa voidaan empiirisesti selvit
tää transformaatioanalyysin avulla (Ahmavaara, 1954; Markkanen, 
1963 a; Mustonen, 1966). Menetelmällä on tässä suhteessa omat rajoi
tuksensa eikä se yksin riitä tähän tarkoitukseen. Ei myöskään ole erityi
sesti tutkittu sitä, missä määrin sisällöllisesti erilaisiksi asenteet mahdol
lisesti muodostuvat ei vain nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden ryli
missä, vaan myös eri oppilaitoksissa. R,yhmien struktuurierot ovat jää
neet riittävää huomiota vaille ja ne saattavat olla niinkin suuret, että 
samaa mittaria ei voi käyttää kaikissa oppilaitoksissa, koska se mittaa 
niissä eri kohdetta. 

Muutos:tutkimuksen erityisiin ongelmiin kuuluu myös se, miten 
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heterogeenisia opiskelijajoukkoja tulosten analysointivaiheessa on käsi
telty yhtenä ryhmänä. 

Osioiden jakautumien ja asteikkojen keskiarvojen vertailun antamat 
tulokset riippuvat osaksi tästä. Mikäli eri oppiaineita opiskelevia tai eri 
oppilaitoksista peräisin olevia opiskelijoita on käsitelty analyysissa yhte
nä ryhmänä, niin saadaan ilmi vain opiskelun yleiset vaikutukset, mutta 
ei voida jatkaa analyysia pitemmälk Ei: havaita selilaisia muutoksia, 
jotka eri oppilaitoksissa tai eri oppiaineita lukevi,en ryhmissä käyvät eri 
suuntiin, ts. menetetään informaat,io oppiaineen ja oppilaitoksen sekä 
muutosten mahdollisista yhdysvaikutuksista. 

Sama huomautus koskee myös niitä tutkimuksia, joissa nais- ja mies
opiskeli joita on käsitelty yhtenä ryhmänä, olkoonkin, että he edustavat 
vain yhtä oppilaitosta tai -ainetta. Opiskelijoiden asenteenmuutostutki
muksissa ei myöskään ole pidetty silmällä sitä mahdollisuutta, että so
siaalinen tausta saattaisi olla merkitsevä muuttuja myös tässä suhteessa. 
Sitä ei ole analyyseissa pidetty erillisenä variaabelina, jonka omavaiku
tus ja ennenkaikkea mahdolliset yhdysvaikutukset olisi voitu kartoittaa. 

Toisaalta näyttää sikä, että faktorianalyyttisellä tutkimusotteella 
asennealueella saadaan selkeitä, tulkittavia tuloksia vain käsiteltäessä 
heterogeenisen ryhmän tuloksia, kun taas homogeenisissa ryhmissä fak
torianalyysien tulok�et poikkeavat huomattavasti toisistaan (Nummen
maa & Takala, 1965; Takala & Niskanen, 1963). Osaksi asia selittyy 
siitä, että dikotomisten väittämävariaabelien reliaabelius on usein alhai
nen. Erityisesti pienissä koehenkilöjoukoissa osioiden väliset korrelaatiot 
saattavat jo tästä syystä huomattavasti vaihdella. Seikka ilmenee faktori
analyysien tuloksissa. Kuitenkin tämän teknisluonteisen ja näytteiden 
suur-entamisella korjattavissa olevan seikan lisäksi saattaa vaikuttaa se, 
että eri ryhmissä väittämät mittaavat eri asioita ja kytkeytyvät eri tavoin 
yhtenäisiks.i faktoreiksi. Ongelman selvittäminen vaatii idiografista tut
kimusta, koska vain sen avulla on mahdollista ratkaista, miten suuria 
eroja osioiden keskinäisissä ryvästymissä eri ryhmien ja eri henkilöiden 
välillä ilmenee. 

Opiskeluaikaisten asennemuutost,en pysyvyys 

Koulutuksen aikana tapahtuvia asenteen muutoksia kartoittavissa 
tutkimuksissa on harvoin kysytty, missä määrin pysyviä havaitut muu
tokset ovat. Muutosten pysyvyyteen kohdistuvista tutkimuksista Ben
derin (1958), Nelsonin (1954, 1956) ja Newcombin (1962) ovat kat-
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taneet noin 15 vuoden aikavälin opiskelun päättymisestä uusintatutki
muksen ajankohtaan. Eräissä muissa selvityksissä (Bugelski & Lester, 
1940; Freedman, 1962; Heikkinen, 1962) aikaväli on ollut noin kolme 
vuotta. Tulokset viittaavat siihen, että nimenomaan opiskelijoiden ar
vostavat asenteet ja yhteiskunnalliset asenteet pysyvät suhteellisen 
muuttumattomina opiskelun päätyttyä (Bender, 1958; Bloom, 1964; 
Bugelski & Lester, 1940; Freedman, 1962; Kelley, 1955; Nelson, 
1954, 1956; Newcomb, 1962). Mikäli muutoksia on todettu, niin ne 
aiheutuvat pikemminkin yleisestä kulttuurin muuttumisesta kuin muis
ta tekijöistä (Nelson, 1954, 1956). Tämä osoittaisi arvostavien asentei
den ja yhteiskunnallisten asenteiden suhteellisen suurta pysyvyyttä. Pi
simmän aikavälin kattaneissa tutkimuksissa on kuitenkin koehenkilöi
den kato ollut jopa yli 50 %, mikä ratkaisevasti vähentää havaintojen 
todistusvoimaa. 

Opettajainvalmistuslaitosten opiskelijoiden kasvatusasenteissa opis
keluaikana tapahtuvat muutokset on todettu ohimeneviksi (Day, 1959; 
Heikkinen, 1962; Hoyt & Cook, 1960; Rabinowitz & Rosenbaum, 
1960). Opiskeluaikana muutokset tapahtuvat oppilaitoksen tavoitteiden 
suuntaan, opiskelun päätyttyä taas alkuperäiset asenteet palautuvat. Jo 
yhden vuoden kestävä toiminta opettajana näyttää tässä suhteessa riit
tävältä (Heikkinen, 1962). Kaikissa mainituissa tutkimuksissa on käy
tetty kasvatusasenteiden mittaamisessa Minnesota Teacher Attitude 
Inventory'a (MTAI) (Cook & Callis, 1951), joka teknisiltä ominai
suuksiltaan ei ole kovin tyydyttävä. On ilmeistä, että erot vastausten 
vaihtoehtojen sosiaalisessa toivottavuudessa vaikuttavat, koska on help
po havaita, mitkä vastaukset ovat oppilaitoksen tavoitteiden mukaisia, 
mitkä taas niihin nähden vastakkaisia. 

Opiskeluaikaisten asenteenmuutosten teoriat 

Asenteidenmuutostutkimukset ,eroavat toisistaan siinä, mikä on nii
den taustalla oleva teoreettinen viitekehys. Muutoksia voidaan ennustaa 
ja selittää paitsi oppimisen teoriasta käsin, kuten johdantoluvussa on 
tehty, myös sosiaalisista tai yksilöllisistä tekijöistä lähtien. 

Sosiaalisten tekijöiden merkitystä korostaa Newcomb (1943) selit
täessään luomansa käsiteparin jäsenryhmä - viiteryhmä avulla opis
kelijoiden asenteenmuutokset siten, että muutos tapahtuu viiteryhmän 
jäsenien edustamien asenteiden suuntaan. Opiskelija pyrkii omaksu
maan viiteryhmänsä asenteet. Eräissä tapauksissa viiteryhmä voi olla 
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koti; useimmilla opisktlijoilla Newcombin tutkimuksessa se oli vertais
ryhmä. Sosiaalisia tekijöitä tähdentää myös selitysyritys, jossa asentei
den muutosten katsotaan perustuvan opiskeluympäristön taholta tule
viin ja yksilön havaitsemiin paineisiin (Stern, 1958, 1962 a, b, 1963; 
Stern, Stein, Bloom, 1956). Vaikuttavina tekijöinä pidetään tällöin op
pilaitoksen hallinnon organisaatiota, s.osiaa'lista ilmastoa, opiskelijoiden 
sosiaalista taustaa sekä opetuksessa !korostettuja pii,rteitä. Mruilissa täh
dennetään yksilön omLen havaintojen merkitystä: vain havaituilla pai
neiHa voi oUa merkitystä asenteit,a muuttavana tekijänä. Toisaalta Jacob 
(1957) päätyy siihen, että oppiaineen ja opettajan mahdollisuudet 
muuttaa asenteita ovat vähäiset. Samaa hän väittää erilaisista opetus
menetelmistä, joista kuit,enkin osallistumista edellyttävän opiskelija
keskeisen opetuksen on osoitettu aiheuttavan ainakin lyhytaikaisia 
asenteenmuutoksia. Sen sijaan Jacob korostaa sitä, että oppilaitokset 
näyttävät eroavan toisistaan siinä, miten voimakas niiden asenteita 
muuttava vaikutus on. Intensiivisesti vaikuttavissa oppilaitoksissa opis
keli joilta odotetaan korkeatasoisia suorituksia. Tällaisten oppilaitosten 
opiskelijoissa todetut asenteenmuutokset näyttävät säilyvän opiskelun 
päätyttyä ja ohjaavan seuraavankin sukupolven oppilaitoksen valintaa. 
Näitä tulkintoja on kuitenkin arvosteltu (Barton, 1959; Riesman, 
1958). 

Yksilöllisten tekijöiden merkitystä korostavissa selityksissä lähdetään 
siitä, että eri oppilaitoksiin hakeutuu sellaisia opiskelijoita, jotka ovat 
valmiit omaksumaan asenteidenkin opetuksen tavoitteet. Ne tai ainakin 
jotkut niistä, jotka eivät omiksu oppifaitoks:essa opetettavia asenteita, 
keskeyttävät opiskelunsa (Famsworth, 1954, 1955; Mayhew, 1965; 
St,ern, 1963; SummerskiU, 1962). 

Asenteiden muuttumista selittävät teoriat eivät kaikilta osin ole toi
silleen vastakkaisia, vaan täydentävät toisiaan. Teoriat voinee palauttaa 
siihen, että asennejärj,estelmän sisäiset ristiriidat toimivat muutoksen 
alkusysäyksenä ja muutos tapahtuu järjestelmän tasapainon palautta
vaan suuntaan (Abelson & Rosenberg, 1958; Festinger, 1957; Heider, 
1946; Osgood, Suci & Tannenbaum, 1957). Sisäiset ristiriidat voivat 
olla peräisin sosiaalisista tai yksilöllisistä tekijöistä. Opiskelija saa koke
muksia toisenlaisista asenteista kurssivaatimuksiin sisältyvistä teoksista, 
opettajilta tai opiskelijatovereilta. Nämä kokemukset saattavat muuttaa 
jonkin suhtautumistavan, joka sisältyy asennejärjestelmään. Tasapaino
mallin (Heider, 1946) mukaan asenteen muutos on mahdollista saada 
aikaan, jos muutetaan yksilön motiivirakennetta tai osoitetaan motii
vien ja asenteiden välinen ristiriita tai näytetään eri asenteiden välinen 

3 
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vastakkaisuus tai osoitetaan asenteiden sisäinen ristiriita (Heider, 1946; 
Karvonen, 1966). Kaikissa näissä tapauksissa seuraa tasapainon häiriy
tyminen ja tasapaino pyritään palauttamaan. 

Tasapainomallia asenteiden muutoksia kuvaavana voi arvostella 
ennen kaikkea siksi, että sen avulla ei kyetä ennustamaan sitä, millä 
tavalla tasapainon palauttaminen tapahtuu (Brown, 1962). Edelleen 
malli vain puutteellisesti ottaa huomioon todella vallitsevat sisäiset 
epäjohdonmukaisuudet yksilön asennejärjestelmässä. 



III EMPIIRINEN TUTKIMUS 

3. 1. KYSYMYKSEN ASETTELU

Tutkimuksen tehtävänä on selvittää eräiden pääasiallisesti kasvatus
alan tehtäviin valmistavien ylioppilaspohjaisten oppilaitosten nuorten 
ja varttuneiden opiskelijoiden asenne-eroja. Osio- ja asteikkotasoilla 
tutkitaan keskiarvojen, varianssien ja asennestruktuurin eroja. Erityi
sesti pyritään kartoittamaan, mitkä ovat opiskelun yleiset, mitkä sen 
spesifisert vaikutukset. Tässä tehtävässä rajoitutaan käyttämään aikai
semman analyysin (Ruoppila, 1965 a) tuottamia asenneulottuvuuksia. 
Nämä ovat 

uskontoa arvostava asenne ja moraalinen konservat,ismi, 
- rationaalisuus,
- kriittisyys politiikkaa kohtaan,
- taidetta ys. ta'loudellista toimintaa arvostava as,enne,
- demokraattisuus,
- kova- vs. helläluontoisuus ja vähemmistöaggressio sekä
- taloudellinen radikalismi.

3. 2. HYPOTEESIT

Nuorten ja varttuneiden opiskelijain asenteiden osio- ja asteikko
tasoilla tapahtuvan keskiarvojen vertailun tuloksena odotetaan opi s
k e l u n a i h e u t t a v a n y l e i s i ä, s u k u p u o l e e n l i i t t y v i ä 



36 

s e k ä s p e s i f i s i ä, t i e t t y y n o p p i l a i t o k s e e n r a j o i t t u
v i a e r o j a. 

Yleisinä, oppilaitoksesta riippumattomina ,eroina odotetaan todetta-
van, että varttuneet opiskelijat ovat 

rationaalisempia, 
demokraattisempia, 
helläluontoisempia sekä 
suvaitsevampia vähemmistöjä kohtaan kuin nuoret opiskdijat. 

Rationaalisuuden tähdentäminen ja sen voimistaminen kuuluu kor
keakouluopetuksen yleisiin tavoitteisiin. Samaa voinee sanoa, vaikka
kaan ,ei niin selvästi, demokraattisesta asennoitumisesta sekä suvaitse
vuudesta vähemmistöjä kohtaan. Sen sijaan opetussisällöissä tuskin 
on helläluontoista asennoitumista edistävää ainesta, joten tältä osin 
hypoteesi perustuu aikaisempien tutkimusten tuloksiin. 

Sukupuoleen kytkeytyviä nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden vä
lisiä asenne-eroja odotetaan todettavan asennoitumisessa lasten kasva
tukseen. Oletetaan, että nais- ja miesopiskelijoiden alkuperäiset erot 
vähenevät ja asenteet samankaltaistuvat. Oppimisteoreettis,esti hypoteesi 
perustuu lasten kasvatubesta aiheutuneiden kokemusten asenteita 
yhtäläistävään vaikutukseen. Opiskeluajan ja sukupuolen välinen yh
dysvaikutus oletetaan siten kasvatusasent,eiden alueella merkitseväksi. 

Oppilaitoksiin rajoittuvia spesifisiä ·asenne�eroja eli opis,keluajan j-a 
oppilaitoksen välisiä yhdysvaikutuksia odotetaan havaittavan seuraa
vasti: 

varttuneet opiskelijat arvostavat uskontoa vähemmän ja ovat mo
raalikysymyksissä radikaafoemp:a kuin nuoret lukuunottamatta o� 
pilaitoksia, joiden opetussisällössä uskonto on keskeisessä asemassa, 
erityisesti opettajainvalmistuslaitoksessa varttuneiden opiskelijoiden 
suhtautuminen lapsiin on rntionaaLisempaa ja demokraattisempaa 
kuin nuorten, koska opetus tähtää kuvattujen tavoitteiden saavut
tamiseen ja 
Teknillisen korkeakoulun varttuneiden opiskelijoiden odotetaan 
arvostavan taloudellista toimintaa enemmän kuin nuorten. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelij:oiden asenneasteikkojen varianssien 
erojen tarkastelu osoittanee asenteiden yhtenäistymistä, mikä ilmenee 
asteikkojen varianssien supistumisena. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asennestruktuurien vertailu 
osiotasoUa antaa todennäköisesti tulokseksi sen, että saman sisältöiset 
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osiot muodostavat -kiinteämpiä ja, sisäisesti yhdenmukaisempia ryväksiä 
varttuneiden ryhmissä. Oletetaan siis, että on opittu tekemään tarkem� 
pia diskriminaatioita; saman sisältöiset osiot havaitaan samanlaisem
miksi ja niihin reagoidaan johdonmukaisemmin, toisaalta ne selvästi 
erotetaan muun sisältöisistä osioista. Oppimisen tuloksena osioiden fak
torirakenne saattaa muuttua, jolloin niiden sijainti faktoriavaruudessa 
oletettavasti on toinen varttuneiden kuin nuorten ryhmässä. Faktori
rakenteen muutoksia voi eniten odottaa niissä osioissa, joiden sisältöä 
käsitellään oppilaitoksen opetusohjelmassa. Tietojen lisääntyminen voi 
merkitä sitä, että väittämä kytketään uusiin sisältöihin, jonka seurauk
sena sen sijainti faktoriavaruudessa muuttuu. Tarkkojen hypoteesien 
esittäminen osiotasolla odotettavista faktorirakenteiden muutoksista ei 
ole kuitenkaan mahdollista ilman opetusohjelmien yksityiskohtaista 
erittelyä, joka itsessään on laaja ongelma-alue. 

Asteikkotasolla tapahtuvan asennestruktuurien vertailun odotetaan 
antavan tulokseksi varttuneiden ryhmissä eriytyneemmät asteikot kuin 
nuorten ryhmissä. 

3. 3. KOEHENKILÖSTÖ

Tutkimukseen sisältyvät oppilaitokset valittiin harkinnan perusteella 
niistä oppilaitoksista, joista opiskelijat pääasiallisesti valmistuvat erilai
siin kasvatus- ja koulutustehtäviin. Tehtäväkenttä käsitettiin tällöin var
sin laajaksi. 

Oppilaitosten tuli olla sellaisia, joissa opintojen keskeyttäminen on 
harvinaista. Tätä näkökohtaa pidettiin silmällä s-en takia, että tutkimus 
tapahtuu poikkileikkaustutkimuksena. Poikkileikkaustutkimuksessa ei 
voida selvittää sitä, aiheutuvatko mahdollisesti todettavat nuorten ja 
varttuneiden opiskelijoiden väliset asenne-erot siitä, että osa opiskeli
joista keskeyttää, vai siitä, että oppi,laitokS<essa olev,ien suhtautumista
vat todella muuttuvat, mikäli keskeyttäneiden suhteellinen osuus on 
huomattava (esim. yli 5 %). Opiskelun keskeytymisen kriteerio rajoitti 
mahdollisten oppilaitosten lukumäärää. Tutkimukseen valituista ainoas0 

taan teologian opiskelijoiden ryhmä ei täytä tätä vaatimusta, joten tämä 
on otettava huomioon tulosten tulkinnassa. Täsmälliset 'yksityiskohtai
set tiedot opintonsa keskeyttäneiden määristä kuitenkin puuttuvat, joten 
edellä esitetty arvio perustuu oppilaitoksista saatuihin tietoihin. 
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Kontrolliryhmäh ongelman ratkaisuun vaikuttaa se, m1ssa maarrn 
pyritään erottamaan toisistaan opiskelun ja kypsymisen oma- ja yhdyss 
vaikutukset. Kokeellisen tutkimuksen edellyttämän asetelman tarkkuu
teen ei kuitenkaan päästä, ,koska kontrolliryhmä, joka muodostettaisiin 
ylioppilastutkinnon suorittane�ta, mutta ei opiskelevista, poikkeaisi 
useassa suhteessa opiskelijaryhmistä tapahtuneen valikoitumisen takia. 
Vaikka tätä virhelähdettä ei pidettäisi vakavana, niin voi kysyä,· missä 
määrin on,edes mahdollista muodostaa kontrolliryhmä siten, että siihen 
kuuluvat henkilöt eivät opiskelisi. Näiden vaikeuksien takia.on kontrol
liryhmän ongelma ratkaisttt suppeammin, mutta kahdella toisiaan täy
dentävällä tavalla; Ensinnäkin mukaan on otettu oppilaitos, jonka ope
tussisältöön mahdollisimman vähäisessä määrin kuuluu asenteellista 
ainesta, Teknillinen korkeakoulu. Toiseksi eri oppilaitoksia edustavat 
ryhmät toimivat toistensa kontroUeina. Tällöin opiskelijoiksi mahdol
listen, mutta ei -0piskelevi,en ryhmää tarvitaan vain siinä tapauksessa, 
että jokin ero todetaan saman suuntaisena ja suuruisena kaikissa oppi
laitoksissa ja halutaan selvittää, onko ero opiskelun, kypsymisen, kult
tuurin muuttumisen vai näiden yhdysv-aikutuksen tulos. 

Tutkimukseen valittiin seuraavat oppilaitokset: Helsingin yliopiston 
teologinen tiedekunta, Jyväskylän kasvatusopillisen korkeakoulun (Jy
väskylän yliopiston) opettajainvalmistuslaitos, Kadettikoulu, Keski
Suomen sairaanhoitajaopisto sekä kontrolliryhmäksi Teknillisen kor
keakoulun konerakennuksen opintosuunta. Mainittujen oppilaitosten 
opiskelijoista pyrittiin saamaan mahdollisimman edustava näyt,e sekä 
juuri opintonsa aloittaneista että opintonsa pian päättävistä. Tämän ta
kia tutkimusaineisto kerättiin pakollisilla luentotunneiHa. Tauh.ikossa 1 
esitetään tutkimuksen perusjoukko, tutkitut sekä tuloskäsittelyyn otetut, 
oppilaitoksittain eritellen heidät opiskelun keston ja sukupuolen mu
kaan. 

Näytteeseen (N = 200), jonka pemsteeHa on •laskettu 1omakekoh
taiset faktorianalyysit ja laadittu näiden rotaatiotuloksiin pohj,autuvat 
asteikot, kuuluu myös 32 opiskelijaa Helsingin yliopiston Oikeustie
teellisestä tiedekunnasta, .yhtä paljon naisia ja miehiä sekä nuoria ja 
varttuneita (Ruoppila, 1965 a). Mainitun ryhmän sisällyttäminen ky
seiseen tutkimukseen edisti sen yfoistavoitteen saavuttamista. Käsillä 
olevaa tutkimusta varten anailyyseja ei 1askettu uudestaan siten, että 
näytteessä ei olisi oUut oikeustieteen opiskelijoita, koska lopputulosten 
arvioitiin pysyvän ,pääpiirteittäin samana. 
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Taulukko 1 

Tutkimuksen perusjoukko, tutkitut sekä tuloskäsittelyyh otetut. 

Tulos-
Oppilaitos 'Luentosarjaa seuraavat

käsittelyyn
Tutkitut ·· ,otetut

HY teologian opiskelijat Nuoret Naiset } 58 50 

Miehet n. 130 57 50 

Varttuneet Naiset } 17 15 

Miehet n. 60 36 35 

JY opetta fainvalmistus- Nuoret Naiset 80 68 60 

laitoksen oppilaat Miehet 80 77 70 

Varttuneet Naiset 80 59 50 

Miehet 80 58 50 

Kadetit Nuoret Miehet 124 122 100 

Varttuneet Miehet 56 56 50 

Sairaanhoita jaoppilaat Nuoret Naiset 45 45 45 

Varttuneet Naiset 66 65 60 

Teekkarit Nuoret Miehet 59 56 50 

Varttuneet Miehet 74 70 70 

Yhteensä 934 844 755 

Tutkimuksen perusjoukkoon kuuluu 934 opiskelijaa, joista 844 osal
listui testaukseen. Näistä on jätetty tuloskäsittelyn ulkopuolelle ne, 
jotka ovat ilmoittaneet ruotsin äidinkidekseen. Lisäksi koska laskenta
työ tapahtui alkuvaiheessa käsin, niin työn yksinkertaistamiseksi pää
tettiin käyttää täysiin kymmeniin rajoittuvia koehenkilöryhmiä, jotka 
poimittiin satunnaislukujen avulla. Kadettikoulun nuorten ryhmässä 
tyydytoiin 100:n suuruiseen näyuteeseen, vaikka käytettävissä oli t-iedot 
122 kadetista. 

Luentosarjoja seuraavien ja tutkimukseen osallistuneiden määrät 
vastaavat toisiaan varsin hyvin lukuunottamat'ta teologian· ja opetta
jainvalmistuslaitoksen opiskelijoita, joista n. 10 % sekä nuorten että 
varttuneiden ryhmässä oli luennoilita poissa tutkimushet�llä. Sitä, missä 
määrin samat tekijät vaikuttivat nuorten ja varttuneiden ryhmissä luen
noi:lita poissaoloon, on vaikea arvioida. Voinee kuitenkin olett·aa, että 
valikoituminen tapahtuu molemmissa ryhmissä pääasiallisesti samaan 
tapaan. Näin ollen sen ei pitäisi estää oppilaitoksen puitteissa tapahtu
via vertailuja. 

Edustavuuden ongelma tulee poikkileikkaustutkimuksessa esiin myös 
toisessa muodossa. Erityisesti opintojen keskeytyminen tai niiden kes-
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keyttäminen voi muuttaa perusjoukon ominaisuuksia. Oppilaitokset, 
teologista tiedekuntaa lukuunottamatta, valittiin kuitenkin myös sillä 
perusteella, että niissä opiskelun keskeytyminen on harvinaista. Tämä 
todennäköisesti vaikuttaa siten, että ei ole helppo havaita merkitseviä 
asenne-eroja nuorten ja varttuneiden kesken. On nimittäin todettu, että 
opiskelijat, joiden asenteita opetus ei vastaa, yleisemmin keskeyttävät 
opintonsa kuin ne opiskelijat, joiden asenteiden suuntaista opetus on 
(Farrisworth, 1954, 1955; Mayhew, 1965; Stern, 1963; Summerskil'l, 
1962). 

Edustavuuden ongelman toista puolta eli missä suhtdssa nuoret ja 
varttuneet vastaavat toisiaan on tutkittu erikseen kahden taustamuuttu
jan, siviilisäädyn ja holhoojan, yleensä isän, ammatin perusteella selvit
tämäUä, eroavatko inuor,te.n ja v,arttuneiden ryhmät näissä suhteissa toi
sistaan. Todetaan, että varttuneista opiskelijoista suurempi osa kuin 
nuorista opiskelijoista on solminut avioliiton. Sen sijaan sosiaaliselta 
taustaltaan ryhmät eivät eroa toisistaan, kun tarkastelu tapahtuu oppi
laitoKsen sisällä. Tämä merkitsee sitä, että nuorten ja varttuneiden 
opiskelijoiden väliset keskiarvoerot korostuvat niissä asenteen muu
toksissa, jotka korreloivat siviilisäätyyn. 

Tutkittujen ryhmien eri suuruudesta seuraa, että tunnuslukujen kes
kivirheet myös tästä syystä vaihtelevat suuruudeltaan. Tämä merkitsee 
sitä, että tietyn suuruinen vaikutus lukumääräisesti suuria ryhmiä kes
kenään verrattaessa on i!JilastoHisesti merkitsevä, mutta ei yllä merkitse
väksi pieniä ryhmiä keskenään verrattaessa. Ongelma voidaan ainakin 
osaksi ratkaista tutkimalla Haysin (1963) kehittämien indeksien avul
la, kuinka suuri osa ilmiön varianssista on kyetty selittämään. 

3. 4. AINEISTON KERUU

Aineisto koottiin pääasiallisesti syyslukukaudella 1959, jolloin- tut
kittiin kyseisenä ajankohtana opintonsa aloittaneet sekä ne, jotka olivat 
päättämässä opintojansa suunnilleen saman vuoden aikana. Kuitenkin 
opettajainvalmistuslaitokseri sekä Keski-Suomen sairaanhoitajaopiston 
varttuneet opiskelijat osallistuivat tutkimukseen vasta keväällä 1960-, 
koska opiskeluaika molemmissa oppilaitoksissa on vain kaksi vuotta ja 
opiskelu päättyy keväisin. Aineiston keräsi tutkimuksen tekijä lukuun• 
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ottamatta Teknillistä korkeakoulua, jossa professori Ohto Oksala huo0 

lehti siitä. 
PakolfoiUa luentosarjoilla opiskelijoille esitetyt ,loma:kkeet ovat liit

teenä 1 siinä järjestyksessä, jossa ne jaettiin vastattavaksi. Vastaaminen 
tapahtui erillisille lomakkeiUe. Aikaa vastaamiseen oli kaikissa tapauk
sissa käytettävissä 50-·-5 5 min. Se näytti myös riittävän, koska ko
keen johtaja ilmoitti tuona aikana 3-4 kertaa, mihin koehenkilöiden 
siihen mennessä olisi pitänyt ehtiä, voidakseeen ottaa kantaa kaikkiin 
väittämiin. Opiskelijoilta pyydettiin myös opiskelun kestoa, sukupuol
ta, siviilisäätyä, huoltajan, tavallisimmin isän ammattia sekä äidinkieltä 
koskevat tiedot. EdeHeen hei,tä kehotettiin kirjoittamaan vastauslo
makkeeseen nimensä ja syntymäaikansa, mutta tämä ei ollut pakollista. 
Vain vähäinen osa (n. 5 % ) jätti ne ilmoittamatta. Heidän vastauk
sensa eivät kuitenkaan alustavan tarkastdun perusteella näyttäneet 
poikkeavan ko. oppilaitoksen muiden opiskelijoiden reaktioista, joten 
ne ovat käsittelyssä mukana. Sama havainto on tehty muissakin yhteyk
sissä (Ash, 1950; Corey, 1937 a; McNemar, 1946). 

3. 5. TUTKIMUSMENETELMÄT

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenne-eroja kartoitetaan 
seitsemässä asenneulottuvuudessa (ks. s. 35). Kutakin asen.neulottu
vuutta on tutkittu asenneasteikoilla, joiden määrä vaihtelee yhdestä 
kolmeen. Kaikkiaan asteikkoja on 13. Asenneulottuvuudet ja niitä mit
taavat asteikot perustuvat kolmen käytetyn mittarin analyysien anta
miin tuloksiin (Ruoppila, 1965 a). Mittarit, analyysimenetelmät ja 
tulokset kuvataan seuraavassa pääosiltaan. 

3. 5. 1. Käytetyt kyselylomakkeet

Opiskelijoiden asentdden kartoituksessa käytettiin kolmea kysely
lomaketta, jotka esitettiin heille seuraavassa järjestyksessä: 

1) Allportin, Vernonin ja Lindzeyn (1951) :laatima Sprangerin (1922)
typologiaan perustuva A study öf values -lomake, joka sisältää kak
si osaa.
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2) Eysenckin ( 1954) suunnittelema Public opinion inventory-lomake
sekä

3) Takal;in et al. ( 1960) valmistama kasvatusmenettelylomake.

Tutkimusmenetdmien valinta tapahtui useiden näkökohtien· perus
teella. Ensinnäkin mainittuihin menetelmiin on kohdistettu runsaasti 
yksityiskohtaista tutkimustyötä, joten menetelmien teknisistä ominai
suuksista, erityisesti niiden mittauskohteista oli tietoja. Tämän takia 
mainittuja menetelmiä voi pitää eräänlaisina ankkurimittoina asenne
tutkimuksen saralla. Toiseksi näillä menetelmillä on· kartoitettu nimen
omaan opiskelijoiden asenteita ja niiden avulla on hankittu näiden 
asenteista sekä asenteiden muutoksista enin osa tätä ongelmaa koske
vaa tietoa. Näin ollen samojen menet·dmien käyttö mahdollistaa edes 
summittaisen vertailun muiden tutkimusten tuloksiin, vaikka on otet
tava huomioon väittämien mahdollinen muuttuminen käännösvaihees
sa sekä sovitettaessa niitä toiseen kulttuuriympäristöön. Kolmanneksi 
menetelmät sisältävät huomattavan erilaisia asenneobjekteja, joihin 
vaaditaan kannanottoja, joten niiden saattoi olettaa kattavan useita eri
laisia asenteita. Tosin mitään näistä menetelmistä ei ole laadittu pitä
mällä silmällä ärsykeotantaa, mutta tämän ongelman tyydyttävä rat
kaisu on varsin vaikea. 

Kyselylomakkeiden kuvauksessa kiinnitetään huomio siihen, mitä 
niiden laatijat ovat pyrkineet niiden avulla mittaamaan, millaisia niiden 
tekniset ominaisuudet ovat olleet sekä mitä empiirisesti on todettu nii
den mittauskohteista. Seuraavassa luvussa selvitetään, miten tässä tutki
muksessa käytetyt mittarit on laadittu. 

Allportin ja Vernonin (1931) kehittelemä kyselylomake rakentuu 
Sprangerin typologian pohjalle. Spranger jakaa arvostavat asenteet nii
den kohteen mukaan teoreettisuutta, taloudellisuutta, esteettisyyttä, so
siaalisuutta, politiikkaa ja uskontoa arvostaviin asenteisiin. 

Sprangerin typologialla on rajoituksensa. Järjestelmässä ei ole sijaa 
henkilöille, joiden asennerakenne on jäsentymätön tai joiden arvosta
vat asenteet suuntautuvat muihin kuin tässä esitettyihin kohteisiin. Ky
symyksessä on ideaalityyppikuvaus, joka ei estä erilaisten »sekatyyp
pien» esiintymistä (Allport, Vernon & lindzey, 1951). 

Arvostavien asenteiden kartoittaminen alkuperäisessä muodossaan 
tapahtui siten, että henkilöt valitsevat eri alueita edustavista vaihtoeh
doista mielensä mukaisen vastatessaan kysymykseen. 
Esim. Hyvän hallituksen pitää pääasiallisesti 
a) ,avustaa köyhiä, sairaita ja vanhuksia,
b) tukea teollisuutta ja kauppaa.
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Arvostavan asenteen osoittimena on kielellinen reaktio. Tutkimus
menetselmän luonne aiheutti sen, että korkean pistemäärän tietyssä 
asteikossa voi saada vain muiden asteikkojen kustannuksella. Eri alueita 
kuvaavat pisteluvut olivat siten toisistaan teknisesti riippuvia ja luon
teeltaan ipsatiivi�ia (esim. Brov,erman, 1962). Tämä hankaloittaa yksi
löiden välistä vertailua (esim. Guilford, 1952; McNemar, 1951). Sen 
sijaan saadaan varsin tehokkaasti tietoa kustakin yksilöstä. 

Lomaketta muutettiin v. 1951, jolloin sosiaalisuuden määritelmää 
rajoitettiin siten, että se sisältää altruistisen rakkauden ja kiintymyksen 
.sekä avul,iaisuuden mu1ta ihmisiä kohtaan. Alkuperäisen ja uuden so
siaal,rsuusasteikon välinen korrelaatio on .31, joka osoittaa .asteikon 
sisällön olennaisesti muuttuneen (Allport, Vernon & Lind:z;ey, 1951). 

Puolitusmenetelmällä arvioidut asteikkojen reliaabeliuskertoimet 
vaihtelevat välillä .84 (teoreettisuus) - .95 (uskontoa arvostava asen
ne) näiiden keskiarvojen ollessa .90 (AHport, Vernon & Lindzey, 1951, 
1960). 

Asteikkojen väliset korrelaatiot vaihtelevat miesryhmissä välillä 
-.43 - + .27 ja naisryhmissä väliHä -.48 - + .27. Miehillä 
selvimmät riippuvuudet todetaan taloudellisuuden ja uskontoa arvos
tavan asenteen (- .43) sekä taloudellisuuden ja esteettisyyden (- .41) 
kesken. Yleensä miesryhmissä taloudellisuutta arvostava asenne liittyy 
keskimäärin voimakkaimmin muihin. Naisryhmissä taas sosiaalisuutta 
arvostava asenne kytkeytyy keskimäärin kiinteimmin muihin asteik
koihin (Allport, Vernon & Lindzey, 1951, 1960). 

Koska asteikot on laadittu aprioristisin perustein, niin on pyritty 
selvittämään, mitä ne mittaavait. Asiaa koskevia korrelatiivisia ja fak
torianalyyttisia tutkimuksia on tehty lähtien liikkeelle alkuperäisistä 
variaabeleista (Eysenck, 1954; Ferguson et al., 1941; Guilford et al., 
1954; Sternberg, 1955) ja toisenlaisin aprioristisin perustein laadituis
ta variaabeleista (Brogden, 1952; Lurie, 1937). Näissä analyyseissa 
uskontoa ja teoreettisuutta arvostavat asenteet ovat eriytyneet omiksi 
faktor,eikseen. Sosiaalisuutta ja esteettisyyttä arvostavat asenteet näyttä
vät jakautuvan useammiksi faktoreiksi (Brogden, 1952; Lurie, 1937). 
Asteikkotason analyysien tulokset viittaavat siihen, että taloudellisuu
teen ja politiikkaan kohdistuvat asteikot ehkä voisi yhdistää, koska nii
den väliset korrelaatiot ovat jokseenkin korkeat (Ferguson et al., 1941; 
Guilford et al., 1954; Sternberg, 195 5 ). Edelleen tulosten perusteella 
on väitetty, että esteettisyysasteikko ei ole itsenäinen, vaan taloudelli
suutta ja politiikkaa vastustava ja teoreettisuutta kannattava (Duffy, 
1940; Lurie, 1937). 



44 

Eysenckin Public opinion inventory eli yhteiskunnallisia asenteita 
mittaamaan tarkoitettu lomake koostuu hänen mukaansa kahdesta 
toisistaan riippumattomasta tekijästä. Näitä hän kutsuu R-ulottuvuu
deksi eli radikalismi- vs. konservatismitekijäksi ja T-ulottuvuudeksi eli 
kova- vs. helläluontoisuustekijäksi (Eysenck, 1954, 1960). 

Konservatismi sisältää vallitsevien olojen säilyttämistä kannattavat 
asenteet, radikalismi yhteiskunnaHisten olojen muUJtt-amiseen tähtäävät 
asenteet. Kovaluontoisuus perustuu seksuaalisten ja aggressiivisten im
pulssien välittömän tyydytyksen pyrkimykseen (vaaditaan entistä enem
män vapauksia seksuaalisissa suhteissa, avioerojen tekemistä helpom
miksi, lievempää aborttilainsäädäntöä, edelleen toivotaan tiukennetta
vaksi rikosten rangaistusseuraamuksia jne.). Helläluontoisuudelle taas 
on tunnusomaista niiden eettisten ja moraalisäädösten kannattaminen, 
jotka ehkäisevät seksuaalisten ja aggressiivisten impulssien välitöntä 
tyydyttämistä (seksuaaliset suhteet ovat sallittuja vain avioliitossa, kan
natetaan rauhanaatetta, kansallisuustunnetta ei pidetä tärkeänä jne.). 

Asteikkojen reliaabelius on vaihdellut eri tutkimuksissa väleillä .63 
- .88 (R-asteikko) ja .53 - .66 (T-asteikko) (Eysenck, 1954).

Vaikka kaksiulotteinen yhteiskunnallisten asenteiden kuvaus näyt•
tää tyydyttävältä ja riittävältä useihin tarkoituksiin, niin eräissä tutki
muksissa (Ferguson, 1939; Guilford, 1959; Tasola, 1960, Tasola & 
Nummenmaa, 1964) on voitu osoittaa useampiakin toisistaan riippu
mattomia yhteiskunnallisten asenteiden perusdimensioita. Tulos on yh
,teydessä tutkimusmenetelmien rakenteeseen sioen, että sisällytettäessä 
lomakkeeseen homogeenisi;i. osioryhmiä, ne ainakin opiskelijajoukoissa 
muodostavat kukin oman spesifisen faktorinsa (Tasola & Nummenmaa, 
1964). 

Kasvatusasenteiden mittaamisessa käytettyjä asteikkoja on katsauk
senomaisesti tarkasteltu Takalan et al. ( 1960) tutkimuksessa. Pääulot
tuvuuksina, jotka on todettu vähintään kahdessa erillisessä tutkimuk
sessa, mainitaan (1) hyväksyminen vs. hylkiminen, (2) hallitsevuus vs. 
demokraattisuus, (3) ylihuolehtivuus, ( 4) rajoittavuus vs. sa,llivuus, 
(5) ankaruus, rankaisevuus, aggressiivisuus, ( 6) älyllisyys, kiirehti
vyys, kunnianhimo ja (7) ehyet ja lämpimät suhteet vanhempien ja las
ten kesken.

Esiteltävässä. tutkimuksessa käytetyn kasvatusmenettelylomakkeen 
avulla on voitu mitata seuraavia asenteita (Takala et al., 1960): I ratio
naalien vs. ei-rationaalien selitysten suosiminen (6), II· riippumatto
muuden ja itsenäisyyden korostus (6) vs. huolehtivuus (3), III puni
tiivis-aggressiivinen (5,1) vs. salliva asenne (4), IV dominoiva vs. de-



45 

mokraattinen asenne (2) ja V kunnioitusta vaativa asenne (2). (Su
luissa olevat numerot viittaavat edellä oleviin dimensioihin). 

Asteikkojen toistettavuuskertoimet vaihtelevat välillä .92 - .86. 
Asteikot eivät ol,e täysin riippumattomia toisistaan, vaan niiden välillä 
on merkitseviä korrelaatioita. Kiinteimmät riippuvuussuhteet on todet
tu punitiivis-aggressio-, dominoivuus- ja kunnioituksen vaatimus- asteik
kojen kesken. Kirjoittajan tekemä kasvatusmenettelylomakkeen fakto
rirakenteen selvitys julkaistun korrelaatiomatriisin perusteella (Takala 
et al., 1960) antoi tulokseksi graafisen ortogonaalin rotaation perus
teella kolme tulkittavaa faktoria. I faktorissa korkeimman painoker
toimen saa dominoivuusasteikko, lisäksi siihen sijoittuvat kunnioituk
sen vaatimus- sekä huolehtivuusasteikot. II faktorissa ainoastaan ratio
naahen selitysten suosimista mittaava asteikko saa merkitsevän paino
kertoimen. III faktoriin sijoittuvat aggressiivis-rankaiseva- ja kunnioi
tuksen vaatimusasteikot. 

3. 5. 2. Asteikkojen laadinta

Yleistä 

Tutkimuksen tavoitt,eena oli säästeliäimmän kuvauksen periaatteen 
mukaan rajoittua selvittämään nuorten ja varttuneiden opiskelijain 
välisiä asenne-eroja niissä asenneulottuvuuksissa, jotka todetaan toisis
taan riippumattomiksi. Säästeliäimpään kuvaustapaan katsottiin pääs
tävän f aktorianalyyttisellä tutkimus otteella. Tähän tavoitteeseen tähtä
sivät esikoevaiheen analyysit sekä tutkimuksen perus joukosta poimitµn 
näytteen perusteella tehdyt faktorianalyysit. Rotatoitujen faktorimat
riisien perusteella laadittiin käytettävät asteikot. 

Mahdollisimman riippumattomien asenneulottuvuuksi,en löytämi
seksi on tutkittu kunkin lomakkeen faktorirakenne osiotasolla sekä sel
vitetty näihin faktoriointituloksiin perustuvien asteikkojen väliset riip
puvuudet. Analyysimenetelmät sekä saadut tulokset on kuvattu yksi
tyiskohtaisesti toisessa yhteydessä (Ruoppila, 1965 a), joten tässä esi
tetään vain välttämättömät ti'edot. Liitteessä 2 kuvataan menetelmä
kohtaiiset rotatoidut matriisit, varimax-ratkaisun ja graafisen ortogonaa
lin rot,aaition tulokset. 

Tutkituista oppilaitoksista poimittiin sattumanvaraisesti, satunnais
lukujen avulla kaksi yhtä suurta (N= 100) näytettä, siten että eri op
pilaitokset, naiset ja miehet sekä nuoret ja varttuneet opiskelijat tulivat 



46 

näissä yhtä suuressa määrin edustetuiksi. Näytteiden vastausten jakau
tumat laskettiin ja ne ilmenevät liitteestä 1. Edelleen määrättiin osioi
den väliset tetrakoriset korrdaatiot. Jakautumien vinouden ja osioiden 
korreloimattomuuden perusteella jouduttiin hylkäämään eräitä väittä
miä. Korrelaatiokertoimien osoittauduttua näytteissä suuressa määrin 
samanka:ltaisiksi aineisto yhdistettiin faktoroi:ntia varten. Koska er ole 
mitään helppokäyttöistä ja yksiselitteistä tapaa kuvata tetrakoristen 
korrelaatiomatriisien vastaavuutta korrelaatiokertoimien keskivirheiden 
määrittämisen hankaluuden takia, niin edellä esitetty on vain arvio. 
Yhdistäminen tapahtui laskemalla korrelaatioille keskiarvot z-trans
formaation perusteella lukuunottamatta eräitä tapauksia, joissa jakau
tumat olivat kovin vinot. Tällöin yhdistettiin ensin jakautumat ja sen 
jälkeen määrättiin korrelaatiokertoimet. 

Tutkimuksessa osiotason riippuvuussuhteet on ilmaistu· tetrakorisina 

korrelaatiokertoimina, koska työtä aloitettaessa vain niiden laskeminen 
oli mahdollista. Tetrakorisella korrelaatiokertoimella on puutteensa 
riippuvuussuhteiden ilmaisijana sekä erityisesti faktorianalyysin perus
tana. Kertoimen keskivirhe vaihtelee sekä näytteen suuruuden että ja
kautuman muodon mukaan ollen vinoissa jakautumissa varsin suuri. 
Matr.iisin faktoroitavuuden ehtona esitetään, että lähtömatriis�n tulee 
olla positiivinen semidefinfätinen matriisi (Young & Householder, 
1938). Tallöin se voi koostua myös tetrakorisista korrelaatiokertoi
mista. 

Onko matriisi positiivinen semidefiniittinen matriisi, voidaan selvit
tää laskemalla pääakselimenetelmällä ko. matriisista, jonka diagonaa
lille sijoitetaan ykköset, niin monta faktoria kuin on variaabeleita. Jos 
ominaisarvo pysyy positiivisena tai nollana, on matriisi faktoroitavaksi 
soveltuva. Koska tarkistusmenetelmä on verraten työläs, voidaan mat
riisin faktoroitavuus selvittää likimääräisesti tarkastelemalla faktori
analyysin tuottamia residuaalimatriiseja. Mitä enemmän residuaalit lä
hestyvät nollaa, sitä paremmin matriisin voi katsoa soveltuvan faktoroi
tavaksi. 

Tetrakoristen kertoimien ja tulomomenttikorrelaatioiden välinen 
riippuvuussuhde on lineaarinen, vaikka poikkeavuuksia esiintyy tetra
korisia tauluikkoarvoja (Chesir,e, Saffir, Thurs.tone, 1951) käytettäessä 
enemmän kuin laskettaessa tetrakoriset kertoimet asianmukaisesti. Eri
tyisesti poikkeavuuksia todetaan, kun määrätään dikotomisoitujen as
teikkopistemäärien ja osioiden välisiä korrelaatioita. 

Pitkänen (1967) on todennut, että tarkasteltaessa varimax-rotatoi
tuja faktorimatriiseja todetaan tulomomenttifaktoreiden ja tetrakoris-
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ten faktoreiden kongruenssikertoimien keskiarvoksi ( 7 faktoria, joista 
6 identifioitu) .891 kuudella faktorilla. Vastaavuus on siten melko hy
vä, kun otetaan huomioon, että faktoreista on hyväksy,tty tulkittavaksi 
vain 5 (vastaavuus faktoreittain .981, .991, .775, .891, .892, .839) 
eräästä asennetutkimuksen (Tasola & Nummenmaa, 1964) aineistosta. 
Toinen empiirinen osoitus varimax-rotatoitujen tetrakoristen faktorei
den ja tulomomenttifaktoreiden vastaavuudesta perustuu aritmetiikan 
alaan kuuluvan laadunmuunnosaineiston analyysin tuloksiin. Kongru
enssikertoimien keskiarvo on .959 ja vastaavuus faktoreittain erittäin 
korkea (.982, .984, .978, .926, .969, .916). Näiden esimerkkien pe
rusteella voi olettaa, että tämän tutkimuksen faktorianalyysien tulokset 
eivät olennaisesti olisi toisenlaiset, vaikka tetrakoristen korrelaatioker
toimien sijasta olisi käytetty tulomomenttikertoimia matriisien lähtö
arvoina. 

Korrelaatiomatriiseissa ovat mukana seuraavat taustavariaabelit: 
opiskeluaika, sukupuoli, siviilisääty sekä opiskelijan sosiaalinen tausta. 
Tetrakorisia korrelaatioita laskettaessa sosiaaliryhmät yhdistettiin siten, 
että I ja II sekä III, IV ja V muodostivat kyseiset luokat. 

Taustavariaabelien sisällyttämistä faktorianalyysiin voi perustella 
sillä, että ne saattavat helpottaa faktorien tulkintaa. Taustamuuttujien 
yhteyksistä erilaisiin asenteisiin on olemassa jokseenkin runsaasti tieto
ja. Toisaalta taustamuuttujat voivat aiheuttaa tulkintaongelmia. Tämä 
on mahdollista esim. silloin, kun taustavariaabeli korreloi voimakkaasti 
kahteen osioon, joiden keskinäinen korrelaatio on nolla. Näin tausta
muuttujat voivat olennaisestikin vaikuttaa faktorien muodostumiseen. 
VIimeksi mainittua mahdollisuutta pidettiin kuitenkin siksi vähäisenä, 
että taustavariaabelit otettiin mukaan kaikkiin faktorianalyyseihin. Vas
ta myöhemmin voi ratkaista menettelytavan onnistuneisuuden. Kysy
mys on empiirisesti tutkittavissa laskemalla rinnak,kaiset analyysit ja 
vertaamalla näin saatuja faktorirakenteita keskenään. · 

· Tutkimuksen faktmianalyyseissa lähtömatriisien faktoroitavuus on 
selvitetty likimääräisesti tarkastelemalla saatuja residuaatimatriiseja, 
silloin kun lähtömatriisit ovat koostuneet tetrakorisista korrelaatioker
toimista. 

Faktorointi on yleensä tapahtunut pääakselimenetelmän avulla 
(Harman, 1960). Sentroidimenetelmää on käytetty vain silloin, kun 
analyysit on hrskettu käsin (A study of values II osa). 

Kommunaliteettiestimaateiksi on asetettu kunkin muuttujan itseis
arvoltaan suurin korrelaatiokerroin. 

Faktoroinnin lopettamisen kriteeriona on pidetty sitä, että perättäis-
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ten positiivisten ominaisarvojen summan ja kommunaliteettiestimaat
tien summan tulee olla mahdollisimman saman suuruinen (Harman, 
1960). Lisäksi on kiinnitetty huomiota residuaalien jakautumaan. Näin 
saadut faktorit katsottiin tilastollisesti merkits·eviksi ja ne otettiin rota
toitaviksi. 

Rotaatiot on yleensä tehty sekä varimax-menetelmällä (esim. Har
man, 1960) että graafisesti suorakulmaisin akselein. Tämän tarkoituk
sena on selv1ttää rotaadotuloscen samankaltaisuut,ta. Sen tähden graa
finen rotatointi t?,pahtui ennen kuin varimax-ratkaisu oli tiedossa. 

Rotaatioissa käyt-ettiin suorakulmaista akselistoa, vaikka ainakin 
eräissä asenteisiin kohdistuvissa faktorianalyyttisissa tutkimuksissa on 
pidetty tarkoituksenmukaisempana käyttää vinokulmaisia faktoreita 
tuottavia rotaatiomenetelmiä kuten analyyttista kosiniratkaisua. Tässä 
tehtyä valintaa perus-tellaan lähinnä sillä, että tulosten tulkinta on edel
lisessä tapauksessa yksinker,taisempi. Erityisesti asteifokojen 'laadinnan 
kannalta tämä on tärkeä, kosika aste1kkojen väliset korrelaatiot voivat 
olla täl'löin alhaisia. 

Faktorien tulkinnan yhteydessä esiintyvä painokertoimien merkitse
vyyden ongelma on ratkaistu siten, että itseisarvoltaan .30 suuruiset ja 
sen ylittävät lataukset on tulkinnassa otettu huomioon. 

Faktorianalyyseja verrataan keskenään laskemalla faktorien väliset 
kongruenssikertoimet (Ha,rman, 1960). Kyseinen vertarlu olisi mahdol
lista myös rtransformaatioanalyysin avulla (Ahmavaara, 1954), mutta 
menettelyä ei käy,netty aineiston variaabelien puutteellisten mittausomi
naisuu:ksien takia. 

Tutkimuksen tavoitteena oli verrata nuorten ja varttuneiden opiske
lijoiden välisiä asenne-eroja toisistaan mahdollisimman riippumattomis
sa asenneulottuvuuksissa. Tämä tavoite ajateltiin saavutettavan siten, 
että asteikot laaditaan osiotason faktorianalyysien rotaatiotulosten pe
rusteella. Tällöin ongelmana kuitenkin on se, missä määrin pidetään 
silmällä osioiden sisällöllistä ja loogista yhteenkuuluvuutta, missä mää
rin taas niiden todettuja empiirisiä riippuvuussuhteita. Tämä kysymys 
on jäänyt avoimeks:i, vaikka asteikkojen laatimist,a koskevaa metodiik
kaa on kehitetty (esim. Comrey, 1962). Edellä mainittu asteikkojen 
funktionaalisen yhtenäisyyden ongelma (Festinger & Katz, 1954) on 
tässä ratkaistu pitämällä kriteeriona reaktioiden riippuvuutta toisistaan. 

Osioiden ryhmittely asteikoiksi tapahtui pääasiallisesti f aktoriana
lyysien rotaatiotulosten perusteella. Niissä tapauksissa, joissa osio sai 
kahdessa tai useammassa faktorissa merkitsevän painokertoimen, selvi
tettiin, millaiseksi sen keskimääräinen korrelaatio näiden faktorien 
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muihin: osioihin muodostui. Osio sijoitettiin sen jälkeen siihen faktoriin, 
jossa tuo keskimääräinen korrelaatiokerroin oli korkein. Edelleen pi
dettiin tärkeänä, että ,eri asteikot sisältäisivät saman määrän osioita, 
koska tämä on eräs asteikkojen reliaabeliuteen vaikuttava tekijä. Lisäk
si pyrittiin siihen, että kussakin asteikossa olisi suunnilleen yhtä monta 
osiota, joista pisteistään » kyllä»- tai a-vastaus kuin siinä on osioita, 
joista pisteistään »ei»- tai b-vastaus. Näin on mahdollista jossain mää
rin kontrolloida vastaustaipumusten vaikutusta. Viimeksi mainittuja 
kriueer,ioita ei ollut mahdollista noudattaa '.kaikissa a,steikoissa. 

Asteikkojen reliaabeliuden arvioinnissa käytetään sisäisen konsis
tenssin indeksiä (Guilford, 1954) sekä puolitusmenetelmää. Edellisen 
perusteella saadut arviot ovat puolitusmenetelmän antamaan tulokseen 
verrattuina yleensä alhaisempia. Erityisen alhaiseksi jää rtällöin sisällölli
sesti heterogeenisten asteik�o}en irdiaabe'lius. Koska täs·sä tutkimukses
sa asrteikot ovat yleensä s'isällöltään heterogee.nisiä, niin esitettävät ar
viot ovat varsin varovaiisia ja usein puoHtusme.netelmällä saatavia ker
tbimia alhaisempia. Yhdistettyjen asteikkojen reliaabeliuden arviointi 
tapahtuu Mosierin (1943) esittämän kaavan mukaan. Tämän mukaan 
yhdistetyn muuttujan reliaabelius on sen muodostaV1i:en variaabelien 
reliaabeliuksie.n, v,arianssien, interkorrela:artioiden ja painokertoim1en 
funktio. Tässä tutkimuksessa kuitenkin kukin variaabelri saa saman pai
nokertoimen. Asteikkojen reliaabelius a,rvioidaan sekä kaikkia oppilai
toksia edus.tavan heterogeenisen näytteen että Kadettikoulun ja Teknil
lisen korkeakoulun opiskelijoiden ryhmissä samalla tavalla. 

Asteikkojen validiuden ongelmaa tutkitaan konstrttktiovalidiuden 
(Cronbach & Meehl, 1955) tai käsitevalidiuden (Magnqsson, 1961) 
puitteissa. Tätä arvioidaan käyttämällä hyväksi sitä rtietoa, miten tutki
musta varten laaditut asteikot erottelevat toisaalta naisia ja miehiä, toi
saalta eri oppilaitosten opiskelijoita. Kriteeriona joudutaan käyttämään 
amerikkalaisten tutkimusten tuloksia, joten asteikkojen konstruktiova
lidiutta koskeva evidenssi jää suuressa määrin avoimeksi. 

Koska osiotasolla laskettujen faktorianalyysien tulokset on kuvattu 
ja tulkittu yksityiskohtaisesti toisessa yhteydessä (Ruoppila, 1965 a), 
niin tässä esitetään tulokset ainoastaan suppeasti. Menetelmäkohtaiset 
rotatoidut matriisit kuvataan liitteessä 2. 

Asteikot 

A study of values-lomakkeen I osaan sisältyi 32 osiota, joista osio 21 
karsittiin sen kor,reloimattomuuden takia. Faktoreita laskettiiri pääak� 

4 
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selimenetelmällä 8. Näistä viisi otettiin rotatoitavaksi. Muut eivät anta
neet merkitsevää lisää viiden faktorin muodostamaan rakenteeseen nii
den ominaisarvoj:en jäädessä alhaisiksi (1.32 - 1.12). 

Faktorit on tulikittu lähes samoin, olipa kysymyksessä sitten varimax
ratkaisu tai graafisen ortogonaalin rotaation tulos (Ruoppila, 1965 a). 

I faktori on nimitetty uskontoa ja sosiaalihuoltoa arvostavaksi asen
teeksi vs. välinpitämättömyydeksi tai kriittisyydeksi uskontoa ja sosiaa
lihuoltoa kohtaan. Faktori selittää koko varianssista 11.6 % ja yhtei
sestä varianssista 32.8 %. Yleensä kyseisten asenteiden välinen korre
laatio on ollut positiivinen (Allport, Vernon & Lindzey, 1951, 1960), 
mutta tässä ne yhdessä muodostavat faktorin. Sukupuoli saa faktorissa 
1nerkitsevän 1Jainokertoimen: nais-et arvostavat uskontoa ja sosiaali
huoltoa enemmän kuin miehet. 

II faktori tulkittiin epäröiden politiikkaa ja tutkimusta arvostavaksi 
asenteeksi vs. välinpitämättömyydeksi tai kriittisyydeksi politiikkaa ja 
tutkimusta kohtaan. Kysymyksessä voi näet olla vastaustaipumustekijä, 
koska kaikki merkitsevät painokertoimet ovat saman merkkiset. Faktori 
selittää kolm varianssista 6.2 % ja yhteisestä varianss.ista 17 .5 % . 
Faktorilla ei ole vastinetta aikaisemmissa tutkimustuloksissa. Sosiaali
nen tausta sai faktorissa merkitsevän -latauksen. Ne opiskelijat, joiden 
vanhemmat kuuluvat alempiin sosiaaliryhmiin, suhtautuvat kriittisem
min sekä politiikkaan että tutkimukseen kuin ylemmistä sosiaaliryh
mistä tulevat opiskelijat. 

111 faktori nimitettiin varimax-ratkaisun perusteella varauksellisesti 
talouselämää arvostavaksi as-enteeksi. Varauksellisuuden ,aiiheuttavat tul
kinnan perustana olevien osioiden alhaiset painokertoimet. Faktori se
littää koko varianssista 5.9 % ja yhteisestä varianssista 16.7 %. Tausta
variaabeleista siviilisääty sai faktorissa merkitsevän latauksen. Naimi
sissa olevat opiskelijat arvostavat talouselämää enemmän kuin heidän 
naimattomat opiskelijatoverinsa. 

IV faktori tulkittiin alustavasti kieltävyys- vs. myöntyvyystaipumuk
seks,i, koska kaik1kien faktorissa merkit-sevän painokertoimen saanei
den osioiden lataukset ovat saman merkkiset. Kysymyksessä on siten 
ehkä toinen vastaustaipumustekijä. Faktori selittää koko varianssista 
6.1 % ja yhteisestä varianssista 17.4 % . Faktori ei vastaa mitään aikai
semmissa analyyseissa tulkittua tekijää. Opiskeluaika sai faktorissa mer
kitsevän painokertoimen. Nuoret opiskelijat vastaavat myöntäväm
min kuin varttuneet. 

V faktori nimitettiin kriittisyydeksi tai välinpitämättömyydeksi ta
loudellista toimintaa kohtaan . vs,. taloudeUista ,toimintaa arvostavaksi 
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asenteeksi. Faktori saattaa olla III faktorin kerrannainen. Se selitt�ä 
koko varianssista 5.6 % ja yhteisestä varianssista 15.8 %. Faktori vas
taa lähinnä Brogdenin (1952) liberalismi- ja Lurien (1937) poropor
varillisuustekijää. Taustavariaabeleista sukupuoli saa faktorissa merkit
sevän painokertoimen. Naiset suhtautuvat taloudelliseen toimintaan 
kriittisemmin tai välinpitämättömämmin kuin miehet. 

Faktoreista ensimmäinen eli uskontoa ja sosiaalihuoltoa arvostava 
asenne selittää koko varianssista eniten 11.6 % ja muut asteikot yhtä 
paljon (n. 6 % ). Yhteensä tulkitut viisi faktoria selittävät koko varians
sista 35.4 %. 

Faktorien tulkinnan yhteydessä kävi esille kaksi pulmaa. Ensimmäi
nen näistä koskee mahdollista vastaustaipumusten osuutta varianssia 
selittävinä tekijöinä. Vastaustaipumusten on todettu vaikuttavan eri
tyisesti silloin, kun tutkitaan asenteita, jotka eivät ole yksilön kannalta 
kovin keskeisiä tai aktuaalisia. 

Toinen ongelma koskee faktori-en kuvausta. Yleensä faktorin toista 
päätä voitiin nimittää arvostavaksi asenteeksi, mutta sen vastakohta ei 
välttämättä oLe aktiivinen kriittisyys, vaan se voi olla yhtä hyvin pas
siivinen välinpitämättömyys; vastakohta jää avoimeksi (Green & Gold
fri.ed, 1965). 

Lomakkeesta laadittiin viisi asteikkoa. Näistä kuitenkin vain kolme 
(I, IV ja V) vastaa tarkasti rotaatiotuloksia. Asteikot II ja III on nimi
tetty uudestaan niiden sisältöä vastaavaUa tavalla. III asteikko on sisäl
löllisesti heterogeeninen, koska kielteisesti vastattavien väittämien vä
linen korrelaatio ei ole merkitsevä. Asteikoista I karsittiin sen sisällön 
heterogeenisuuden ja IV sen tulkinnallisen epävarmuuden takia. Seu
raavasta asetelmasta käy ilmi käytettävien asteikkojen nimet, niihin si
sältyvien osioiden määrä (n), erikseen kyllä- ja ei-pisteistettyj-en osioi
den määrä (n+, n-), osioiden välisten tetrakoristen korrelaatiokertoi
mien keskiarvo, ( rtet ), erikseen kyllä- ja ei-pisiteistettyjen osioiden 
tetrakoristen korrelaatiokertoimien keskiarvot (rtet+ ja rtet-) ja 
korrelaatiokertoimien keskiarvon perusteella arvioitu asteikon reliaa
belius (rxx) sekä puolitusmenetelmällä määritet.ty asteikon reliaabelius 
(rtt ). Liivteessä 3 on mainittu asteikkoihin sisältyvät osiot s·ekä niiden 
pisteitys. 
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A study of values I: asteik·ot 

(II) Tiedettä arvostava asenne vs. kriittisyys tai välinpitämättömyys
tiedettä kohtaan (n= 4, n+= 2, n_= 2; r= .19, i\et+ = .29, i\et- =
.44 ja rxx = .48 sekä rtt = .61) 
(III) Kriittisyys tai välinpitämättömyys politiikkaa kohtaan vs. poli
tiikan arvostus (n= 4, n+ = 2, n_ = 2; ftet = .20, i\et+ = .50, ftet-=
-.16 ja fxx = .50 sekä ftt = .53)
(V) Kriittisyys tai välinpitämättömyys taloudellista toimintaa kohtaan
vs. taloudellista toimintaa arvostava asenne (n = 6, n+ = 4, n_ = 2;
rtet = .15, rtet+ = .14, i\et- = .23 ja rxx = .51 sekä rtt = .58)

Kyllä- ja ei-vastauksista muodostuvien asteikkojen puitteissa os101-
den väliset riippuvuussuhteet ovat II asteikossa keskimäärin alhaisem
mat kuin kyllä- ja ei-vastauksista koostuvien osioryhmi,en sisällä. 

Asteikkojen reliaabeliutta on tutkittu paitsi heterogeenisessa ryhmäs
sä myös Kadettikoulun ja Teknillisen korkeakoulun nuorten ja varttu
neiden opiskelijoiden ryhmissä. Tulokset on esitetty taulukossa 2. 

Taulukko 2. 

Asteikkojen reliaabeLius sekä hajonta homogeenisissa ryhmissä 

Kadettikoulu Teknillinen korkeakoulu 
Nuoret Varttuneet Nuoret Varttuneet 
fxx ftt s fxx ftt s fxx ftt s rxx rtt s 

(II) .33 .40 1.06 .36 .49 1.08 X .02 0.81 .28 .30 0.84 

(III) .46 .47 1.13 .32 .25 1.03 .49 .54 1.01 .60 .69 1.02 

(V) X .08 1.10 X .14 0.95 X .06 0.88 X .32 0.84 

x = osioiden interkorrelaatioiden keskiarvo on negatiivinen 

Kuten odottaa voi, asteikkojen reliaabelius on homogeenisissa ryh
missä alhaisempi kuin heterogeenisessa, kaikkia oppilaitoksia edusta
vassa näytteessä. Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden ryhmässä II 
ja III asteikon reliaabeliudet eivät kuitenkaan ole suoraan verratta
vissa heterogeenisen ryhmän tulokseen, koska kummastakin asteikosta 
piti jättåä yksi osio (II: 25 ja III: 17) pois niiden jakautumien vinou
den taikia, mikä ei sallinut tetrakoristen korrdaatiokertoimien määrää
mistä. V asteikon osioiden interkorrelaatioiden keskiarvo on kaikissa 
homogeenisissa ryhmissä negatiivinen, tosin lähellä nollaa. Ilmeisesti 
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V asteikko mainituissa opiskelijaryhmissä ei ole käytetyn kriteerion mu
.kaan yhtenäinen. Puoliitusmenetelmällä arvioituna asteikkojen reliaabe
lius osoittautuu hieman korkeammaksi kuin sisäisen konsistenssin in
deks�n perusteella. 

A study of values-lomakkeen II osa eli parivalintaosa sisälsi 30 osio
ta, joissa koehenkilö joutuu valitsemaan vastaukset punnitsemalla kes
kenään kahta vaihtoehtoa, jotka kohdistuvat eri alueisiin. Koska kui
tenkin tietyn vaihtoehdon valitseminen merkitsee toisen kieltämistä, 
niin saatavat pisteluvut ovat luonteeltaan ipsatiivisia (esim. Broverman, 
1962). Näiden perusteella ei matemaattisesti asiaa tarkastellen voi las
kea esim. faktorianalyysia (Guilford, 1952; McNemar, 1951). Tästä 
huolimatta on kuitenkin yksi osiotason analyysi laskettu, jotta sen tu
loksia voisi käyttää edes suuntaa antavina asteikkoja laadittaessa. 

Osioista jouduttiin karsimaan no. 5 jakautuman vinouden ja no. 20 
korreloimattomuuden takia. Faktorointivaiheessa taustavariaabeleista 
jätettiin siviilisääty pois, koska se ei korreloinut muihin muuttujiin. 

Faktorointi tapahtui sentroidimenetelmällä ja rotatointi vain graafi
sesti suorakulmaisin akselin. Kaikkiaan laskettiin kuusi faktoria. Näistä 
viisi otettiin rotatoitavaksi. 

I faktori tulkittiin sosiaalihuoltoa ja esteettisyyttä vs. talouselämää 
ja politiikkaa arvostavaksi asenteeksi. Faktori selittää koko varianssista 
10.5 % ja yhteisestä varianssista 22. 7 % . Talouselämää ja politiikkaa 
arvostavien asenteiden on todettu korreloivan keskenään positiivisesti 
(Allport, Vernon, Lindzey, 1951, 1960). Nähtävästi tämä _aiheuttaa 
sosiaalihuoltoa ja esteettisyyttä arvostavien asenteiden sijoittumisen sa
maan faktoriin, vaikka ne yleensä korreloivat keskenään negatiivisesti 
(Brogden, 1952; Duffy, 1940; Sternberg, 1955). Sisällöltään faktori 
vastannee lähinnä Lurien (193 7) poroporvarillisuustekijää. Tausta
variaabeleista opiskeluaika saa faktorissa merkitsevän painokertoi
men. Nuoret opiskelijat arvostavat sosiaalihuoltoa ja esteettisyyttä 
enemmän kuin heidän varttuneet opiskelijatoverinsa. 

II faktori nimitettiin taidetta ja tiedettä arvostavaksi asenteeksi. Fak
torin toiseen päähän sijoittuu sisällöllisesti erilaisia osioita, joten sitä ei 
voi nimetä. Faktori selittää koko varianssista 11.2 % ja yhteisestä vari
anssista 24.2 %. Yleensä muissa analyyseissa eriytyneet faktorit muo• 
dostavat tässä yhden tekijän. Sukupuoli saa faktorissa merkitsevän pai
nokertoimen. Naisopiskelijat arvostavat taidetta enemmän kuin m1e
het. Tämän johtopäätöksen perustana on se, että sukupuoli korreloi eri
tyisesti taiteen arvostukseen kohdistuviin asioihin (2, 19, 22). 

111 faktori tulkittiin epäröiden politiikkaa arvostavaksi asenteeksi. 
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Varovaisuutta aiheutti se, että faktorissa vain kaksi osiota sai -huomion
arvoisen latauksen. Faktori selittää koko varianssista 5.5 % ja yhteises-
tä varianssista 11.8 % . 

IV faktori tulkittiin uskontoa arvostava ksi asenteeksi. Faktori selit
tää koko varianssis�a 13.5 % ja yht,eisestä varianssista 29.2 %. Faktori 
on todettu muissakin tutkimuksissa (esim. Brogden, 1952; Lurie, 
193 7). Sukupuoli saa faktorissa merkitsevän l_atauksen: naiset arvosta
vat uskontoa enemmän kuin miehet. 

I, II ja IV faktori selittävät kukin koko varianssista suunnilleen yhtä 
paljon (10.5 % -13.5 %), kunJaas III faktori, joka epäröiden tulkit
tiin politiikkaa arvostavaksi asenteeksi, selittää vain 5 .5 % . Yhteensä 
tulkitut faktorit selittivät koko varianssista 40. 7 % . 

Parivalintaosasta laadittiin neljä asteikkoa rotaatiotulosten mukai
sesti. Näistä kuitenkin I asteikko karsittiin sisällön heterogeenisuuden 
ja III asteikko tulkinnallisen ,epävarmuuden takia. Käytettävien asteik
kojen nimet ja niiden tekniset ominaisuudet ilmenevät alla olevasta 
asetelmasta. Liitteessä 3 on esitetty asteikkoihin sisältyvät osiot ja nii
den pisteitys. 

A st u d y af v al ues II: a st e i k o t

(II) Taidetta ja tiedettä arvostava asenne (n= 10, n+= 5, n_= 5; ftet
= 17, ftet+ = .07, ftet- = .27 ja rxx = .67 sekä rtt = .58).
(IV) Uskontoa arvostava asenne (n= 7, n+ = 4, n_ = 3; i\et = .35,
ftet+ = .37, 1:tet-= .34 ja rxx = .79 sekä rtt = .90).

Public opin ion inventory'n suomalainen versio sisälsi 30 osiota. 
Näistä jouduttiin karsimaan osiot 18 ja 26, edellinen sen rp:oniselittei
syyden ja jälkimmäinen sen korreloimattomuuden takia. Faktorointi ta
pahtui pääakselimenetelmällä ja faktoreita laskettiin kaikkiaan 8. 
Näistä otettiin rotatoitaviksi viisi. Kolmen viimeisen falttorin ominais
arvot olivat alhaiset (1.38, 1.13 ja 0.99). 

I faktori tulkittiin demo kraatt isuudeksi vs. a utoritaarisuudeksi . De
mokraattisuus ilmenee tässä suhtautumisessa naisiin, nuoriin, asepalve
luksesta omantunnonsyistä kieltäytyviin sekä maamme ruotsinkielisiin 
asukkaisiin. Faktori selittää koko varianssista 7 .8 % ja yhteisestä vari
anssista 19.4 %. Lähinnä se vastaa autoritaarisuustekijää (Adorno et 
al., 1950), vaikka onkin sisällöllisesti sitä suppeampi. Taustamuuttu-
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jista sukupuoli saa faktorissa merkitsevän -painokertoimen, naiset asen
noituvat demokraattisemmin kuin mi,ehet. Tulos ei aiheudu vain siitä, 
että eräissä asioissa (2, 12, 20) käsitellään naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoisuutta, vaan sukupuolen korrelaatiot muihinkin faktoriin 
kuuluviin asioihin ovat yhtä suur-et. 

II faktori nimettiin suunnitelmatalouden vs. yksityisyritteliä;syyden 
kannatustekijäksi, jota ehkä voi kutsua yleisemmin taloudelliseksi radi
kalismiksi vs. konservatismiksi. Faktori selittää koko varianssista 10.3 % 
ja yhteisestä varianssista 2 5 .8 % . Faktori vastaa vain osaksi Eysenckin 
(1954) konservatismi- vs. radikalismitekijää ja osittain myös Guilfordin 
(1959) liberalismi- vs. kons,ervatismit-ekijää. Taustavariaabel-eista sekä 
sukupuoli että sosiaalinen tausta saavat faktorissa merkitsevän paino
kertoimen. Naiset kannattavat suunnitelmataloutta enemmän kuin 
miehet ja ylemmistä sosiaaliryhmistä tul,evat opiskelijat kannattavat 
yksityisyritteliäisyyttä enemmän kuin heidän alemmista sosiaaliryhmis
tä kotoisin ol,evat opiskelijatoverinsa. 

III faktori tulkittiin moraaliseksi, erityisesti seksuaalikysymyksiin 
kohdistuvaksi radikalismiksi vs. konservatismiksi. Faktori selittää koko 
varianssista 10.4 % ja yhteisestä varianssista 22.3 % . Faktorin osiot si
joittuvat Eysenckin (1954) analyysissa konservatismi- vs. radikalismi
ulottuvuudelle. Sukupuoli saa faktorissa merkitsevän painokertoimen: 
miehet asennoituvat moraalikysymyksiin radikaalimmin kuin nais-et. 

IV faktorin tulkinta jäi alustavaksi, koska faktoriin sijoittui sekä 
varimax-ratkaisussa että graafisessa ortogonaalissa rotaatiossa vain kol
me osiota. Faktori nimettiin epäröiden hellä- vs. kovaluontoisuudeksi. 
Faktori selittää koko varianssista 6.1 % ja yht,eisestä varianssista 
15.0 %. Siviilisääty sai faktorissa merkitsevän painokertoimen: naimat
tomat opiskelijat asennoituvat helläluonto:semmin kuin naimisissa ole
vat. 

V faktori tulkittiin vähemmistöaggressioksi. Faktori selittää koko 
varianssista 5.7 % ja yhteisestä varianssista 14.0 %. Sekä helläluontoi
suus- että vähemmistöaggressiofaktorit sisältävät osioita, jotka Ey
senckin mukaan ryvästyvät hellä- vs. kovaluontoisuusulottuvuudelle. 
Taustamuuttujista opiskeluaika sai faktorissa merkitsevän painokertoi
men: nuoret opiskelijat asennoituvat vähemmistöihin aggressiivis-em
min kuin varttuneet. 

I eli demokraattisuusfaktori selittää koko varianssista eniten, 13.6 %, 
kahden seuraavan faktorin osuus on yhtä suuri (n. 8 % ) ja kahden vii
meisen faktorin osuus n. 5 % koko varianssista. Yhteensä tulkitut viisi 
faktoria selittävät koko varianssista 40.3 % . Lomakkeesta laadittujen 
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asteikkojen ominaisuudet on kuvattu alla. Liitteessä 3 on esitetty asteik
koihin sisältyvät osiot sekä niiden pisteitys. 

Public opinion inventory: asteikot 

I Demokraattisuus vs. autoritaarisuus (n= 6, n+ = 1, n_ = 5; rtet = 
.20, l'tet- = .23 ja fxx = .60 sekä rtt =. 67). 
II Taloudellinen radikalismi vs. taloudellinen konservatismi (n= 7, n+ 
= 4, n_ = 3; rtet = .32, rtet+ = .37, rtet- = .34 ja rxx = .77 sekä 
ftt = .81). 
III Moraalinen radikalismi vs. moraalinen konservatismi (n= 8, n+ 
= 5, n_ = 3; ftet = .34, i\et+ = .34, ftet- = .40 ja rxx = .81 sekä 
ftt =. 80). 
IV Helläluontoisuus vs. kovaluontoisuus (n=3, n+ = 1, n_= 2; rtet 
= .27, ftet- = .-05 ja fxx = .53 sekä ft t = .75). 
V Vähemmistöaggressio (n= 4, n+ = 3, n_ = 1; rtet = .25, ftet+ = 
.22 ja rxx = .57 sekä ru = .48). 

Myöntävistä ja kiekävistä asioista koostuvien ast,eikkojen puitteissa 
osioiden väliset riippuvuudet ovat saman suuruiset kuin myöntävien tai 
kieltävien osioiden ryhmissä todettavat keskimääräiset korrdaatioker
toimet. 

Asteikkojen reliaabeliudet homogeenisissa ryhmissä on esitetty tau
lukossa 3. 

Taulukko 3. 

Asteikkojen reliaabelius ja hajonta homogeenisissa ryhmissä 

Kadetti koulu Teknillinen korkeakoulu 
Nuoret Varttuneet Nuoret Varttuneet 
rxx rtt s rxx ftt s fxx ftt s rxx ftt s 

I .31 .44 2.41 .40 .45 2.59 .63 .75 2.73 .51 .45 2.59 
II .44 .41 2.69 .35 .24 2.62 .70 .54 3.17 .74 .68 3.00 

III .67 .64 3.91 .50 .57 3.45 .60 .83 3.51 .66 .70 3.59 
IV X 0.62 .41 0.97 X 1.06 X 1.30 
V .28 .06 1.08 .41 .35 2.28 .60 .44 2.55 .70 .79 2.35 

= reliaabeliutta ei ole voitu määrittää 
x = osioiden interkorrelaatioiden keskiarvo on negatiivinen 
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Homogeenisissa ryhmissä as,teikkojen reliaabelius jää jälleen yleensä 
alhaisemmaksi kuin heterogeenisessa ryhmässä. IV asteikon sisäistä 
kons,istenssia ei voitu määr1ttää jakautumien vinouden takia. IV astei
kon reliaabeliuskerwimet puolitusmenetelmällä arvioituina jäivät nega
tiivisiksi saaden lähellä nollaa olevia arvoja. Erot sisäisen konsistenssin 
kertoimien ja puoliituskertoimien väli'llä ova,t keskimäärin jokseenkin 
v�häiset jälikimmäisen kertoimen antaessa kuitenkin korkeammat reli
iabeliusarviot. 

Kasvatusmenettelylomakkeesia (Takala et al., 1960) tätä tutkimusta 
varten tehty versio sisälsi 20 erilaista kasvatustilannetta, joihin esite
tystä kahdesta ratkaisusta ·oli valittava omaa käsitystä parhaiten vas
taava. 

Ennen faktorointia kairsittiin osio 7 sen korreloimattomuuden takia. 
Faktoreita laskettiin kaikkiaan 7. Näistä rotato1tiin neljä. Kolmen seu
raavan faktorin ominaisarvot jäivät alhaisiksi vaihdellen välilfä 1.08-
0.88. 

I faktori tulkittiin erityisesti varimax-ratkaisun perusteella demo
kraattista vs. autoritaarista lasten käsittelytapaa kuvaavaksi tekijäksi. 
Faktori selittää koko varianssista 9.0 % ja yhteisestä varianssista 
28.2 % . Faktori vastaa jossain määrin Takalan tutkimusryhmän 
(1960) hallitsevaksi ja ohjaavaksi nimeämää tekijää. Faktorin sisältä
mä autoritaarisuus on nimenomaan autoritaarista a:listamista (Adorno 
et al.; 1950). Sukupuoli saa faktorissa merkitsevän painokertoimen: 
naisopiskelijat kannattavat enemmän demokraattista lasten käsittelyä 
kuin miesopiskelijat. 

II faktori nimettiin emotionaalisten selitysten suosimis- ja kunnioitus
ta vaativaksi tekijäksi vs. rationaalien selitysten kannatukseksi. Fakitori 
selittää koko varianssista 7 .7 % ja yhteisestä varianssista 23.8 % . Fak
tori sisältää kaksi alkuperäisessä tutkimuks,essa eriytynyttä tekijää, emo
tionaalisten selitysten suosimisen ja kunnioitusta vaativan asent,een (Ta
kala et al., 1960). Opiskelijoiden sosiaalinen tausta samoin kuin opis
keluaika saa faktorissa merkitsevän painokertoimen, jälkimmäinen 
kuitenkin åinoastaan graafisen rotaation tuloksessa. Alemmista sosiaali
ryhmistä tulevat opiskelijat suosivat emotionaalisia selityksiä ja kannat
tavat kunnioituksen vaatimista enemmän kuin ylemmistä sosiaaliryh
mistä tulevat opiskelijat. 

III fakitori on epäröiden tulkittu sallivuustekijäksi. Epäröintiä aiheut
taa se, että faktoriin sijoittuu sisällöllisesti vastakkaisia osioita saman
merkkisin painokertoimin. Faktori selittää koko varianssista 7 .5 % ja 
yhteisestä varianssista 23.4 % . Faktori ei vastaa selvästi mitään aikai-
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semmassa tutkimuksessa todettua tekijää. Taustamuuttujista siviilisääty 
saa faktorissa merkitsevän painokertoimen: naimattomat opiskelijat 
kannattavat suhtautumisessaan lapsiin enemmän sallivia menettely
tapoja kuin naimisissa olevat opiskelijat. 

IV faktorii nimettiin demokraattis-rationaaliseksi vs. rankaisevan ag
gressiiviseksi kasvatusasenteeksi. Faktori selittää koko varianssista 
7 .9 % ja yhteisestä varianssista 24.5 % . Faktorin osiot ovat peräisin 
pääasiallisesti punitiivis-aggressio- ja kunnioituksen vaatimusasteikoista 
(Takala et al., 1960). 

I faktori selittää koko varianssista eniten, 10.5 %, kahden seuraavan 
osuus on lähes yhtä suuri (9 .0 % ja 7 .3 % ) , kun taas IV faktori selittää 
5 .2 % koko varianssista. Yhteensä tulkitut faktorit selittävät koko 
varianssista 32.1 %. 

Rotaatiotulosten perusteella laadituista asteikoista on III karsittu sen 
tulkinnaHisen epävarmuuden takia. Käytettävien asteikkojen ominai
suudet on ikuvattu alfa. Liitteessä 3 on esiterty asteikkoihin sisältyvät 
osiot sekä niiden pisteitys. 

Ka s v a t u sme n e tte lyl oma k e: a s te i k o t

(I) Demokraattisuus vs. autoritaarisuus (n= 5, n+ = 0, n_ = 5; rtet 

= .26 ja fxx = .64 sekä rtt = .67).
(II) Emotionaalinen vs. rationaalinen asenne (n= 5, n+ = 3, n_ = 2;
rtet = .20, rtet+ = .25, rtet-= .19 ja rxx = .56 sekä rtt = .65).
(IV) Rationaalis-demokraattinen vs. punitiivis-aggr,essiivinen asenne
(n= 6, n+ = 1, n_ = 5; ftet = .22, !tet-= .24 ja rxx = .63 sekä ru =
.72).

Asteikkoj,en puitteissa eri vaihtoehdoista koostuvien osien sisällä to
dettavat empiiriset riippuvuussuhteet ovat keskimäärin yhtä suuret kuin 
näiden osien välisetkin korrelaatiokeritoimet. 

Asteikkoj,en reliaabelius homogeenisissa ryhmissä on kuvattu taulu
kossa 4. 
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Taulukko 4. 

Asteikkojen reliaabelius ja hajonta homogeenisissa ryhmissä 

Kadettikoulu Teknillinen koulu 
Nuoret Varttuneet Nuoret Varttuneet 
txx !tt s txx !tt s rxx !tt s !xx !tt s 

(I) .27 .28 0.99 .27 .31 1.04 .07 .23 0.97 .35 .49 0.95 

(II) .18 .20 1.12 X .15 1.05 .42 .43 1.10 X .06 1.04 

(IV) .28 .25 1.07 .39 .43 1.20 .45 .54 1.00 .27 .58 1.08 

x = osioiden interkorrelaatioiden keskiarvo on negatiivinen 

Asteikkojen reliaabelius on kauttaaltaan alhainen. Eräissä tapauk
sissa osioiden interkorrelaatioiden keskiarvot ovat negatiiviset, rtosin 
lähellä nollaa. Nuorten teekkarien ryhmässä IV asteikon reliaabelius
kerroin on määrätty vähäisemmän osiomäärän (osiot 3 ja 11 puuttu
vat) perusteella kuin heterogeenisessa ryhmässä. Varttuneiden teekka
ri-en osalta kyseisestä asteikosta puuttuu vain osio 3, koska korrelaatioita 
ei voitu määr,ittää jakautumien vinouden takia. Asteikikojen reliaabelius 
ei ole homogeenisissa miesry'hmiss.ä tyydytitävä. Puolitusmenete'lmä an
taa tässäkin tapauksessa hieman korkeammat reliaabe:liusarviort kuin 
sisäisen 1konsistens·sin kerroin. 

Tiivistelmän omaisesti voi todeta, että asteikkojen osioiden välisten 
korrelaatioiden keskiarvo vaihtelee välillä .15-.3 5. Homogeenisimpia 
ovat tämän krirteerion mukaan uskontoa arvostavan asenteen, (rtet .35), 
moraalisen (rtet .34) ja taloudellisen radikalismin (rtet .32) asteikot, 
Heterogeenisimpia ovat taas kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan 
(rtet .15), taidetta ja tiedettä arvostava asenne (rtet .17) ja tiedettä ar
vostava asenne (rrtet .19). Asteikkoihin sisältyvien osioiden välisten 
korrelaatiokertoimien keskiarvot osoittavat, että asteikot eivät ole sisäl
löltään suppea-alaisia tai keinotekoisia, vaikka tällöin ei voida täyttää 
Comreyn (1962) esittämiä asteikkojen homogeenisuutta ja kor,keaa re
liaabeliutita lmskevia vaatimuksia, kun reliaabelius arvioidaan sisäisen 
konsistenssin indeksin avulla. PuoLirtusmenetelmällä arvioidut asteikko
jen reliaabeliuskertoimet osoittautuivat keskimäärin hieman korkeam
m�ksi kuin sisäisen konsistenssin indekSiit. Tätä saattoi odottaakin. 

Asteikkojen reliaabeliudert ovat heterogeenisessa ryhmässä osiomää
rän huomioonottaen yleensä tyydyttävät. Samoin asteikot koostuvat, 
eräitä A study of vafoes-lomakkeen asteikkoja lukuunottamatta os�oista, 
joiden väfisten empii,risten r,iippuvuussuhteiden suuruuteen ei vaikuta 
osion pisteityksen suunta. Homogeenisissa ryhmissä asteikkojen reli-
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aabelius on kuitenkin yhteiskunnallisten asenteiden ast,eikkoja lukuun
ottamatta varsin alhainen. Lienee niin, että on hyvin vaikea 'laatia aina
kaan lyhyitä asenneasteikkoja, jotka ovat jokseenkin yhtä reliaabeleita 
eri ryhmissä. Näin ollen eri ryhmiä varten tarvittaisiin omat asteikot. 
Tämä taas vaikeuttaa ryhmien välisiä vertailuja. Koska muissa tutki
muksissa ei ole selvitetty oppilaitoskohtaisesti käytettyjen asteikkojen 
reliaabeliutta, niin empiiriset tulokset puuttuvat. Kysymyksessä on kes
keinen asteikkojen laatimista koskeva ongelma, jota voitaisiin pyrkiä 
ratkaisemaan erityisten asteikoittamiste.kniikkojen avulla (Torgerson, 
1958). 

3. 5. 3. Asteikkojen väliset riippuvuudet ja asteikkojen yhdistely

Asteikkojen välisten riippuvuussuhteiden ana:lyysin tavoitteena on 
ryhmitellä asteikot siten, että nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden 
asenne-erojen tutkiminen voi tapahtua toisistaan riippumattomissa 
asenneulottuvuuksissa. Tämän takia on laskettu. samassa näytteessä 
kuin edellä asteikkojen väliset tulomomenttikorrelaatiokertoimet. Kor
relaatiomatriisi on esitetty taulukossa 5. Faktoroinrti tapahtui pääakseli
menetelmällä, jolla laskettiin viisi faktoria. Nämä rotatoitiin varimax
menetelmä:llä ja saatiin kolme tulkittavaa faktoria. Neljäs ja viides fak
tori selittivät kumpikin vain 3 % koko varianssista. Varimax-ratkaisu 
on kuva,ttu taulukossa 6. 

Taulukko 5. 

Asteikkojen väliset tulomomenttikertoimet 

1. Tiedettä arvostava asenne ..
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

-12 -19 01 -19 -01 -10 13 00 -11 -04 00 -09 
2. Kriittisyys politiikkaa kohtaan ..
3. K,riittisyys ,tal. toimintaa kohtaan
4. Taidevt,a ja tiedettä arvost. asenne
5. Uskontoa arvostava asenne ... .
6. Demokraattisuus I .......... . 
7. Taloudellinen radikalismi ..... . 
8. Moraalinen radikalismi ....... . 
9. Helläluontoisuus ........... . 

10. Vähemmistöaggressio ....... . 
11. Demokraattisuus II ... , ..... . 
12. Emotionaalisuus ........... . 
13. Rationaalis-demokraattinen asenne

05 00 04 05 -05 -06 -13 08 04 06 -08 
39 22 01 11 -24 11 -06 -11 -12 07 

07 08 20 -01 22 -09 -08 -08 06 
06 20 -67 04 06 11 17 10 

09 -20 12 -16 19 -13 27 
--'--21 11 -16 08 00 10 

-02 08 -17 -10 -12 
-07 11 -10 12 

06 11 -06 
-13 18 

-14

Korrelaatiomatriisista on desimaalipisteet jätetty pois.
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Taulukko 6. 

Asteikot: vanimax-ratkaisu 

I II III IV V h2 
1. 14 -16 12 30 19 19 

2. -03 02 00 -10 -35 14 

3. �16 63 -01 -04 -12 44 

4. 00 61 -01 09 15 41 

5. -80 13 -04 -18 -01 69 

6. -10 04 -49 22 -05 30 

7. -25 22 -13 11 16 16 

8. 80 -08 18 -08 13 70 

9. -01 23 -22 00 35 22 

10. 02 -12 10 -42 -07 21 

11. �12 -15 -42 -10 05 23 

12. -22 -16 31 -08 -02 18 

13. -07 08 -48 -01 08 25 

% koko varianssista 
11.3 7.6 7.0 3.1 2.9 31.9 

% yht. varianssista 
35.4 23.8 21.9 9.7 9.1 100 

Varimax-raitkaisuista on desimaalipisteet jätetty pois tästä kuten seuraavistakin 
taulukoista. 

I faktorissa uskontoa arvostava asenne ja moraalinen konservatismi 
saavat ainoat merkitsevät painokertoimet. Faktori selittää koko varians
sista 11.3 % ja yhteisestä varianssista 3 5 .4 % Kys•eiset ast-eikot yhdiste
tään. 

II faktorissa kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan ja taidetta 
sekä tiedettä arvostava asenne saavat ainoat- merkitsevät painokertoi
met. Faktori selittää koko varianssista 7 .6 % ja yht,eisestä varianssista 
23.8 %. Asteikot yhdistetään ja ne muodostavat taidetta vs. taloudel
lista toimintaa arvostavan asenneulottuvuuden. 

III fak:torissa demokraattisuusasteikot I ja II sekä rationaalis-demok
raattinen asenne saavat korkeimmat painokertoimet. Muiden asteikko
jen :lataukset eivät yllä merkitseviksi. Faktori selittää koko varianssista 
7 .0 % ja yhteisestä varianssista 21.9 % . Asteikot yhdistetään ja ne 
muodostavat demokraattisuusulottuvuuden. 

Lisäksi asteikkojen välisten empiiristen riippuvuussuhteiden sekä si
sällöllisen yhteenkuuluvuuden perusteella on tiedettä arvostava asen
ne- ja emotionaalisia vs. rationaalisia selityksiä suosiva as·enneasteikko 
yhdistetty ja nimit,etty rationaalisuudeksi. Samoin perust-ein yhdistetään 
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hellä- vs. kovaluontoisuus- ja vähemmistöaggressioasteikot. Yhdistetty 
muuttuja nimetään kovaluontoisuudeksi. Erillisinä variaabeleina käsi
tellään kriittisyyttä politiikkaa kohtaan ja taloudellista radikalismia vs. 
taloudellista konservatismia. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenne-erojen tarkastelu tu
lee siten tapahtumaan seitsemässä asenneulottuvuudessa, joiden väliset 
riippuvuussuhteet ovat varsin alhaiset. Ne ilmenevät korrelaaitiomat
riisista, joka on esitetty taulukossa 7. 

Taulukko 7. 

Yhdistettyjen asenneast,eikkoj,en väliset korrelaatiot 

1. Uskonto ja mor. konservatismi ... .
2. Rationaalisuus ............... . 
3. Kriittisyys politiikkaa kohtaan ... .
4. Taidetta vs. taloudellista toimintaa

arvostava asenne ............ . 
5. Demokraattisuus ............. . 
6. Kova- vs. helläluontoisuus ....... . 
7. Taloudellinen radikalismi ....... . 

2. 2.
-23 05

-13

3. 5. 4. Yhdistettyjen asteikkojen reliaabelius
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Yhdistettyjen variaabehen reliaabelius on määrätty Mosierin ( 1943) 
esittämän kaavan mukaisesti variaabelei:ta painottamatta. Rationaali
suutta ja kovaluontoisuutta -lukuunottamatta muuttujien reliaabelius 
ylittää .70. Reliaabeliuskertoimet esitetään taulukossa 8. 

Taulukko 8. 

Yhdistettyjen asenneasteikkojen reliaabelius 

Uskonnoa arvostava asenne ja moraalinen konservatismi . . . . . . . . . . . . . . .88 
Rationaalisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 
Taidetta vs. taloudellista toimimaa arvostava asenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71 
DemokraattisuU1s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 
Kovaluontoisuus ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 
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3. 5. 5. Nais- ja miesopiskelijoiden sekä eri oppilaitosten opiskelijoiden
väliset asenne-erot 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenne-erojen tutkimusta 
varten laadituista asteikoista eräät vastaavat aikaisemmissa faktoriana
lyyttisissa selvityksissä saatuja, toiset ovat taas sisällöllisesti erilaisia. Tä
män takia on väfrtämätöntä yrittää arvioida asteikkojen konstruktio
(Cronbach & Meehl, 1955) rtai käsitevalidiutta (Magnusson, 1961). 

Päätelmät asteikkojen konstruktiova'lidiudesta tehdään sen perusteel
la, niillä tavoin asteikot erottelevat toisaalta nais- ja miesopiskelijoita 
sekä toisaaLta eri: oppilaitosten opiskelijo!ta toisistaan. (Ruoppila, 1965 
a, b). 

Nais- ja miesopiskelijoiden väliset asenne-erot 

Naisten ja miesten välisiä asenne�eroja tutkitaan näytteen avulla, 
jossa kutakin oppilaitosta edustaa 50 miehen ja 30 naisen .ryhmä, jossa 
on yhtä paljon nuoria ja varttuneirta opiskelijoita. Näytiteet on poimit
tu satunnaislukujen avulla kaikista tutkituista. Todettuja eroja verra
taan muihin havaintoihin, joita yl,eensä ön tehty sukupuolten välisistä 
asenne-eroista. 

Naisopiskelijat arvostavat uskontoa enemmän (t = 4.81, p < .001) ja ovat 
moraalikysymyksissä konservatiivisempia (t = 6.80, p < .001) kuin miehet. 
Sukupuoli selittää edellisessä tapauksessa 7 % ja jälkimmäisessä tapauksessa 
13 % variaabelien koko varianssista arvioituna Haysin (1963) esittämällä ta
valla; 

Miesopiskelijat arvostavat tiedettä enemmän kuin naiset (t = 2.42, p <
.01); sukupuoli selittää koko varianssista 2 %. Toisessa rationaalista asennoitu
mista mittaamaan tarkoitetussa asteikossa ero ei ole merkitsevä. 

Kriittisyydessä politiikkaa kohtaan nais- ja miesopiskelijat eivät eroa toisis
taan. 

Naiset ovat kriittisempiä taloudellista toimintaa kohtaan (t = 3.17, p <
.001) ja arvostavat taidetta enemmän (t = 3.42, p < .001) kuin miehet. Suku
puolen selittämä osuus koko varianssista on vastaavasti 3 % ja 4 %. 

Todetut sukupuolten väliset asenne-erot vastaavat aikaisempien tut
kimusten tuloksia (Allport, Vernon, Lindzey, 1951, 1960; Duffy, 
1940; Tasola, 1960). Ainoastaan politiikkaa arvostavaa asennetta mit
taamaan tarkoirtetussa asteikossa eroa ei todeta, vaikka mainituissa tut
kimuksissa miesten on ·todettu arvostavan politiikkaa enemmän kuin 
naisten. 



64 

Naisopiskelijat osoittautuvat asennoitumiseltaan demokraattisemmiksi kuin 
miehet. Ensimmäisessä demokraattisuusasteikossa sukupuoli selittää koko va
rianssista 14 % (t = 7.01, p < .001), toisessa 1 %:n (t = 2.26, p< .01) ja 
kolmannessa 8 % (t = 4.99, p < .001). 

Naiset asennoituvat vähemmän aggressiivisesti vähemmistöihin kuin miehet 
(t = 2.79, p < .01); sukupuoli selittää koko varianssista 2 %. Toisessa kova
luontoisuusasteikossa ero ei ole merkitsevä. 

Miehet suhtautuvat taloudellisiin kysymyksiin konservatiivisemmin kuin nai
set (t = 5.31, p < .001). Sukupuoli selittää tässä tapauksessa 9 % koko va
rianssista. 

Nytkin havainnot vastaavat muita tutkimustuloksia (Adomo et al., 
1950; Cook, Leeds, Gallis, 1951; Eysenck, 1954; Ferguson, 1944 a; 
He.ikkinen, 1962; Tasola, 1960). Vain hellä- vs .. kovaluontoisuusas
teikossa ero ei yllä merkitseväksi, vaikka onkin samansuuntainen kuin 
aikaisemmissa tutkimuksissa. Muihin tutkimustuloksiin nähden ristirii
tainen on se havainto, että miesopiskelijat asennoituvat taloudellisiin 
kysymyksiin konservatiivisemmin kuin naiset. 

Suurimmat keskiarvojen erot nais- ja miesopiskelijoiden välirllä ovat 
uskontoa arvostavassa asenteessa, moraalisessa radi:kalismissa, demo
kraatt.isuusast:eikoissa sekä ta:loude'llisessa radikalismissa, joissa suku
puoli selittää .keskimäärin noin 10 % variaabelien koko varianssista. 
Muut merkits·evät erot ovat vahäisiä, koska sukupuolen selittämä osuus 
jää noin kolmeen prosenttiin. 

Lyhyesti voi tiodeta, että lukuun ottamatta politiikkaa arvostavaa 
asennetta sekä hellä- vs. kovaföontoisuus- ja ,taloll!dellisen radikalismin 
asteikkoja tätä tutkimusta varten laaditut asteikot erottelevat nais- ja 
miesopiskelijoita samaan tapaan kuin yleensä aikaisemmissa tutkimuk
sissa on todettu. Vastaavasti asteikoista yhdistettyjen variaabelien kons
truktiovalidius saa käytetyn kriteerion mukaan tukea. 

Eri oppilaitosten opiskelijoiden väliset asenne-erot 

Asteikkojen konstruktiovalidiutta on selvit,etty myös tutkimalla, mis
sä määrin ne erottelevat eri oppilaitosten opiskelijoita samansuuntai
sesti kuin muissa tutkimuk,sissa. Asteikkoje,n konstruktiovalidius, on ar
vioitava erikseen kummankin sukupuolen osalta, siHä tämän tutki
muksen nais- ja miesopiskelijat ovat peräisin osaksi eri oppilaitoksista. 
Tuloskäsittelyssä kiinnitetään huomiota yksinomaan oppilaitiosten kes
kinäiseen järjestykseen, koska vain tällaista tietoa voidaan verrata ai
kaisempiin havaintoihin. 
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Oppilaitosten välisiä eroja rtutkitaan varianssia:nalyyttisesti. Tiedot 
on saatu kaksisuuntaisista analyyseista, j:oissa selvitetään oppilaitoksen 
ja opiskeluajan vaikutuksia. Analyysit kuvataan yksityiskohtaisesti 
myöhemmässä yhteydessä, luvussa 4. 2. 2. Tulokset esitetään ensin 
nais- ja sitten miesopiskelijoiden osalrta. 

N a i s o p i s k e l i j o i s t a teologi.aa lukevat a rv o s t av a t  e n i t e n  u s
k o n  t o a, ja he ovat myös m o r a a l i  k y s y  m y k s  ts s ä k o n  s e  rv a t i i v i
s i m p i  a. Järjestyksessä näitä seuraavat kansakoulunopettajiksi va}mistuvat ja 
sairaanhoitajaoppilaat. Viime mainittujen välinen ero on merkitsevä vain mo
raalisen konservatismin asteikossa (t = 2.64, p < .01). Oppilaitoksen oma
vaikutus on molemmissa tapauksissa merkitsevä (F = 52.57, p < .001 ja 
F = 35.37, p < .001). Oppilaitos selittää edellisessä tapauksessa 54 % ja jäl
kimmäisessä tapauksessa 42 % koko varianssista. 

Naisista teologian opiskelijat saavat r a t i o n  a a l i  s u u s  a s t e  i k o i  s s a al
haisimmat pistemäärät. Ti ede t t ä  a rv o stav a n asenteen asteikossa näitä 
seuraavat sairaanhoitajaoppilaat ja. opettajainvalmistuslaitokren opisk'e!ijat. Vii

meksi matniittujen oppilaitosten välinen järjestys vad,htuu e m o t tl o n a a l t
s u u  s a s t e  i k o s  s a. Oppilaitoksen oma vaikutus on merkitsevä vain . jälkim
mäisessä tapauksessa (F = 5.00, p < .01). Oppilaitos selittää koko varianssista 
tällöin 7 %. Sairaanhoioajaoppilaat asennoituvat vähemmän emotionaalisesti 
kuin opettajainva1mistuslaitoksen opiskelijat (t = 2.09, p < .05) ja teologiaa 
lukevat (t=2.02, p < .05). 

P o l i t i i k k a a k o h t a a  n k r i i t t i  s i m m i n a s e n n o i t tt v a t sairaan
hoitajaoppilaat, sitten opettajainvalmistuslaitoksen opiskelijat ja teologiaa luke
vat. Oppilaitoksen omavaikutus ei kuitenkaan ole merkitsevä. 

Ta l o u d e l l i s t a  t o i m i  n t a a  a r v o s tav a t  eniten sairaanhoitajaoppi
laat ja vähiten teologian opiskelijat. Oppilaitosten järjestys on sama molemmis
sa asteikoissa. Oppilaitoksen omavaikutus on kummassakin tapauksessa mer
kitsevä (F = 17.79, p < .001 ja F = 4.29, p < .05). Oppilaitos selittää asteik
kojen koko varianssista vastaavasti 25 % ja 7 %. Taloudellisen toiminnan 
kriittisyysasteikossa kaikki oppilaitosten väliset erot ovat merkitsevät (sairaan
hoitajaoppilaat - opettajainvalmistuslaitoksen opiskelijat, t = 3.02, p < .01, 
sairaanhoitajaoppilaat - teologian opiskelijat, t = 3.91, p < .001 ja opetta
jainvalmistuslaitoksen oppilaat - teologian opi,skelijat, t=2.08, p < .05). 
Toisessa asteikossa vain sairaanhoitajaoppilaiden ja opettajainvalmistuslaitoksen 
opiskelijoiden välinen ero on merkitsevä (t = 2.04, p < .05). 

Teologeiksi, kansakoulunopettajiksi ja sairaanhoitajiksi valmistuvien 
naisopiskelijoiden väliset asenne-erot ovat suuressa määrin samankal
taiset verrattaessa niitä vastaavien oppilaitosten naisopiskelijoiden ar
vostavissa asenteissa todettuihin eroihin lukuunottamatta suhtautumis
ta politiikkaan (Allport, Vernon, Lindzey, 1960; Duffy, 1940; Roe, 
1960; Sternberg, 1955). Emotionaalisuusasteikon j,a toisen taidetta vs. 
taloudellista toimintaa arvostavan asenneasteikon konstruktiovalidiutta 
ei voida tutkia aikaisempien havaintojen puutteessa. 

5 
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Kaikissa d e m o k r a a t t i s uus a s t e  i k o i s s a oppilaitosten naisopiskeli
joiden väliset erot ovat varsin vähäiset ja niiden keskinäinen järjestys vaihtelee. 
Oppilaitoksen oma vaikutus ei ole missään asteikossa merkitsevä. 

Ko v a- v s. h e l l ä  l uo n t o i  s uut t a  mittaavissa asteikoissa sairaanhoi
tajaoppilaat saavat korkeimmat pistemäärät. Teologiaa lukevat ovat naisopis
kelijoista helläluontoisimpia. Sen sijaan v ä h e  m m  i s t ö a g g r e s s i o a s  t e  i
k o s  s a teologiaa lukevien ja opettajaJnvalmistuslattoksen opiskelijoiden ryh
mien järjestys vaihtuu. Oppilaitoksen oma vaikutus on merkitsevä' vain hellä- vs. 
kovaluontoisuusasteikon osalta (F = 9.83, p < .001). Se selittää koko varians
sista 15 %. Yksityisistä keskiarvoeroista vain sairaanhoitajaoppilaiden ja teo
logian opiskelijoiden välinen ero on merkitsevä (t=2.18, p<.05). 

Suh t a ut um i s e s s a  t a l o us ky sy my k s i i n  teologuin ylioppilaat ovat 
konservatuvisimpia, radikaalisimpia ovat sairaanhoitajaoppilaat. Oppi'laitoksen 
omavaikutus on merkitsevä tasolla p < .05 (F = 3.35). Oppilaitos selittää koko 
varianssista vain 5 %. Mikään yksityisistä keskiarvoeroista ei ole merkitsevä. 

Aikaisempia tutkimustuloksia vastaavien oppifaitosten naisopiskeli
jain yhteiskunnallisten asenteiden eroista on vain demokraaittisuusas
teikkojen ja taloudellisen radikalismin asteikon osalta. On todettu, että 
opiskelijat, joiden päämääränä on ammatillinen valmistautuminen tie
toja välittömästi soveitaviin tehtäviin, ovat muita autoritaarisempia 
(Bereiter & Freedman, 1962; Stern, 1962 a, b). Koska kaikissa tutki
mukseen sisältyvissä oppilaitoksissa, joissa on naisia, kysymyksessä on 
ammattiin tähtäävä koulutus, niin naisopiskelijoiden ei voi odottaa 
eroavan naisistaan demokraattisuusasteikoissa. Oppilaitoksen omavaiku
tus ei muodostunut myöskään missään asteikossa merkitseväksi . 
. Taloudellisen radikalismin asteikossa oppilaitokset eroavat samaan 

tapaan kuin eräissä aikaisemmissa tutkimuksissa (Bereiter & Fre-edman, 
1962; Goldsen et al., 1960; Heist, 1960; McConnell & Heist, 1962; 
Noble & Noble, 1958; Pace, 1950; Stern, 1962 a, b). 

Kovaluontoisuusasteiklmjen konstruktiovalidiutta ei voida selvittää 
naisopiskelijoiden asenne-eroja koskevien tutkimu:srtulosten · puutteessa. 

Oppilaitoksen omavaikutuksen selittämä osuus koko varianssista on 
suurin uskontoa arvostavan asenteen ja moraalisen radikalismin astei
koissa (54 % ja'42 % ). Myös taidetta vs. taloudeHista toimintaa arvos
tavan asenteen asteikoissa oppilaitoksen selittämä osuus on huomattava 
(25 % ja 7 % ), sama todetaan vielä vähemmis,töaggressioasteikossa 
( 15 % ) . Murn merkitsevät erot selittävät viidestä seitsemään prosenttia 
koko varianssista. Kun näirtä arvioita verrataan nais- ja miesopiskeliijoi
den . välisiin e(oihin, niin havaitaan, että oppilai,tosten erot näyttävät 
suuremmilta. kui11 naisten ja miesten. väliset erot. Opprlaitosten välisiin 
eroihin v:aikutta;i sekä valikoituminen että oppilaitoksissa tapahtuva 
opiskelu. 
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M i e s o p i s k e l i j o i s t a  teologiaa luk evat a rv os tav a t  e n i t e n  u s
k on t oa j a  s u h ta u t uv a t  m oraa li k ysym yk sii n k on s e rv a tii
v i  s i m m  i n .  Järj estyk sessä näitä seuraavat op ettajainvalmistuslaitok sen op pilaat. 
T e,ek karit · a r v o s ta v a t v ä hite n u s k o n t o a, kun taas kadetit ovat m o
ra a li k ysym yk si s s ä  ra d i k aa li s i m p ia. Kummassakin <tapauksessa op
pilaitoksen oma vaikutus on merkitsevä (F = 187.40, p < .001 ja F = 60.73, · 
p < .001). Edellisessä tapauksessa oppilaitos selittää koko varianssista 67 %, 
jälkimmäisessä 39 %. Molemmissa asteikoissa oppilaitosten väliset erot ovat 
merkitsevät vähintään tasolla p < .01 lukuun ottamatta kadettien ja teekkarien 
välistä eroa. 

Ra t i on a a li s ta s u h ta u t u  m i s ta mittaamaan tarkoitetuissa asteikoissa 
teek karit ja op ettajainvalmistuslaitok sen op pilaat a r v os tav a t  e n i t e n  
t i e de t t ii ja heitä seuraavat j ärj estyk sessä teologian opisk elijat ja kadetit. 
Em ot i on a a li s t e  n s e li tys t e n  k a n n a t u s ta mittaavassa asteikossa 
op pilaitosten j ärj estys on sama, kun asteikon suunnan vastakkaisuus otetaan 
huomioon. Oppilaitoksen omavaikutus on merkitsevä vain jälkimmäisessä ta
pauksessa (F = 4.50, p < .01). Se selittää koko varianssista vain 4 %. Teo
logian opiskelijat eroavat merkitsevästi sekä opettajainvalmistuslaitoksen oppi
laista (t = 2.81, p < .01) että teekkareista (t = 2.86, p < .01). Muut oppilai
tosten väliset erot eivät ole merkitseviä. 

Krii t ti s t ä  a s e n n e t ta p oli tii k k a.a-n mittaavassa asteikossa op pi 
laitok sen omavaik utus ei ole -merkitsev ä. 

Ta l o  u de l li s ta t o i m i  n taa a r v os tav a t  enit en kadetit ja teek karit, 
v ähiten teologian opisk elijat. Oppilaitoksen omavaikutus on merkitsevä tasolla 
p < .001 (F = 8.70). Omavaikutus selittää koko varianssista 8 %. Teologian 
opiskelijat eroavat muista merkitsevästi, samoin opettajainvalmistuslaitoksen 
oppilaiden ja kadetti.en välinen ero on merkitsevä. Toisessa taidetta vs. taloudel
lista toimintaa arvostavassa asenneasteikossa oppilaitosten järjestys muuttuu. 
Te.ek karit a rv os tav a t  ta i d e tta j a  ti e de t t ä  eniten , seuraavma ovat 
t,eologum opisk elijat, op ettajainvalmistuslaitok sen op pilaat ja kadetit. Oppilai
toksen omavaikutus on merkitsevä tasolla p < .05 (F = 3.53) ja se selittää 
koko varianssista 3 %. Tällä asteikolla kadetit eroavat merkitsevästi muista 
opiskelijaryhmistä. Muut oppilaitosten väliset erot eivät yllä merkitseviksi. 

Tutkimukseen sisältyneiden oppilaitosten miesopiskelijoiden järjes
tys ,tätä tutlkimusta varten laadituissa arvostavien asenteiden a:steikoissa 
muodostuu ku:takuinkiin samaksi kuin muissa tutkimuksissa on todettu 
vastaavien oppilaitosten välisistä eroista (AHport, Vernon, Lindzey, 
19_60; Duffy, 1940; Roe, 1960; Sternberg, 1955). Opprlaitosten keski
näinen järjestys poikkeaa vain politiikkaa arvostavan asen,t,een asteikos
sa verrattaessa sitä y.Hä mainittuihin kriteedona pidettyihin tutkimustu
loksiin. 

De m ok raa t ti s i m m  i n asennoituvia ovat I asteikossa teek karit, heitä 
seuraavat op ettajainvalmistuslaitok sen ja teologian opisk elijat, a u t o  r i
t aa r i si m p ia ovat kadetit. Ra ti on aa l i s  - de m ok raa t ti s ta a s  e n
n e  t ta m i t taav a s sa • a s t e  i k os s a opettajainvalmistuslaitok sen opisk eli-
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jat sijoittuvat asteikon r a t i o n  a a l i  se e n  j a  de mo k r a a t t i se e n  piiähän, 
heitä settraavat teologian opiskelijat ja l.eekkarit, kun taas kadetit saavat astei
kossa alhaisimmat pistemäärät. Oppilaitoksen omavaikutus on molemmissa ta
pauksissa merkitsevä (F = 6.78, p < .001 ja F = 3.80, p < .05). Sen sijaan 
t o i se s s a d e m  o k r a a t t i suu s ast e i k o s  s a oppilaitosten väliset erot 
ovat vähäiset eikä oppilaitoksen oma vaikutus ole merkitsevä. Ensimmäisessä 
asteikossa oppilaitos selittää 6 % koko varianssista, kolmannessa asteikossa vas
taava osuus on 3 %. I asteikossa teekkarit eroavat merkitsevästi mt1ista opis
keli jaryhmistä. Kolmannessa asteikossa kaikki muut oppilaitosten väliset erot 
ovat merkitsevät lukuunottamatta teologian opiskelijoiden ja teekkarien välistä 
eroa. 

K o v a l 11 o n t o i s i mm i n ase n n o i t u v i a ja v ä h e mm i s t ö i h i n 
a g g r essi i v i  s i mm i n  s u h t a  u tu v i a ovat kadetit. Heitä seuraavat opet
tajainvalmistuslaitoksen oppilaat, h e l l ä  lu o n t o isi mm i n a se n no i t tt· 
v i a ovat teologiaa lukevat, kun taas teekkarit s u h t a  u tu v a t v ä h v t e  n 
a g g r essi i v i  se s t i v ä h e  mm i s töi h i n. Oppilaitoksen oma vaikutus on 
molemmissa tapauksissa merkitsevä (F = 8.65, p < .001 ja F = 5.17, 
p < .01). Edellisessä tapauksessa oppilaitos selittää 8 % koko varianssista, jäl
kimmäisessä tapauksessa 5 %. Molemmissa asteikoissa kadetit eroavat merkit
sevästi kaikista muista opiskelijaryhmistä, näiden väliset erot eivät ole merkit
seviä. 

Ta l ou de l l isi i n  k ysymykji i n  r a di k a a l i si mmi n a se nno i
t tt v i a ovat opettajainvalmistttslaitokren oppilaat, heitä seuraa vat teologian 
opiskelijat ja teekkarit, kadettien ase n n o i tu essa k o n  se r v a  t i i v i s  i m
m i n. Qppilaitoksen oma vaikutus on merkitsevä (F = 8.46, p < .001) ja se 
selittää koko varianssista 8 %. Kadetit ja teekkarit eroavat merkitsevästi opetta
jainvalmistuslai,toksen oppilaista ja teologian opiskelijoista. Muut oppilaitosten 
väliset erot eivät ole merkitseviä. 

Eri oppilaitosten miesopiskelijoiden Jaqestys ensimmäisessä demo
kraattisuus- sekä kovaluontoisuusasteikoissa vastaa sitä, miten selvästi 
ne ovat tiettyyn ammattiin valmistavia. Kadettikoulun ja opettajain
valmis,tus.laitoksen opiskelijoiden pitäisi tämän mukaisesti olla muita 
autoritaarisempia (Bereiter & Freedman, 1962; Stern, 1962 a, b). 

Oppilaitosten erot taloudellisessa konservatismissa vastaavat opiske
lijoiden sosiaalisen taustan eroja. Kadeteissa, jotka ovat taloudeUisissa 
kysymyksissä konservatiivisimpia, on eniten ylimmistä sosiaaliryhmistä 
tulevia. Opettajainvalmistuslaitoksen oppilaat ovat taas radikaalisimpia, 
heistä suhteellisesti suurin osa tulee alimmista sosiaaliryhmistä. 

Oppilaitoksen selittämä osuus koko varianssista on suurin uskontoa 
arvostavan asenteen sekä moraaliisen radikalismin asteikoissa ( 67 % ja 
39 % ). Näin ollen se käsitys, että öppila1tosten väliset erot konserva
tismi- vs. radikalismi-asteikoissa olisivat vähäiset (Eddy, 1959; Jacob, 
1957), ei saa tämän aineiston perusteella tukea. Muissa asteikoissa, 
joissa erot ovat merkitsevät, oppilaitoksen selittämä osuus vaihtelee kol-
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mesta kahdeksaan prosenttiin. Miesopiskel'ijaryhmienkin väliset erot 
erity1isesti uskontoa arvostavan asenteen ja moraa:l,isen radikalismin as
teikoissa näyttävät olennaisesti suuremmilta kuin nais- ja miesopiskeli
joiden väliset erot. 

Nais- ja miesopiskelijoiden sekä eri oppilaitosten op:skelijoiden vä
listen asenne-erojen perusteella on pyritty arvioimaan tutkimusta var
ten laadittujen asteikkojen konstruktiovalidiutta. Tässä tehtyjä havain
toja on verrattu vastaavista amerikkalaisista opiskelijoista oJ.eviin tietoi
hin. Varkka kriteerio on monessa suhteessa pulmallinen, niin tulokset 
pääosikaan vastaavat kriteeriona käytettyjen tutkimusten havaintoja. 

Asenneasteikot erottelivat nais- ja mi,esopiskelijoita saman suuntai
sesti kuin kriteeriona pidetyissä tutkimuksissa lukuun ottamatta poli
tiikkaa arvostavaa asennetta ja hellä- vs. kovaluontoisuus- sekä talou
dellisen radikalismin asteikkoja. 

Verrattaessa oppilaitost,en sijoittumista asenneasteikoilla vastaavien 
oppilaitosten vä:lillä havaittuihin as•enne-eroihin tämä tehtiin erikseen 
naisten ja miesten osalta. Kummassakin tapauksessa politiikkaa arvos
tavan asenteen asteikossa tämän tutkimuksen oppilaitosten järj,estys 
poikkesi kriteeriotutkimuksissa rtodetusta järjestyksestä. Lisäksi kolmen 
asteikon, emotionaalisten selitysten kannatus, taidetta vs. taloudellista 
toimintaa arvostava asenne ja kova- vs. helläluontoisuus, konstruktio
validiutta ei voitu tutkia vastaavien asteikkojen puuttuessa aikaisem
mista tutkimuksista. 

Koska yksityiset asteikot erottelevat nais- ja miesopiskelijoita sekä eri 
oppilaitosten opiskelijoita yleensä hypoteesien mukaisesti, niin niistä 
muodostettujen yhdistettyjen muuttujienkin konstruktiovalidius saa 
tukea. 



IV NUORTEN JA VARTTUNEIDEN 
VÄLISET ASENNE-EROT 

4. 1. TULOSKÄSITTELYN YLEINEN KULKU

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden välisiä asenne-eroja selvite
tään oppilaitoksittain erikseen naisten ja miesten osalta. Tarkastelu 
kohdistuu keskiarvoihin, variansseihin sekä asennestruktuuriin. Ana
lyysit tapahtuvat sekä osio- että asteikkotasoilla, vaikkakin osiotason 
tiedoilla vain täydennetään ja tarkistetaan asteikkotason tulosten tul
kintaa · asteikkojen sisällöllisen heterogeenisuuden takia. Ainoastaan 
homogeenisissa asteikoissa voi päätelmät mahdollisista eroista tehdä 
yksinomaan asteikkotason tiedon varassa. 

K e s k i a r v o e r o ja tutkitaan osiotasolla testaamalla vastausten 
prosenttijakautumien erojen merkitsevyys (McNemar, 1962). Saatava 
tieto on yksity,is:kohtaista ja kon,kreettista, mutta reliaabeliudeltaan 
ehkä alhaista. Asteikkotaso1la keskiarvoja vertaillaan Hestin avulla. 

V a r i a n s s i e r o ja tutkitaan F-testin avulla. Tulokset osoittavat, 
missä määrin asenteet mahdollisesti yhtenäistyvät tai erilaistuvat kou
lutuksen aikana. 

0 p i s k e l u aja n, o p pi la i t o ks e n ja s u k u p u o l e n 
o m a- s e k ä y h d y s v a i  kutu ks i a tutkitaan varianssianalyytti
sesti (McNemar, 1962; v. Wright, 1959). Näin on mahdollista selvi,t
tää missä määrin saman suuntaisia ja saman suuruisia asenteen muu
toksia tapahtuu eri oppilaitoksissa.

Tuloskäsittelyssä kiinnitetään huomio tilastollisten merkitsevyyksien 
ohella havaintojen s elitysarvoon (Hays, 1963). Merkitsevinä pidetään 
havaintoja riskitasolla p < .05. 
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A s e n n e s t r u k t u u r i e r o j a :tutkitaan sekä osio- että asteikko
tasolla kadettien ja teekkarien ryhmissä. Nuorten ja varttuneiden opis
keli,joiden asennestruktuurien vastaavuuksia testataan kongruenssiker
:toimen avul:la (Harman, 1960). 

Kunkin t u l o s  k ä s itt e l y  j a k s o  n pä ätt e e n ä  on t i i v i s
t e l m ä, jossa esitetään keskeiset havainnot. 

4. 2. KESKIARVOT

4. 2. 1. Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden väliset erot osiotasolla

Osiotasolla tapahtuva nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden vastaus
jakautumien vertailu antaa tietoa siitä, mitkä osiot aiheuttavat asteik
kojen keskiarvoissa todettavat erot. Nuorten ja varttuneiden opiskeli
joiden osioihin antamien vastausten prosenttiset jakautumat sekä mer
kitsevät erot (p < .05) on esitetty oppilaitoksittain erikseen naisten ja 
mi.esten osalta toisessa yhteydessä (Ruoppila, 1965 a).

Tässä tarkastellaan yleisesti merkitsevien (p < .05) erojen sekä en
osaa sanoa -vastausten suhteellisia osuuksia eri ryhmissä. Edellinen ana
lyysi ei kuitenkaan anna välittömästi keskenään vertailtavia tuloksia, 
koska ryhm:en suuruus vaihtelee, ja tämä osaltaan vaikuttaa siihen, 
onko tietyn suuruinen ero tilastollisesti merkitsevä. Nuorten ja varttu
neiden opiskelijoiden välillä osiotasolla todettujen merkitsevien erojen 
määrät on esitetty taulukossa 9. 

Taulukko 9 

Nuorten ja varctuneiden opiskelijoiden välisten osiotasolla ,todettujen 
merkitsevien (p < .05) emjen määrä oppilaitoksittain eriikseen naisten 
ja miesten osalta (osioiden n = 112). 

Opettajainval- Teknillisen 
Teologian mistuslaitoksen Kadettikou- Sairaanhoitaja- korkeakoulun 
opiskelijat oppilaat lun oppilaat oppilaat oppilaat 

Naiset Miehet Naiset Miehet Miehet Naiset Miehet 
1 5 17 18 2 11 3 
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Opettajainvalmistuslaitoksessa ja sairaanhoitajaopistossa nuorten ja 
varttuneiden opiskelijoiden välisiä eroja on eniten, kun taas Kadetti
kouh;issa, ja Teknillisessä korkeakoulussa niitä on vähän. Teologian 
opiskelijoiden ryhmän tulokset eivät ole välittömästi verrattavissa mui
hin varttuneiden oprskekjo:iden vähäisen ;luikumäärän takia. 

OsiotasoUa on selvitetty myös, missä määrin eri oppilaitoksissa nuo
ret ja varttuneet opiskelijat ilmaisevat epävarmuutta joutuessaan otta
maan kantaa heille esitettyihin väittämiin. Kysymystä on mahdollista 
analysoida vain Public opinion inventory-lomakkeen osalta, koska vain 
siinä esiintyJ en osaa sanoa -vaihtoehto. Siitä kehotetit.iin käyttämään 
kuitenkin mahdollisimman harvoin. 

Eu osaa sanoa -vastauksia voi analysoida käyttämällä apuna erilai
sia indeksejä (Hofstätter, 1959; Ekholm, 1964), mutta niiden puuttei
den takia lähtökohtana on pidetty yksinomaan en osaa sanoa -vasitaus
ten suhteellista osuutta. Tarkastelu kohdistetaan toisaa:lta sellaisiin osioi
hin, joissa en osaa sanoa -vastauksia on vähintään 30 %, :toisaalta esite
tään ryhmittäin asteikkokohtaisesti en osaa sanoa -vastausten keskimää
räinen suhteellinen osuus. Taulukossa 10 esitetään vähintään 30 % en 
osaa sanoa -vastauksia aiheuttaneet osiot oppilaitoksittain erikseen nais
ten ja miesten sekä nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden osalta. 

Taulukko 10 

Vähintään 30 % en osaa sanoa -vastauksia saaneet osiot ryhmittäin 
eriteltyinä 

HY teologinen 
tiedekunta 

JY opettajain
valmistuslaitos 

Kadettikoulu 

Sairaanhoitaja
opisto 

Teknillinen 
korkeakoulu 

nuoret naiset 
varttuneet naiset 
nuoret miehet 
varttuneet miehet 

nuoret naiset 
varttuneet naiset 
nuoret miehet 
varttuneet miehet 

nuoret ,miehet 
varttuneet miehet 

nuoret naiset 
varttuneet naiset 

nuoret miehet 
varttuneet miehet 

4, 9, 14, 17, 22, 
4, 9, 14, 17, 22, 24 

9, 14, 

9, 14, 

9, 14, 
9, 14, 

3, 13 
13 

8, 21, 28 

5 

19 
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Taulukosta 11 käy ilmi ryhmittäin asteikkokohtaisten en osaa sanoa
vastausten keskimääräinen suhteellinen osuus. 

Taulukko 11 

Asteikkokohtaiset en osaa sanoa -vastausten keskimääräiset prosenttiset 
osuudet ryhmittäin (N=nuoret, V=vamuneet opiskelijat) 

Demokraattisuus 
Taloudellinen 
radikalismi 
Moraalinen 
radikalismi 
Hellä- vs. kova
luontoisuus 
Vähemmistö
aggressio 

Teologian 
opiskelijat 

.naiset miehet 
N V N V 

12 20 13 09 

36 45 23 17 

08 05 09 10 

07 16 11 14 

27 25 22 24 

Opettajrun
valmistus
lai.toksen 

opiskelijat 
naiset miehet 
N V N V 

03 13 07 06 

13 18 14 11 

03 08 08 10 

02 05 05 05 

06 12 10 08 

Sai:raain
hoitaja

oppifaat 

na:�et 
N V 

07 06 

14 09 

12 08 

03 03 

08 10 

Kadetti
koulun 
oppirraat 

miehet 
N V 

07 08 

21 22 

06 05 

08 03 

14 16 

Tekni'1-
Ji.sen 

korkea
koulun 
oppifaat 

miehet 
N V 

11 04 

14 08 

18 08 

07 07 

20 06 

Sekä osio- että asteikkokohtainen en osaa sanoa -vastausten suhteel
listen osuuksien tarkaste.lu osoittaa, että talouselämää koskevissa väittä
missä eri oppilaitosten opiskelijat epäröivät eniten. Erityisesti osiot 9 
ja 14 aiheuttivat epätietoisuutta. Edellisessä kysyttiin, riistääkö nykyi
nen talousjärjestelmämme työntekijöiltä heille kuuluvan osan tuotan
non voitosta, ja jälkimmäisessä, johtaako suurteo!Hsuuden sosialisointi 
tuotannon lamautumiseen. Muut talouselämää koskevat osiot ( 4, 17, 
22) aiheuittivat päättämättömyyttä vain eräissä ryhmissä. Lisäksi en
osaa sanoa -vastauksia käytettiin vähemmistöaggressioasteikossa, erityi
sesti sen osioissa 3, 8, 13, 21 enemmän kuin muissa asteikoissa.

Yleensä naisopiskelijat 'ilmaisivat empivyytensä herkemmin kuin 
miesopisikelij.at joutuessaan ottamaan kantaa taloudellisiin kysymyksiin. 

Eri oppilaitoste,n miesopiskelijoista teologiaa lukevat ja kansakou
lunopettajiksi valmistuvat osoittivat kannanotoissaan taloudellisiin ky
symyksiin vähemmän varmuutta kuin kadetit ja erityisesti teekkarit. 
Erot osoittavat ilmeisesti koulutuksen eroa, sitä miten suuressa määrin 
mainitut opiskelijaryhmät myöhemmin pyrkivät vaiku�tamaan talou
dellisten kysymysten ratkaisuun. 

Asenteenmuutosten kannalta havainnot voivat merkitä sitä, että ta-
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loudellisiin kysymyksiin kohdistuvissa kannanotoissa tunnustettu epä
röinti tarjoaa mahdoHisuuden muutoksiin, varsinkin jos koulutuksella 
pyritään saamaan näitä aikaan. Erityisesti muutoksia saattaisi näin ol
len odottaa naisten ja teologian sekä opettajainvalmistuslaitoksen mies
opiskelijoiden ryhmissä. Asenteenmuutosten teoreettisissa selitysmal
leissa juuri epävarmuuden tila mahdollistaa muutoksen helpommin 
kuin oman asenteen vastaisen käsityksen esittäminen (Abelson & Ro
senberg, 1958; Brown, 1962; Festinger, 1957; Osgood & Tannen
baum, 1955). 

Eri oppilaitoksissa annettu opetus ei kuitenkaan suuressa määrin ole 
hä:lventänyt taloudellisissa kysymyksissä koettua epäröintiä, koska nuor
ten ja va!'lttuneiden opiskelijoiden väliset erot osio- tai asteikkotasolla 
eivät osoittaudu yleensä tilastollisesti merkitseviksi. Ainoastaan opetta
jainvalmistuslaitoksen naisryhmässä osioissa 9 ja 17 havaitaan lronser
vatiiviseen suuntaan käyvä ero, miesryhmässä osiossa 17 todetaan sa
manlainen ero. Asteik!kotasolla varttuneet opiskelijat kadetteja :lukuun
ottamatta asennoituvat taJoudellisi·in kysymyksiin konservatiiivisemmin 
kuin nuoret, vaikka ero minkään yksityisen oppilaitoksen kohdalla ei 
ole merkitsevä. 

En osaa sanoa -vastausten suhteellisen osuuden merkitystä on selvi
tetty myös osioiden kommunaliteetin kannalta kadettien ja teekkarien 
ryhmissä, joissa nuorten ja va!'lttuneiden asenteiden rakennetta on ver
rattu osiotasolla. Niissä tapauksissa, joissa epävarmojen vastausten pro
senttinen osuus varttuneiden teekkarien ryhmässä oli vähintään kym
menen prosenttiyksikköä pienempi kuin nuorten teekkarien ryhmässä, 
osioiden kommunaliteettien todettiin olevan lrorkeampia varttuneiden 
ryhmässä. Kaikkiaan kahdeksassa osiossa en osaa sanoa -vastausten suh
teellisissa osuuksissa todettiin mainitun suuruinen ero. Seits,emässä ta
pauksessa kommunaliteetti oli korkeampi epävarmojen vastausten 
osuuden ollessa alhaisempi (p < .05 merkkitestin mukaan Siegel, 
1956). Kadettien ryhmässä kriteerion suuruinen ero epävarmojen vas
tausten prosenttisissa osuuksissa havaittiin ainoastaan kolmessa osiossa, 
joten analyysi ei anna lisää mainittuun tulokseen. 

Alhainen kommunaliteetti merkitsee sitä, että osioiden yhteinen va
rianssi on vähäinen. Se voi aiheutua joko siitä, että vastaukset ovat sa
tunnaisia, jolloin henkilöllä ei ole mielipidettä asiasta, tai si�tä, että 
vastaukset ovat johdonmukaisia, mutta muodostavat oman ulottuvuu
den. Jälkimmäinen seikka riippuu väittämien sisällöstä. Teekkariryh
mässä tehty havainto voitaneen tulkita siten, että en osaa sanoa-vastauk-
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set todella ovat merkkinä siitä, että nuorilla henkilöillä ei ole kyseisis
sä asioissa selvää kantaa opiskelun alussa. Varttuneet teekkarit ovat 
muodostaneet jo oman käsityksensä ja johdonmukais-esti esittävät sen. 
Tämän seurauksena osioiden kommunaliteetit lisääntyvät. Asenteiden 
opiskeluaikana tapahtuvaa johdonmukaistumista koskeva hypoteesi saa 
edellisen analyysin perusteel:la tukea. Edellä esitetyssä on jätetty pois se 
selitysmahdollisuus, että kommunaliteettierot palautuisivat ryhmien va
rianssieroihin, koska tämä ei näytä todennäköiseltä aineiston tarkaste
lun perusteella. 

4. 2. 2. Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden väliset asteikkojen
kes kiarvoerot 

Asteikkojen keskiarvojen vertailu nuorten ja varttuneiden opiskeli
joiden välil'lä tapahtuu kaksisuuntaisen varianssiana'lyysin ja t-testin 
avu1la. Opiskeluajan lisäksi luokitusperusteena on oppilaitos näiden te
kijöiden mahdollisen yhdysvaikutuksen selvittämiseksi. Varianssiana
lyys.it on lasikettu eriikseen nais.- ja miesopiskelijoiden ryhmissä. Vaikka 
eri oppifaitoksia edustavien ryhmien suuruus vaihtelee, niin var.ianssi
analyysit on laskettu yhtä suurien näytteiden avulla. Naisryhmiä edus
tavat 15 opiskelijan ja miesryhmiä 35 opiske'lijan näytteet. Nämä on 
valittu satunnaislu:kuj,en avulla kaikista koehenkilöistä, jolloin tulokset 
voi yleistää koskemaan oppilairtoks.ia kokonaisuudessaan. Menettely on 
valittu laskurtoimitusten yksinkertaistamiseksi, vaikka joudutaan käyt
tämään pieniä ryhmiä. Mi!käli kuitenkin jo täHöin saadaan esille mer
lcitseviä oma- ja/tai yhdysv-aikutuksia, ni,in tuloksiUe voidaan antaa 
entistä suurempi paino. Opiskeluajan omavaikutu:ksen sekä opiskelu
ajan ja oppilaitoksen yhdysvaikutuksen selittämät osuudet ikokonais
varianssista on arviioitu Haysin (1963) esittämän menetelmän mukai
sesti. 

Varianssianalyysin käyttö asettaa eräitä vaatimuksia primääriaineis
talle. Näistä vaatimuksista tutkimuksen aineisto täyttää pistelukujen 
riippumattomuutta, variaabeleiden jakautumien normaaliutta sekä va
rianssien homoskedastisuutta koskevat ehdot. Viimeksi mainitusta on 
eräitä harvoja poikkeuksia. Sen sijaan ei tiedetä, missä määrin pistelu
vut täyt,tävät ,intervalli- eli välimatka-asteikon ehdot. Primääripiistemää
rät voi kuitenlcin muuntaa normalisoiduiksi standardiarvoiksi, jotka 
täyttävät i:ntervalliasteikon vaatimukset, mutta ,tämä puolestaan perus
tuu eräisiin oletuksiin tut1kittaviien muuttujien luonteesta. Tässä tutki-
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muksessa primääripistemäärät on muunnettu normalisoiduiksi standar
diarvoiks.i, joilla varianssianalyysit on laskettu. Tästä huolimatta erityi
sesti yhdysvaikutuks•ia koskevat havainnot ja ni,istä tehdyt johtopäätök
set jäävät varaukseHisiksi. 

Varianssianalyysien ja uestin tuloksia oLisi voitu täydentää esittä
mällä, kuinka monessa asteikon osiossa ero on yleisen suunnan mukai
nen ja kuinka monessa osiossa taas ero poikkeaa vallitsevasta trendistä. 
Analyysin työläyden takia siitä kuiten�in luovuttiin, koska tämän ohel
la dLisi tarvittu tietoja myös väittämien sisällöistä tulkintoja varten. Yk
sityiskohtaiset tiedot on kuitenkin esitetty toisessa yhteydessä (Ruoppi
la, 1965 a). Tekstissä on kuvattu kaikki ne os-iot, joissa nuorten ja vart
tuneiden välinen ero osoittautui merkitseväksi. 

Eräissä tapauksissa on erojen merkitsevyyksien testaamisessa käytetty 
Wilcoxonin »matched-pairs signed-ranks» testiä (Siegel, 1956). Liit
teessä 4 on kuvattu oppilaitoksittain erikseen naisten ja miesten osalta 
nuorten ja va!lttuneiden opiskelijoiden keskiarvot ja hajonnat sekä näi
de,n erojen merkitsevyydet t- ja F-testeillä tutikittuina. Liitteessä on il
moitettu vain vähintään tasoa p < .05 olevat merkitsevyydet, joihin 
myös tulkinnassa kiinnitetään huomio. 

Uskontoa arvostava asenne ja moraalinen konservatismi 

T e o l o g i s e n t i e d e k u n n a n varttuneet nais- ja miesopiskeli
jat a r v o s t a v a t u s k o n t o a e n e m m ä n j a  o v a t m o r a a
l i k y s y m y k s  i s s ä k o n s  e r v a  t i i v i s e m p i a kuin opintonsa 
aloittavat. Yhdistetyssä asteikossa ero on merkitsevä vain miesten ryh
mässä (t = 2.45, p < .05) ja selittää 7 % koko varianssista. Ero on 
merkitsevä myös kummassakin asteikossa erikseen (t = 2.14, p < .05; 
t = 2.05, p < .05). Molemmissa tapauksissa opiskeluaika selittää 4 % 
koko varianssista. 

Varttuneet m;esopiskelijat ilmoittavat us e a  mm i n kuin nuoret, että 

- he huolehtisivat mieluummin uskonnollisesta keskustelukerhosta kuin val
tiollisen elämämme esittelystä,

- heitä kiinnostavat keskustelun aiheena enemmän kirkon toiminnan eri muo
dot kuin taide ja kirjallisuus,

- heidän mielestään sankarityöt ja löytöretket ovat tärkeitä nimenomaan siksi,
että niissä näkyy Korkeimman Voiman ohjaus, kuin sen takia, että ne t9-
distavat ihmisen voittoa luonnonvoimista ja

- sivistys voidaan pelastaa ainoastaan palaamalla uskontoon.
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M o r a a l i  k y s y m y k s i s s ä varttuneet ovat h a r v  e m m  i n kuin nuoret 
sillä kannalla, että 

- rukouslauantai kahlehtii vapaa-ajan viettoa,
- lakia, joka kieltää abortin suorittamisen, pitäisi lieventää ja
- elämän ollessa näin_lyhyt, ihmiseHä on oikeus yrittää nauttia siitä mahdol-

lisimman paljon.

Teologian opiskelijoiden opiskeluaikana tapahtuvasta uskontoa ar
vostavan asenteen ja moraalisen konservatismin voimistumisesta esitet
ty hypoteesi saa tukea miesopiskelijoiden osalta. Naisopiskelijoiden ryh
mässä erot ovat myös hypoteesin suunta.1sia, mutta eivät merkitsevät. 

0 p e t  t a j a i n v a l m i s t u s 1 ai t o  k s  en nuorten ja vartt uneiden 
opiskelijoiden väliset erot u s ko nt o a  a rvo st ava ssa a se n
t e e ssa j a  mo r a a l i se ssa ko ns e rva t i s m i s s a eivät ole 
mer kitsevät. Eräissä yksttyisissä osioissa kuitenkin nuorten ja varttunei
den vastausten prosenttisten jakautumien havaitaan poikkeavan mer
kitsevästi. 

V arttuna,et naisopiskelijat ilmoittavat u s e a m m i n  kuin nuoret, että 

- he huolehtisivat mieluummin valtiollisen elämämme esittelystä kuin uskon
nollisesta keskustelukerhosta ja

- he pitävät sankaritöitä ja löytöretkiä tärkeinä siksi, että ne todistavat ihmi
sen voittoa luonnonvoimista, eikä siksi, että niissä näkyy Korkeimman Voi
man ohjaus.

Varttuneet miesopiskelijaf puolestaan toteavat u s e a m m i n  kuin nuoret,
että 
- he olisivat mieluummin toimitusjohtajina kuin kirkkoherroina ja
- he pitävät enemmän ongelmanäytelmistä kuin raamatullisista näytelmistä.

Edelleen varttuneet miesopiskelijat kiistävät u s e a m m i n  kuin nuoret väit
tämät, joiden mukaan 

- sivistys voidaan pelastaa ainoastaan palaamalla uskontoon ja
- sukupuoliasioita käsittelevä ajanvietekirjallisuus olisi kiellettävä.

Nuorten ja varttuneiden k ade t rt i e n kesken ei havaita mitään
johdonmukaista eroa u s k o n n o n a r v o s t u ks e n ja m o r a a l i 
se n k o n  se rva t i s m i n a st e  i k o i s s a. Myöskään asteikkoihin 
sisältyvissä osioissa ei ole merkitseviä eroja. 

Vartt uneet s a i r a a n h o i  t a j a o  p p i l a a t arvostavat u s k o n
t o a e n e m m ä n j a a s e n n o i t u v a t m o r a a l i k y s y m y k
s i i n ko nse rva t i ivi se mmi n kuin nuoret (t = 2.56, p <

.05 ). Ero selittää 5 % koko varianssista. Asteikkotasolla on vain jäl
kimmäinen ero merkitsevä (t = 2.40, p < .05) ja se selittää koko 
varianssista 4 % . 
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Osiotasolla varttuneet mainitsevat u s e  a m m  i n kuin nuoret, että 

- he huolehtisivat mieluummin uskonnollisesta keskustelukerhosta kuin val
tiollisen elämämme esittelystä ja

- he pitävät parempana aviopuolisoa, joka on perusasennoitumiseltaan us
konnollinen, kuin taiteellisesti lahjakasta henkilöä.

Varttuneet e i v ä t kannata s i i n ä m ä ä r i n kuin nuoret väittämää, jonka 
mukaan on hyväksyttävää, että heikommat jäävät alakynteen elämän taistelussa. 

T e  k n i 11 i s e  s s ä k o  r k e a k o  u 1 u s s a opiskelevien nuorten ja 
varttuneiden ylioppilaiden kesken ei havaita merkitseviä eroja uskon
non arvostuksessa tai moraalisessa konservatismissa. 

Osiotasolla varttuneet hyväksyvät u s e a m m i n  kuin nuoret väittämän, 
jonka mukaan sivistys voidaan pelastaa ainoastaan palaamalla uskontoon. 

Taulukko 12. 

Uskontoa arvostava asenne 

Naiset Miehet 
SS df s2 F p SS df s2 F 

Opiskeluaika C 0.30 1 0.30 <1 n.s. 0.80 1 0.80 <1 
Oppilaitos R 227.10 2 113.55 52.57 .001 1063.20 3 354.40 187.40 
Yhdysvaikutus CxR 4.70 2 2.35 1.09 n.s. 5.80 3 1.93 1.02 
Virhetermi w 181.40 84 2.16 514.10 272 1.89 

T 413.50 89 1583.90 279 

Taulukko 13. 

Moraalinen konservatismi 

Naiset Miehet 
Lähde SS df s2 F p SS df s2 F 

Opiskeluaika C 6.00 1 6.00 <1 n.s. 2.00 1 2.00 <1 
Oppilaitos R 450.00 2 225.00 35.37 .001 2015.00 3 671.67 60.73 
Yhdysvaikutus CxR 37.00 2 18.50 2.90 n.s. 53.00 3 17.67 1.60 
Virhetermi w 535.90 84 6.38 3008.30 272 11.06 

T 1028.90 89 5078.30 279 

Nuorten ja va,rttuneiden opiskelijoiden väliset erot osoittavat uskon-
non arvostuksen ja moraalisen konservatismin lisääntyvän teologian 
opiskeli joilla ja sairaanhoitajaoppilailla. Opettajainvalmistuslaitoksen 
varttuneiden opiskelijoiden uskontoa arvostava asenne ja moraalin,en 

p 

n.s.
.001
n.s.

p 

n.s.
.001
n.s.
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konservatismi on vähäisempi kuin nuorten, vaikka ero ei ole tilastolli
sesti merkitsevä. Kadettien ja teekkarien ryhmissä nuorten ja varttunei
den välinen ero on vähäinen. Opiskeluaika selirttää asteikkotasolla kor
keintaan 4 % koko varianssista. Sen vaikutus on siten olennaisesti vä
häisempi kuin oppilaitoksen vaikutus. Yhdistetyssä asteikossa muutos 
tapahtuu kaikissa ryhmissä alkuperäisen oppilaiden valikoitumisen 
suuntaan. Valikoituminen ja muuttuminen täydentävät toisiaan. 

Opiskeluajan ja oppilaitoksen välillä ei todettu merkitsev,iä yhdysvai
kutuksia. 

Hypoteesi, jonka mukaan varttuneet opiskelijat arvostavat uskontoa 
vähemmän ja ovat moraalikysymyksissä radikaalimpia kuin nuoret lu
kuun ottamatta teologian opiskelijoita, ei saa kokonaisuudessaan aineis
ton perusteella tukea. Vain teologiaa lukevien ryhmässä nuor>ten ja 
varttuneiden ero on hypoteesin mukainen. 

Rationaalisuus 

T ,e o 1 o g i s  e n  t i e d e k u n n a n  nuoret ja varttuneet opiskelijat 
eivät eroa toisistaan r a t i o n a a l i  s u u s a s t e  i k o i s s a. 

Osiotasolla todetaan, että vartttmeet 

- eivät opettaisi niin mielellään taloustiedettä kuin nuoret ja

- lapsen luokkatoverin kuoleman he selittäisivät useammin sanomalla, että
Jumala päätti ottaa lapsen luokseen, kuin vastaamalla, että toiset kuolevat
lapsina, toiset aikuisina, emme tiedä miksi.

0 p e t t  a j a i n v a 1 m i s t u s I a i t o  k s  e n  varttuneet naisopis keli
jat a s e n n o i t u v a t r a t i o n a a l i s e m m i n kuin nuoret. Ero on 
merkitsevä kuitenkin vain .toisessa asteikossa (t=2.49, p < .05) ja se 
selittää koko varianssista 4 % . 

Varttuneet naisopiskelijat puoltavat u s e a m m i n  kuin nuoret käsitystä, 
jonka mukaan lapsille on opetettava, että 

- esivaltaa tarvitaan järjestyksen säilyttämiseksi (vs. esivaltaa tulee kunnioit
taa kaikissa olosuhteissa) ja

- lapsen luokkatoverin kuoleman he selittäisivät useammin kuin nuoret sano
malla, että toiset kuolevat lapsina, toiset aikuisina, emme tiedä miksi (vs.
Jumafa päätti ottaa lapsen luokseen).
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Myös opettajainvalmistuslaitoksen varttuneet m iesopiskelijat suosi
vat r a t i o naali s i a s eli t y k s  i ä enem män kuin nuoret. Ero on 
merkitsevä tasolla p < .001 (t = 4.27) ja selittää 13 % koko varians
sista. 

Jo edellä kuvattujen osioiden lisäksi varttttneet miesopiskelijat ovat u s e a  m
m i n kuin nuoret sillä kannalla, että silloin kun lapset ovat hävittäneet lin
nunpesiä, heil1e on sanottava, että ihmisen pitäisi suojella luontoa eikä hävit
tää sitä (vs. linnut valittavat, kun niiden pesä on rikottu). 

Ka d e t t i  k o  u I u n nuorrten ja varttuneiden opiskelijoiden välillä 
ei ilmene mitään eroja r a t i o n a a l i s u u s a s t e i k o i s s a. 

Varttuneet s a i r aan hoi ta j a o  p p i 1 a a t asennoituvat vähem
hem män r a t i o n  a ali s e  s t i kuin nuoret. Ero on merkitsevä (t =
2.22, p < .05) vain toisessa asteikoss a ja se selittää. 3 % koko varians
sista. 

Osiotasolla todetaan, että varttuneet u s e a m m i n  kuin nuoret selittäisivät 
lapsen luokkatoverin kuoleman sanomalla, että Jumala päätti ottaa lapsen luok
seen ( vs. toiset kuolevat aikuisina, toi,set lapsina, emme tiedä miksi) (p < 
.001). Jopa lapsen tiedusteluun, kuinka ihminen sairastuu, varttuneet vastai
sivat useammin kuin nuoret, että jos on tottelematon, voi sairastua (vs. taudit 
tarttuvat muista ihmisistä). 

Te kn i 11 i s e  n ko r k e a  k o ulun varttuneet opiskelijat saavat 
r a t i o naali s u u s a s t e  i k o i s s a korkeammat pistemäärät kuin 
nuoret. Erot eivät kuitenkaan ole m erkitsevät. 

Taulukko 14 

Emotionaalinen vs. rationaalinen asenne 

Naiset Miehet 
SS df s2 F p SS df s2

Opiskeluaika C 0.80 1 0.80 <1 n.s. 5.60 1 5.60 
Oppilaitos R 12.10 2 6.05 5.00 .01 15.00 3 5.00 
Yhdysvaikutus CxR 13.60 2 6.80 5.62 .01 16.40 3 5.47 
Virhetermi w 101.60 84 1.21 301.90 272 1.11 

T 128.10 89 338.90 279 

F p 
5.05 .05 
4.50 .01 
4.93 .01 
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Kuvio 2 

Opiskeluajan ja oppilaitoksen oma- ja yhdysvaikutukset nais0 ja mies
ryhmissä; Emotionaalinen vs. rationaafrnen asenne. 

3.0 

2 .• 0 

1..0 

3.0 

2.0 

1. 0

N· 

----

Nuoret Varttuneet Teol. Op. Sair. Teol. Op, Sair. 

N 

--

Nuoret Varttuneet Teol. Op. Kad.Teekk. Teol.0p.Kad,Teekk. 

Sekä nais- että miesopiskelijaryhmissä opiskeluajan ja oppilaitoksen 
välinen yhdysvaikurtus on merkitsevä (p < .01) emotionaalisuusastei
kossa. Naisryhmässä yhdysvaikutus selittää 9 % koko varianssista, mies
ryhmässä vain 4 %. Naisopiskelijoista varttuneet sairaanhoitaj.aoppi
laat suosivat emotionaalisia selityksiä enemmän kuin nuoret, kuri taas 
muissa oppilaitoksissa nuoret kannattavat emotionaalisia selityksiä 
enemmän kuin varttuneet. Miesopiskelijoista varttuneet kadetit kannat
tavat emotionaalisia selityksiä enemmän kuin nuoret. Muissa miesopis
keli jaryhmissä ero on päinvastainen. 

Rationaalisuusasteikossa opiskelijoiden alkuperäinen valikoituminen 
erityisesti miesryhmissä viittaa muutosten tapahtuvan valikoitumisen 
suuntaan, ·vain opettajainvalmistuslaitoksen opiskelijat poikkeavat tästä. 

Var,trtuneiden opiskelijoiden oletett1in asennoituvan ratfonaalisem
min kuin nuorten. Hypoteesi ei kuitenkaan saa tukea näin ylei<sessä 
muodossaan, koska sairaanhoitajaoppilaiden ja kadettien ryhmissä erot 
ovat hypotees,in vastaiset. 
6 



82 

Opettajainvalmistuslaitoksessa <xlotettiin erityisesti varittuneiden
opis:kel:ijoiden suhtautumisen lapsiin olevan rationaalisempaa kuin 
nuorten. Hypoteesi saa vahvistusta sekä naiis- et,tä mies.ryhmissä. Erityi
sesti jälkimmäisessä tapauksessa opiskeluajan vaikutus on huomarttava, 
se selittää 13 % koko varianssista. 

Kriittisyys polrti-ikkaa kohtaan 

Varttuneet nais- ja miesopiskelijat suhtautuvat politiikkaan vähem
män kriittisesti kuin nuoret. Ero on merkitsevä (rt = 2.34, p < .05) 
vain teologisen tiedekunnan naisopiskelijoiden ryhmässä, mutta se on 
saman suuntainen muissakin ryhmissä lukuunottamatta Teknillisen 
korkeakoulun opiskelijoita. Wilcoxonin testin mukaan ero on merkit
sevä tasolla p < .05 (Siegel, 1956). Naisryhmässä opiskeluajan oma
vaikutus on merkitsevä (p < .05) ja se selittää 3 % koko varianssista. 

Asteikkoon sisältyvissä asioissa todetaan merkitseviä eroja vain teologiaa lu
kevien miesten ja opettajiksi valmistuvien miesten ryhmissä. Varttuneet Peolo
gi-an ylioppilaat hyväksyvät u s e a m m  i n kuin nuoret sen, että ylioppilaiden 
on syytä osaUistua poliittiseen toimintaan. Opettafakokelaat taas kiistävät 
u s e  a rri m i n · kuin nuoret väittämän, jonka mukaan politiikkaan kiinnitetään
nykyisin liiaksi huomiota.

Nuorten ja va:rttuneiden opiskelijoiden välisestä erosta suhtautumi
sessa politiikkaan ei esitetty hypoteeseja. Aineiston perusteella todetaan 
kuitenk_in varttuneiden olevan vähemmän kriittisiä politiikkaa kohtaan 
kuin nuorten. 

Taulukko 15 

' Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Naiset Miehet 

Lähde SS df s2 F p SS df s2 F 

Opiskeluaika C 4.50 1 4.50 4.13 .05 1.10 1 1.10 1.21 
Oppilaitos R 2.50 2 1.25 1.15 n.s. 2.10 3 0.70 <1 
Yhdysvaikutus CxR 1.40 2 0.70 <1 n.s. 1.80 3 0.60 <1 
Virhetermi w 91.90 84 1.09 248.80 272 0.91 

100.30 89 253.80 279 

p 

n.s.
n.s.
n.s.
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Taidetta vs. taloudellista itoimintaa arvostava asenne 

Varttuneet t e o l ogi a n opiskelijat arv ostavat taide t ta 
e n  e m m ä  n j a  ta l o u de l li sta t o i mi n taa v ähemmän kuin 
nuoret. Erot eivät ole merkitsevät, mutta ne ovat saman suuntaiset kai
kissa tapauksissa. 

0 p e rt t a  j a i n v a l m i s t u s  l a ito k s  e s s a varttuneet naisopis
kelijat arv ostavat taide t ta enemmän ja ta l o  u de l li sta t o i
m i n taa v ähemmän kuin nuoret. Yhdistetyssä asteikossa ero on mer
kitsevä (t = 2.57, p < .05) ja selittää 5 % koko varianssista. Se on 
merkitsevä myös toisessa yksityisessä asteikossa (t = 2.43, p < .05 ). 
Jälkimmäinen ero selittää 4 % koko varianssista. 

Osiotasolla varttuneet hyväksyvät u s e a m m i n  kuin nuoret väittämän, 
jonka mukaan taloudellisella toiminnalla on vain välinearvoa. 

Opettajainvalmistuslaitoksen nuorten ja varttuneiden miesopiskeli
j oiden v älinen ero ei ole mer kitsev ä. Osiotasol.la kuitenk,in havaitaan 
eräitä merkitseviä eroja. 

Varttuneet u s e a m m i n  kuin nuoret käyttäisivät vapaa-aikaansa ja raho
jaan mieluummin pankki- ja liike-elämän edistämiseen kuin tieteellisen tutki
muskeskuksen toiminnan rahoittamiseen, edelleen he ovat nuorina useammin 
sitä mieltä, että hyvän hallituksen pitää pääasiallisesti tukea tieteen harjoitta
mista (vs. varata määrärahoja kirjailijoille ja taiteilijoille). Edel'lä oleva risti
riita on todennäköisesti näennäinen, koska tehdään ero yleisten varojen jå 
omien varojen sijoituskohteiden välillä. 

Varttuneet k a d et i t ovat v ähemmän kriittisiä ta l o u d e l li sta 
t oi mi n taa k o h taa n kuin nuoret (t = 2.07, p<.05). Ero on 
kuitenkin merkitsevä vain ensimmäisessä asteikossa ja se selittää koko 
varianssista 2 % . Osiotasolla mikään ero ei ole merkirtsevä. 

Varttuneet s a i r a a n h o i t a j a o  p p i l a a t arv ostavat taide t 
t a v ähemmän j a  ta l o u d e l li sta t o i mi n taa enemmän kuin 
nuoret. Ero on merkitsevä (t = 2.62, p < .01) vain ensimmäisessä as
teikossa, muitta molemmissa tapauksissa saman suuntainen. Opiskeluai
ka selittää koko varianssista 5 % . 

Osiotasolla varttuneet ilmoittavat u s e a m m  i n kuin nuoret seuraavansa 
tarkasti sanomalehdistä talouselämää koskevia uutisia. 

T e  k n i 11 i s e  n k ork e a k o u l u  n varttuneet opiskelijat arv os
tavat taide t ta v ähemmän j a  ta l o u d e l li sta t o i mi n taa 
enemmän kuin nuoret. Ero ei kuitenkaan ole merkitsevä kummankaan 
asteikon osalta, vaikka se on saman suuntainen. 
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Taulukko 16 

Kriittisyys ta:loudellista toimintaa kohtaan 

Naiset Miehet 
Lähde SS df s

2 F P' SS df s2 F 

Opiskeluaika C 0.00 1 0.00 <1 n.s. 0.20 1 0.20 <1 
Oppilaitos R 37.00 2 18.50 17.79 .001 30.00 3 10.00 8.70 
Yhdysvaikutus CxR 13.60 2 6.80 6.54 .01 7.80 3 2.60 2.26 
Virhetermi w 87.40 84 1.04 312.80 272 0.15 

T 138.00 89 350.80 279 

Kuvio 3 

Opiskeluajan ja oppilaitoksen oma- ja yhdysvaikutukset naisryhmissä; 
Krfä�isyys taloudellista toimintaa kohtaan. 

V 

Nuoret Varttuneet Teol. Op. Sair. Teol. Op. Sair. 

Taulukko 17 

Taidetta ja tiedettä arvostava asenne 

Naiset Miehet 
Lähde SS clf 52 F p SS df s2 F 

Opiskeluaika C 8.00 1 4.00 1.96 n.s. 0.10 1 0.10 <1 
Oppilaitos R 17.50 2 8.75 4.29 .05 23.70 3 7.90 3.53 
Yhdysvaikutus CxR 6.30 2 3.15 1.54 n.s. 30.20 3 10.07 4.50 
Virhetermi w 171.40 84 2.04 609.30 272 2.24 

T 203.20 89 663.30 279 

p 

n.s.
.001
n.s.

p 

n.s.
.05 
.01 
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Kuviio 4 

Opiskeluajan ja oppila1toksen oma- ja: yhdysvaikutukset miesryhmässä; 
Taidetta ja t,iedettä arvostava asenne. 

Nuoret Varttuneet Teol. Qp. Kad. Teekk. Teol, Op, Kad. Teekk. 

Opiskeluajan ja oppilairoksen välinen yhdysva1kutus on merkitsevå 
(p < .01) ensimmäisen asteikon osalta naisryhmässä. Yhdysvaikutus 
selittää koko varianssista 8 % . Nuor-ten ja varttuneiden sairaanhoitaja
oppilaiden välinen ero on päinvastainen kuin muissa tutkituissa nais
ryhmissl\.;,varttuneet sairaanhoitajaoppi:laat arvostavat taidetta vähem
män ja-taloudellista toimintaa enemmän kuin nuoret. 

Miesopiskelijoiden ryhmässä yhdysvaikutus on merkitsevä toisessa 
asteikossa tasolla p < .01 ja se selittää 4. % kioko varianssista. Varttu
neet teologian opiskelijat ja kadetit arvostavat taidetta enemmän ja ta
loudellista toimintaa vähemmän kuin nuoret, kun taas opettajainval
mistuslaitoksessa ja Teknillisessa korkeakoulussa ero on päinvastainen. 

Var,ttuneiden teekkarien odotettiin arvostavan taloudellista toimin
taa enemmän kuin nuorten. Kummassakin asteikossa ero on oletuksen 
mukainen, mutta ei merkitsevä. Lisäksi yhdistetyssä asteikossa ja yksi
tyisissä asteikoissa todettiin spesifisiä, oppilla:it:oskohtaisia eroja. Varttu
neet opettajainvalmistuslaitoksen naisopiskelijat arvostavat taidetta 
enemmän ja taloudellista toimintaa vähemmän kuin nuoret, kun taas 
sairaanhofrajaryhmässä ero on päinvasitainen. Lisäksi nuoret kadetit 
ovat kriittisempiä taloudellista toimintaa kohtaan kuin varttuneet. Erot 
selittävät kahdesta vifr.een prosenttia koko varianssista. 

Demokraaitttisuus 

Te o Lo gis e n  t i e d e k u n na n  varttun eet nais- ja miesopiskeli0 

jat asen n oituvat a u t o r i taa r i s e mm i n kuin n uoret. Ero ei kui
tenkaan ole merkitsevä yhdistetyssä eikä missään yksityisessä asteikossa. 
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0 p e t t a j a i n v a 1 m i s t u s 1 a ito k s  e n  nuorten ja varttunei
den naisopiskelijoiden välillä ei havaita mitään selvää eroa d em o  k
r a a tt i s u u s a s t e  i k o i s s a. 

Osiotasolla varttuneet naisopiskelij�t hyväksyvät h a r v e m m i n  kuin nuo
ret sen, että 

- kuolemanrangaistusta pitäisi olla mahdollisuus soveltaa eräissä raskaissa ri
koksissa,

- nuorisorikollisuus tulee lisääntymään hyvin voimakkaasti, ellei pian ruveta
käyttämään ankarampia keinoja sen taltuttamiseksi.

Sen sijaan varttuneet ovat u s e a m m i n  kuin nuoret sitä mieltä, että
- monet omantunnon syistä asepalveluksesta kieltäytyvät ovat pinnareita ja

heitä tulisi kohdella sen mukaisesti,
- lapsen on itse hoidettava kotitehtävänsä (vs. lasta on kehotettava läksyjen

ääreen),
- kun lapsi haluaa, lähteä yksin marjasta-maan, he sanovat u s e  a m m  i n kuin

nuoret, katso vain ettet mene kauemmaksi kuin missä olemme olleet yhdessä
(vs. olet liian pieni lähtemään yksin).

Opettajainvalmistuslaitoksen varttuneet miesopiskelijat asennoitu
vat d e m o k r a a t t i s e m m i n kuin nuoret, erityisesti tämä koskee 
heidän suhtautumistaan lapsiin. Ero on merkitsevä (t = 2.93, p< .01) 
toisessa demokraattisuusasteikossa ja se selittää 6 % koko varianssista. 

Osiotasolla varttuneet u s e  a m m  i n kuin nuoret suhtautuvat omantunnon
syistä asepalveluksesta kieltäytyviin siten, että he ovat pinnareita ja heitä tulisi 
kohdella sen mukaisesti. Nuorten ja varttuneiden miesopiskelijoiden välinen 
ero suhtautumisessa lapsen kotiläksyihin on sama kuin naisopiskelijoilla. 

Nuorten ja varttuneiden k a d e  t t i e  n välinen ero d e m o k
r a a t t i s u u  s a s t e  i k o i s s a vaihtelee ja asteikot yhdistettynä ero 
jää vähäiseksi. 

Osiotasolla varttuneet kadetit hyväksyvät u s e a m m  i n kuin nuoret sen, 
että 
- miehet selviytyvät naisia paremmin älykkyyttä ja organisoimiskykyä vaati

vista tehtävistä,
'-'- kun lapsi käsketään leikistä asialle, niin hänen on lähdettävä heti (vs. jos 

leikki on kovin jännittävä, niin sitä ei tarvitse keskeyttää). 

Varttuneet s a i r a a n h o i t a j a  o p p il a a t ovat a u t o r i t a a
r i s e m p i a kuin nuoret. Yhdistetyssä asteikossa ero on . merkitsevä 
tasol1a p < .05 (t = 2.08) ja se selittää 3 % koko varianssista. Lisäksi 
yksityisten asteikkojen tasolla ero on merkitsevä (t = 2.61, p < .05) 
rationaalisuus-demokraattisuusasteikossa. Se selittää koko va11i.anssista 
5 %. 
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Osiotasolla varttuneet vaativat u s e  a m m i n kum nuoret, että lapsen on 
lähdettävä kesken leikin asialle heti kun käsketään. 

T e kni lli s e n  k o r k e a k o u l u n  varttuneet opiskelijat ovat 
d e m o k r a a t t i s e m p i a kuin nuoret. Selvin ero on toisessa de-
mokraattisuusasteikossa, jossa se on merkitsevä tasolla p < .05 (t =
2.23) ja se selittää koko varianssista 3 %. Osiotasolla ei todeta merkit-
seviä eroja. 

Taulukko 18 

Demokraattisuus I

Naiset Miehet 
Lähde SS df s2 

F p SS df s2 
F p 

Opiskeluaika C 1.60 1 1.60 <I n.s. 10.30 1 10.30 1.79 n.s.
Oppilaitos R 3.50 2 1.75 <I n.s. 117.00 3 39.00 6.78 .001 
Yhdysvaikutus CxR 28.20 2 14.10 2.47 n.s. 3.70 3 1.23 <I n.s.
Virhetermi w 478.80 84 5.70 1564.00 272 5.75 

T 512.10 89 1695.00 279 

Taulukko 19 

Demokraattisuus II

Naiset Miehet 
Lähde SS df s2 F p SS df s2 F p 

Opiskeluaika C 2.50 1 2.50 3.16 n.s. 6.40 1 6.40 6.96 .01 
Oppilaitos R 4.60 2 2.30 2.91 n.s. 1.40 3 0.47 <I n.s.
Yhdysvaikutus CxR 0.90 2 0.45 <I n.s. 5.10 3 1.70 1.85 n.s.
Virhetermi w 66.40 84 0.79 362.50 272 0.92 

T 74.40 89 375.40 279 

Taulukko 20 

Rationaalis-demokraattinen asenne 

Naiset Miehet 
Lähde SS df s2 F p SS df s2 

F p 

Opiskeluaika C 1.00 1 1.00 1.03 n.s. 0.00 1 0.00 <1 n.s.
Oppilaitos R 0.80 2 0.40 <1 n.s. 13.00 3 4.33 3.80 .05 
Yhdysvaikutus CxR 7.20 2 3.60 3.71 .05 4.70 3 1.57 1.38 n.s.
Virhetermi w 81.50 84 0.97 310.10 272 1.14 

T 90.50 89 327.80 279 
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Kuvio 5 

Opiskeluajan ja oppilairtoksen oma- ja yhdysvaikutukset naisryhmässä; 
Rartionaa'l,is-demokraattinen asenne. 

l j
N '·'t -- - --<
V 

4.0 

Nuoret Varttuneet Teol. Op. Sair. Teol. Op. Sair. 

Opiskeluajan ja oppilaitoksen välinen yhdysvaikutus on merkitsevä 
(p < .05) rartionaalisuus-demokraattisuusasteikossa naisryhmässä. Yh
dysvaikutus selittää 6 % koko varianssista. 'Nuoret sairaanhoitajaoppi
laat ovat demokraattisempia kuin varttuneet, sen sijaan muissa naisryh
missä nuoret ja varttuneet eivät eroa toisistaan. 

Varttuneiden opiskelijoiden odotettiin asennoituvan demokraatti
semmin kuin nuorten. Tällaista yleistä eroa ei kuitenkaan todeta, vaan 
erot jäävät spesifäiksi. Varttuneet sairaanhoirtajaoppilaat ovat vähem
män demokraattisia kuin nuoret, erityisen selvästi rtämä käy ilmi suh" 
tautumisessa fapsiin. TelmiHisen korkeakoulun varttuneet opiskelija:t 
ovat taas demokraattisempia kuin nuoret. 

Erityisesti opettajainvalmistuslairtoksen varttuneiden oppilaiden odo
tettiin suhtautuvan lapsiin demokraattisemmin kuin nuorten. Hypotee
si saa vahvistusta miesopiskelijo:den ryhmässä. 

Dem<jkraarttisuusasteikossa opiskelijoiden alkuperäinen valikoitumi
nen ja asenteiden muuttuminen e-ivät täydennä toisiaan. Toisessa ja kol
mannessa demokraattiisuusasteikossa, joissa tulee kysymykseen erityi
sesti suhtautuminen lapsiin, nuoret nais- ja miesopiskeiij.at eroavat sel
västi ,toisistaan, sen sijaan varitituneiden nais- ja miiesopiskelijoiden keski
arvot ovart käytännöllisest,i katsoen samat. Näin ollen keskiarvojen pe, 
rusteel'la voi :todeta asenteiden samanlaistuvan opiskeluaikana. Tämä 
on ainoa asennealue, jossa rtässä tutkiimu!ksessa havaitaan asenteiden 
samanlaistumista keskiarvojen mukaan, vai'l&a asenteiden samanlaistu
mista on haluttu pitää yleisenä opiskeluaikaisena muutoksena (Jacob, 
1957). 
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Kova- vs. helläluontoisuus 

Kaikissa oppilaitoksissa varttuneet opiskelijat asennoituvat hellä
luontoisemmin kuin nuoret. Yhdistetyssä asteikossa Wilcoxonin testil
lä ,tutkittuna ero on merkitsevä tasolla p < .05. Yksityisten asteikkojen 
tasolla ero ei aina ole merkitsevä, mutta on useimmiten odotetun suun
tainen. 

T e o l o g i s e n  tie d e k u n n a n  nuorten j a  varttu neiden nais
opiskelijoiden välinen ero on merkitsevä (t = 2.44, p < .05) yhdis• 
tetyssä asteikossa ja se selittää koko varianssista 7 %. Myös vähemmis
töaggressioa:steikossa ero on merkitsevä (t = 2.36, p < .05). Teolo
gisen tiedekunnan miesopiskelijoiden välinen er◊ ei yllä merkitseväksi 
yhdistetyssä tai kummassakaan yksityisessä asteikossa. 

0 p e t  t a  j a i n v a l m ist u s l a i t o  k s  e n  nuorten j a  varttu nei0 

den naisopiskelijoiden kesken todetaan merkitsevä (t = 3.25, p < .01) 
ero yhdistetyssä asteikossa ja hellä- vs. kovaluontoisnusasteikossa (t =
4.09, p < .001). Edellisessä tapauksessa ero selittää 8 % koko varians
sista, jälkimmäisessä 13 % . 

Varttuneet opiskelijat ovat h arv e m m i n  kuin nuoret sitä mieltä, että 
- ruotsinkielisillä on liian paljon vaikutusvaltaa maassamme,
- olisi tehokkaammin puututtava ruotsalaisten lehtien kirjoitteluun, jonka

muka,an suomalaiset ovat rikollista ja väkivaltaista kansaa ja
- isänmaallisen hengen ja maanpuolustustahdon asettaminen muiden arvojen

yläpuolelle on kansallinen välttämättömyys.

Opettajainvalmistuslaitoksen nuorten ja varttune1den miesopiskeli
joiden ero on merkitsevä yhdistetyssä asteikossa (t = 2.18, p < .05) 
ja hellä- vs. kovaluontoisuusasteikossa (t = 3.30, p < .01). Edellinen 
ero selittää 3 % koko varianssista. 

Osiotasolla ero on merkitsevä vain isänmaallisen hengen ja maanpuolustus
tahdon tärkeyttä ja kansallista välttämättömyyttä koskevassa väittämässä saman 
suuntaisesti kuin naisopiskelijoillakin. 

Nuoret k a d e t i t  ovat ko v a l u o n to i s em p i a  ku in varttu
neet (t = 2.35, p < .05). Ero selirttää 3 % koko varianssista. Ero on 
merkitsevä (t = 3.77, p < .001) myös vähemmistöaggressioasteikossa 
ja 1;e selittää 8 % koko varianssista. 

Varttu neet s a i r a a n h o i t a j a o  p p i 1 a a t ovat h e l l ä l u o n
to i s e  m p i a ku in nuoret. Ero on merkitsevä (t = 2.82, p < .01) 
vain vähemmistöaggressioasteikossa ja se selittää 6 % koko varianssista. 
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Osiotasolla varttuneet kannattavat u s e  a m m  i n kuin nuoret käsitystä, jon
ka mukaan maamme ruotsalaiset ovat yhtä lailla arvokkaita ja yhteistä etuam
me ajavia kuin, muutkin kansafai:sryhmät, ja he vastustavat useammin kuin nuo
ret sitä väitettä, että ruotsinkielisillä on liian paljon vaikutusvaltaa maassamme. 
Sen sijaan varttuneet vaativat nuoria voimakkaammin yhtenäisen kansallisen 
sisäpolitiikan noudattamista maamme arvovallan säilyttämiseksi. 

Myös T e k n i 11 i s e  s s ä ko r k e a k o u 1 u s s a havaitaan vart

tuneiden opiskeli joiden asennoituvan h että t u o n t o i s e m m i n

kuin nuorten. 

Osiotasolla varttuneet hyväksyvät us e a m m 1 n kuin nuoret sen, että 
maamme ruotsalaiset ovat yhtä lailla arvokkaita ja yhteisiä etujamme ajavia 
kuin muutkin kansalaisryhmät. 

Taulukko 21 

Hellä- vs. kovaluontoisuus 

SS df 

Naiset 
s2 F p SS 

Miehet 
df s2 F 

Opiskeluaika C 
Oppilaitos R 
Yhdysvaikutus CxR 
Virhetermi w 

3.30 1 
23.60 2 

9.40 2 

3.30 2.75 
11.80 9.83 
4.70 3.92 

n.s.
.001
n.s.

10.80 
29.30 

4.20 
307.40 

1 10.80 
3 9.77 
3 1.40 

9.56 
8.65 
1.24 

Lähde 

100.80 84 

T 137.10 89 

Taulukko 22 

Vähemmistöaggressio 

SS df 

1.20 

Naiset 
s2 F 

351.70 

p SS 

272 1.13 
279 

df 
Miehet 

s2 F 

Opiskeluaika 
Oppilaitos 
Yhdysvaikutus 
Virhetermi 

C 78.00 1 
R 1.60 2 

CxR 13.40 2 

78.00 16.56 
0.80 <l 

6.70 1.43 

.001 
n.s.
n.s.

18.90 
74.10 
16.20 

1 
3 
3 

18.90 
24.70 
5.40 
4.78 

3.90 
5.17 
1.13 

w 395.60 84 4.71 1300.20 272 

T 488.60 89 1409.40 279 

Hypoteesin mukaan varttuneiden opiskelijoiden odotettiin asennoi
tuvan helläluontoisemmin sekä suvaitsevan vähemmistöjä enemmän 
kuin nuorten. EdeUisessä asteikossa opiskeluajan omavaikutus on mer
kitsevä miesryhmässä, mutta se selittää vain 3 % koko varianssista. 
Naisryhmissä sairaanhoitajaoppilaita lukuunottamatta ero on hypotee
sin mukainen. Jälkimmäisessä asteikossa opiskeluajan omavaikutus on 

p 

.01 

.001 
n.s.

p 

.05 
.01 
n.s.
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merkitsevä sekä nais- että miesopiskelijoiden ryhmissä. Naisryhmässä 
opiskeluaika selittää 15 % koko varianssista, miesryhmässä vain yhden 
prosentin. Asteikkotasolla todettavat nuorten ja varttuneiden opiskeli
joiden väliset erot ovat tällä asennealueella suurimmat, kun kriteeriona 
pidetään sitä, miten suuren osan opiskeluaika selittää koko varianssista. 

Taloudellinen radika:1ismi 

Varttuneet opiskelijat asennoituvat kadetteja lukuunottamatta ta
loudellisiin kysymyksiin konservatiivisemmin kuin nuoret. Ero ei kui
tenkaan missään ryhmässä ole merkitsevä. Asteikkoon sisältyvissä 
osioissa havaitaan eräitä merkitseviä eroja nuorten ja varttuneiden vä
lillä. 

Varttuneet t e o l ogia a lukevat nais opiskelijat hyväk syvät h a r v  e m
m i n kuin nuoret väitteen, että armeijamme määrärahoja on voimakkaasti 
lisättävä, sillä puolustusvoimiemme vahvuudessa on maamme turva. 

V arttunf¾Jt o p e t t a  j a  i n v a lmi s t us l ait o k s  e n nais opiskelijat hyväk
syvät h a r v  e m  m i n kuin nuoret väitteet, joiden mukaan 
- nykyinen talousjärjestelmämme riistää työntekijöiltä heille kuuluvan osan

tuotannon voitosta,
- valtion kassavajauksen paras poistamistapa on asettaa rikkaille ja suuritu

loisille lisävero,
- armeijan määrärahaa on voimakkaasti lisättävä, sillä puolustusvoimiemme

vahvuudessa on maamme turva.
V arttu�et o p e t t a  j a  i n v a lmi s t us l a it o k e n mie s opiskelijat ovat 

u s ea, m m  i n kuin nuoret sitä mieltä, että suurteollisuuden sosialisointi johtaa
tuotannon lamautumiseen.

Kade t t i  e n  ryhmässä ei mikään ero osiotasolla ole merkitsevä. 
Varttuneet s a i r a a n h o i t a ja o p p i l a a t ka n nattavat u s e a m m i n 

kuin nuoret väittämää, jonka mukaan valtion olisi saatava suunnitella ja ohjata 
tuotantoa nykyistä enemmän, jotta vältettäisiin nykyisen talousjärjestelmämme 
työttömyys- ja lamakaudet. 

Varttuneet t e  e k k a r it va stustavat u s e a m m  i n kuin nuoret armeijan 
määrärahojen lisäämistä. 

Taulukko 23 

Taloudellinen radikalismi 

Naiset Miehet 
SS df s2 F p SS df s2 F 

Opiskeluaika C 6.00 1 6.00 1.07 n.s. 9.00 1 9.00 1.02 
Oppilaitos R 37.50 2 18.75 3.35 .05 223.00 3 74.33 8.46 
Yhd ysvaikutus CxR 1.50 2 0.75 <1 n.s. 18.00 3 6.00 <1 
Virhetermi w 469.60 84 5.59 2390.90 272 8.79 

T 514.60 89 2640.90 279 

p 

n.s.
.001
n.s.



92 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden ·välisestä erosta suhtautumi
sessa taloudel:lisiin kysymyksiin ei esitetty hypoteesia. Missään opiskeli� 
jaryhmässä ero· ei ole merkitsevä, mutta kadetteja lukuunottamatta 
varttuneet opiskelijat asennoituvat taloudellisiin kysymyksiin konser
vaitiivisemmin kuin nuoret. Ero ei kuitenkaan ole merkitsevä Wilco
xonin testillä tutkittuna. Osiota:solla ,todetaan eräitä merkitseviä eroja, 
erityisesti varttuneet opiskelijat vastustavat armeijan määrärahan lisää
mistä voimakkaammin kuin nuoret. Sen sijaan varttuneet kannattavat 
vähemmän kuin nuoret suunnitelmataloutta, suurteollisuden sosiali
sointia ja va:ltion kassavajauksen poistamista asettamalla varakkaille 
lisävero sekä väitettä, jonka mukaan nykyinen talousjärjestelmämme 
riistää työntekijöilitä heille kuuluvan osan tuotannon voitosta. Jokseen
kin johdonmukaisen erojen suunnan perusteella voinee esittää hypotee� 
sin, että kouluturkseHa vahvistetaan konservatiiwsta eli tässä nimen� 
omaan y:ksityisyritteliäisyy,ttä suosivaa asennoitumista taloudel1isii.n ky� 
symyksiin. 

4. 2. 3. Opiskel uajan ja s uk up uolen yhdysvaik utus asteikkotasolla

Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ja Jyväskylän yliopis
ton opettajainvalmistuslaitoksen opiskelijoiden ryhmissä on mahdol
lista erikseen tutkia, eroavatko saman oppilaitoksen nuorten ja varttu
neiden opiskelijoiden asenteet toisistaan samaan tapaan nais- ja mies
opiskeli jaryhmissä vai havaitaanko opiskeluajan ja sukupuolen välillä 
merkitseviä yhdysvaikutuksia. Tämä analyysi tapahtuu asteikkotasolla. 

T e  o 1 o g i a a lukevien ryhmässä ei havaita yhtään merkitsevää 
opiskel uajan ja s uk up uolen välistä y�dysvaik utusta. 

0 p e t  ta j a i n v a 1 m i s t u  s 1 a i t o  k s  e n  opiskelijoilla havaitaan 
kolmessa asenneasteikossa merkitsevä yhdysvaikutus opiskeluajan ja 
sukupuolen välillä. Varttuneet naisopiskelijat a r v o s ta v a t  ta i
de tta j a  ti ede ttä enemmän k uin n uoret, kun taas varttuneet 
miesopiskelijat a r v o s ta v a t  ta ide tta j a  ti ede ttä väh em
män k uin n uoret (F = 20.53, p < .001). Yhdysvaikutus selittää koko 
varianssista 8 % . Muut merkitsevät yhdysvaikutukset todetaan demok
raattisuusasteikoissa (I ja II). Varttuneet naisopiskelijat a s e  n n o  i-
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t u v a t d e m o k r a a t t i s em m i n (I demokraattisuusasteikko) 
kuin nuoret, sensijaan ero miesten ryhmässä on päinvastainen (F =
7.25, p < .01). Yhdysvaikutus selittää koko varianssista 3 %. Toisessa 
demokraattisuusasteikossa, jossa kysymyksessä on suhtautuminen lap
sifo, t,ilanne on vastakkainen eli varttuneet miesopiskelijat a s e  n n o  i
t u v a t d e m o k r a a t t i s e mm i n kuin nuoret ja varttuneet nais
opiskelijat a u t o  r i t a a  r i s e  mm i n kuin nuoret (F = 6.62, p <
.05). Mainittu yhdysvai!kutus selittää. koko varianssista 3 %. Opetta
jainvalmistuslaitoksesta voidaan siten osoittaa, että nuorten ja varttu
neiden väl:inen ero saa,tta:a olla erisuumainen nais- ja miesryhmissä. 
Tällaiseen mahdollisuuteen ei juuri aikaisemmin ole kiinnitetty huo
miota eikä tässä aineiston suppeuden takia asiasta voi enempää sanoa. 

Taulukko 24 

Opiskeluajan ja sukupuolen vaikutus taidetta ja tiedettä arvostavaan 
asenteeseen opetta j,ainvalmistuslaitoksessa 

Lähde SS df s
2 F p 

Opiskeluaika C 2.00 1 2.00 1.32 n.s.
Sukupuoli R 35.30 1 35.30 23.20 .001
Yhdysvaikutus CxR 31.20 1 31.20 20.53 .001
Virhetermi w 298.00 196 1.52 

T 366.50 199 

Kuvio 6 

Opiskeluajan ja sukupuolen oma- ja yhdysvaikutukset opettajaiinvalmis
tuslaitoksessa; Taidetta ja tiedettä arvostava as·enne. 

5,0 

4.0 

--

--
3,.0. 

Miehet 

Nuoret Varttuneet Nai_set Miehet Nuoret Varttuneet 
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Taulukko 25 

Opiskeluajan ja sukupuolen vaikutus demokraattisuuteen (l) opetta
jainvalmistuslaitoksessa 

Lähde SS df s2 F p 

Opiskeluaika C 0.04 1 0.04 <1 n.s.
Sukupuoli R 192.60 1 192.60 37.04 .001
Yhdysvaikutus CxR 37.71 1 37.71 7.25 .01
Virhetermi w 1020.00 196 5.20 

T 1250.35 199 

Kuv,io 7 

Opiskeluajan ja sukupuolen oma- ja yhdysvaikutukset opettajainvalmis
tusilaitoksessa; Demokraattisuus I. 

6.0 

5,0 

4.0 

Nuoret Varttuneet Naiset Miehet 

Taulukko 26 

-
Naiset 

Miehet 

Nuoret Varttuneet 

Opiskeluajan ja sukupuolen vaikutus demdkraattisuuteen (II) opetta-
jainvalmistuslaitoksessa 

Lähde SS df s2 F p 

Opiskeluaika C 1.85 1 1.85 2.61 n,s. 
Sukupuoli R 5.23 1 5.23 7.37 .01 
Yhdysvaikutus CxR 4.70 1 4.70 6.62 .05 
Virhetermi w 138.22 196 0.71 

T 150.00 199 
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Kuvio 8 

Opiskeluajan ja sukupuolen oma- ja yhdysvaikutukset opettaj.ainva:lmis
tuslaitoksessa; Demokraattisuus II. 

4,0 

t l f
Naiset 

� ----
3,0 

Nuoret Varttuneet Naiset Miehet Nuoret Varttuneet 

4. 2. 4. Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenneprofiilien
vastaavuus 

Yleisluontoisen kuvan nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asen
teiden vastaavuudesta saa tarkastelemalla ryhmien asenneprofiileja 
(Abdel-Aty, 1960; Cronbach & Gleser, 1953; Haggard, Chapman & 
Isaacs, 1959; Lienert, 1961). Profiilien tilastollista vertailua varten 
laskettiin erikseen nais- ja miesopiskelijoiden yleiskeskiarvot ja -hajon
nat asteikoittain. Standardoinnin avulla keskiarvot saatettiin nollaksi 
ja hajonnat yhdeksi kaikissa asteilroissa. Eri oppilaitoksia edustavat ryh
mät olivat tässä vaiheessa yhtä suuret. Profiilipistemäärät laskettiin sen 
jälkeen mittaamalla !kunkin ryhmän keskiarvon ja yleiskeskiarvon ero 
yleishajonnalla. Näiii ollen samaa ·sukupuolta olevien opiskelijoiden 
samoin kuin eri asteikkojen pistemäärät ovat keskenään verrattavissa. 
Sen lisäksi, että profiiliin sisältyvillä v•ariaabeleilla tulee olla sama kes
kiarvo ja hajonta, niiden pitää oUa keskenään korreloimattomia. Tä
män vaaitimuksen asteikot ,täy.tti'Vät likimääräisesti sen jälkeen, kun niis
tä poistettiin moraaliisen radikalismi:n vs. moraalisen konservatismin 
asteikko. Profailien samankaltaisuutta tutkittiin D2-arvoje.n avulla (Os
good & Suci, 1952), jotka on muunnettu myös profiiLikorrelaatioker
toimitksi (Cattell, 1949). Koska näiden tunrmslukujen cilastollisista 
merkitsevyystesteistä ei o1la yksimielisiä (Kristof, 1958), niin niiden 
testauksesta on luovuttu. Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden vä'liset 
D2-arvot sekä niitä vastaavat profiili:korrelaatioker,toimet (r

p ) eri ryh
missä on kuvattu taulukossa 27. 
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Taulukko 27 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden 
taavat r p-arvot eri ryhmissä. 

väliset D2-arvot ja niirtä vas-

Teologian 
opiskelijat 

Naiset Miehet 

l.67
.86

0.59 
.95 

Opettajain
valmistuslai
toksen opis-

kelijat 
Naiset Miehet 

1.14 
.90 

1.44 
.88 

Kadetti- Sairaan- Teknillisen 
koulun hoitaja- korkeakoulun 
oppilaat oppilaat oppilaat 

Miehet 

0.52 
.96 

Naiset 

1.30 
.89 

Miehet 

0.45 
.96 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden profiilien havaitaan vastaa
van toisiaan varsin suuressa määrin. Profiilikorrelaatiokertoimissa ilme
nevä ero heijastaa merkitsevien erojen lukumääriä eri ryhmissä. Näin 
ollen profiilien vertailu osoittaa erojen vähyyttä ja tutkimuksen oppi
laitoksen nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden suurta sa
mankaltaisuutta. 

4. 2. 5. Tiivistelmä nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden
keskiarvojen eroista 

Nuorten ja varttuneiden nais- ja miesopiskelijoiden asenteiden keski
arvojen erojen suunnat sekä merkitsevyydet on esitetty oppilaitoksit
tain taulukossa 28. Taulukossa on astei:kot käännetty samansuuntaisiksi 
vertailun helpottamiseksi. Asenteiden keskiarvot sekä niiden erot ilme
nevät myös kuviOSlt:a 9. Siitä ·näkyy nuorten ja varttuneiden opiskeli
joiden sijainti kullakin asenneasteikolla sekä siinä tapahtuvat muutok
set. Kuvio 9 on laadittu erikseen nais- ja miesryhmien osalta standar
doitujen pistemäärien perusteella siten, että kaikkien miesryhmien sa
moin kuin kaikkien naisryhmien keskiarvo on nolla ja hajontoina on 
vastaavasti käytetty yleishajontoja, jotka on muunnettu ykkösen suu
ruisiksi. Kuviossa yhden hajonnan suuruista eroa vastaa 50 mm. 



Taulukko 28 

Asteikkojen keslciarvoerojen suunta ja merikitsevyystaso (p < .05) oppi
.lai,toks.ittain 

Teologinen 
tiedekunta 

Opettajain
valmistuslai tos 

Kadetti
koulu 

Naiset Miehet Naiset Miehet Miehet 
Uskontoa arvostava asenne ja moraalinen 
konservatismi 

Uskontoa arvostava asenne . . . . . . . . <--<.05 
Moraalinen konservatismi ........ <--<.05 

Rationaalisuus 
Tiedettä arvostava asenne . . . . . . . . . . >-->
Ei-emotionaalisuus . . . . . . . . . . . . . . <--> 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan ........ >.05-> 
Taidetta vs. taloudellista toimintaa arvos-
tava asenne 

Kriittisyys taloudellista toimimaa koh-
taan ........................... <--< 
Taidetta ja tiedettä arvostava asenne . . <--< 

Demokraattisuus 
Demokraattisuus I . . . . . . . . . . . . . . . . >--> 
Demokraattisuus II . . . . . . . . . . . . . . >--> 
Rationaalis-demokraattinen asenne . . <--> 

Kova- vs. helläluontoisuus 
Kovaluontoisuus . . . . . . . . . . . . . . . . >-->
Vähemmistöaggressio . . . . . . . . . . . . >.05 -< 

Taloudellinen radikalismi . . . . . . . . . . . . >--> 

>-> 
>-> 

<-> 
<.05-<.00l 
�> 

<-< 
<.05-> 

<-> 
>-<.0l 
<-< 

>.001->.01 
>-> 
>-> 

<
>

<
>
> 

>.05 
<

>
<
>

> 
>.001 
< 

Sairaanhoi
tajaopisto 
Naiset 

< 
<.05 

< 
>.05 
> 

>.0l 
> 

<
>

>.05 

< 
>.0l 
> 

> nuorten keskiarvo suurempi kuin varttuneiden 
< nuorten keskiarvo pienempi kuin varttuneiden 

Teknillinen 
korkeakoulu 

Miehet 

<
>

< 
< 
<

>

> 

< 
<.05 
> 

> 
> 
> 

e.o 
'1 
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Kuvio 9 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijaryhmien sijaintr asenneasteikoilla. 
(Kaikkien nais- ja kaikkien miesryhmien keskiarvo on O ja hajonta 1. 
Kuviossa yhden hajonnan suuruista eroa vastaa 50 mm). 

Naiset 

Uskontoa arvostava asenne 

Sair. Op. - 0 + Teol. 
Nuoret 

Varttuneet_S/_....___ _____ __._\ __ 

Nuore.t Teol. 

Varttuneet / 
Teol. 

Op, Sair. !aol. 

Moraalinen rad.i)calismi 

Op, Sair. 

s:z 
Op. Sair. 

Tiodottä arvoatava asenne 

Teol. Sair. Op. 
Nuoret 

Varttuneet� _____ .._zs:______ ��
--=-
----------

Teol. $air. Op. 

Emotionaalisuus 

Nuoret Sair, Op. Teol. 

·varttuneet----�---""""'--'�-"--------------
Op. Sair. Teol. 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

::::

,,

, 

--

-�::;_

---

�-

·

-

· 

· 

__ 

o

_ 

.

... /_

T

_

e

_

o

_

l. 

_

_ 

Sa

_

i

_

r

_

. 

---

-

--

-

Teol. Op, Sair. 

Tutkimuks�n hypoteeseissa odotettiin todettavan eräitä yleisiä eli op
pilaitoksesta ja sukupuolesta riippumattomia asenne-eroja nuorten ja 
varttuneiden välillä. Mikäli yleisyyden kriteerioksi asetetaan se, että 
eron on oltava eri ryhmissä saman suuntainen ja suuruinen, niin mil
lään asenneulottuvuudella ei havaita tällaista eroa. Ei edes eron suunta 
ole sama. Jos kuitenkin mittauksen keskivirhe otetaan huomioon, niin 
eräät erot voidaan tulr�ita suunnafraan yleisiksi, mutta ne vaihtelevat 



Kuvio 9 (jatkoa) 

Naiset 

Iriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan 
- 0 + 

::�••< -�"'------

Sa

_

i

_

r

_

.

_S_P_·_� ___ S_

o

_

l

_

. 

_ __:::,,_ _____ _ 
Sair. Op. 

Taidetta ja tiedettä arvostava asenne 
Sair. Op. Teol. 

Teol. 

Nuoret 

Varttuneet ___ /.....__�_-_·----'""---"'-----
Sair. Op. Teo

l

. 

Demokraattisuus r

Sair. Op. Teol

. 
Nuoret 

Varttuneet --------=-��..__ ..... .....,_ _____________ _ 
Teol. Sair. Op. 

Nuoret 

Varttuneet 

Nuoret 

Varttuneet 

Demokraattisuus It. 

Teol. Sair. Oo. 
Demokraattisuus III 

Sair. Op. Teol. 
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suuruudeltaan. Kun erojen yleisyys rajoitetaan tällä tavoin, nun tode
taan, että vartttmeet ovat

vähemmän kriittisiä politiikkaa kohtaan, 
hellä! uontoisempia, 
suvaitsevampia vähemmistöjä kohtaan ja 
taloudellisissa kysymyksissä konservatiivisempia kuin nuoret;

Näissä tapauksissa kontroHiryhmäksi tarkoitetussa Teknillisessä kor-
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Kuvio 9 (jatkoa) 

Naiset 

-Helläluontoisuus 
- 0 + 

::::••-�t _____ 

O

� .... P• ___ 

S

a

_

i

_

r

_

. 

-T

e

_

o

_l_

.

_""'--'"'---'-------
Sair. Op. Teol. 

Vähemmistöaggressio 

Nuoret Op. Sair. TeQl. 

Varttunee_t _____ :_z:c;;....__..:;...,<,. ______________ _ 
Teol. Sair. Op. 

Taloudellinen radikalismi 
Op

. 

Teol. Sair . Nuoret 

·varttuneet __ ___,,_//.......,,___./.___ ___ _ 
Teol. Op. 

S

air. 

keakoulussa erojen suunta ori politiikkaan suhtautumista h,1kuunotta
ma,tta sama, joten kysymyksessä saattaa olla yhteisten opiskelukoke
musten ja/tai kulttuurin muuttumisen aiheuttama ero.,_ Vähemmistöi
hin suhtautumisen osalita voi viitata Plantin (1958 a;. b, c:) j-a Telfordin 
sekä Planti,n (1963) tutkimusten'.-tuloksiin, joiden:.n.rnkaao: oppifaitos,. 
ten ulkopuolella olevi,lla · nuorilla - etnose.ntrisyys väheni, s�maan. tapaan 
kuin opiskeli jaryhmässä. _ . -

· · 



Kuvio 9 (jatkoa) 

Teekk. K a

d

. 

Miehet 
l,i.•( 

Uskontoa arvo·stava asenne 

O

p. - 0 + 

T

eo

l. 
lluoret 

Varttuneet
__._

,
..___\ l�----1:1-_S____;:,,.__;_:.

10 

1,40 

Teekk . Kad. Op. '.reol. 
Moraalinen radikalismi 

Teol. Op. Teekk. Kad. 
lluoret ____ ..,,.......,�r,-------..-----�--.----------

:::;, z•: s � 
Teol. 

lluoret 

O

p. Teekk. Kad.

Tiedettä arvostava asenne 

'"'·vx�"-Varttunee_t _______ _,Lx___.....__,L __ ....._ ____________ _ 
Teol. Kad, Op. Teekk . 

Emotionaalisuus 

::::�•o ... t __ 

�

,c;;.. __ _,,:,__·_

T

_

e

_

e

-

kk

_._

Ka

_

d

_ • ..,__

O

_p_\.L'_

e

_

o

_

l

_

. 

---------
Op. Teekk. Kad. Teol. 

Kriittisyys polit iikkaa kohtaan 

:::�oot _______ _./N,___

K

_

a

_

d

_

.

_

O

p

.._

.

_T-

e

o

_

l

,i

.

_T_

e

e

_

k

_

k

_

. 

_________ _ 

Op. Teol. Teekk. Kad. 
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Yleisistä nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden välisistä asenne
eroista esitetyistä hypoteeseista vain varttuneiden opiskelijoiden suu
rempaa helläluontoisuutta ja vähemmistöjä suvaitsevampaa asennoi0 

tumista koskevat otaksumat saivat vahvistusta. Sen sijaan ei todettu 
yleisiä eroja rationaalisuudessa ja demokraattisuudessa, vaikka niitä 
odotettiin. 

Sukupuoleen kytkeytyviä asenne-eroja odotettiin erityisesti suhtau-
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Kuvio 9 (jatkoa) 

Miehet 

Kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan 

- 0 + 

}iuoret Teekk, Kad,Op, Teol. 

Varttuneet _____ ""'
K

rt-d-,d
-.---,Tf.-:e�e,:sk::--.

---•-\_�_O�

p

,...,-S: ___ '_---40:T-eo,..,l,--.----

Taidetta ja tiedettä arvostava asenne 

:::::�••'--------

K

_

a

_

d

_\__._ _

_ 

T

_

eo

_.u

_

• 

_

_ 

O

..,_
p

_ 

. 

.,,,-

T

_

e

_• _

kk

_

. 

______ ...;,.. __ 
Kad. Op. Teekk, Teol, 

Demokraattisuus I 

Kad. Teol. Op, Teekk, 
Nuoret 

Varttuneet -�/�fl 
_____ ....,___\ _ Kad, Teol. Op

. 

Teekk, 
Demokraattisuus II 

:::::�,,, _______ 

O

_

p

_

.

_�-
•

-

e

-

kk

_

. 

_ _.

Ka

'-

d

-•_

T

...:

e

:..

o

_l..,.

. 

__________ _ Teol, Teekk,Kad,Op. 

Demokraattisuus III 

Nuoret Kad

. 

O
p

. Teekk, Teol. 

Varttuneet __ _____.../ __ __.._K___._______.. ___ _ 
Ka

d

, Teol

. 

Teekk, Op. 

tumisessa lapsiin. Toisessa ja kolmannessa demokraattisuusasteikossa 
tällainen ero todettiin. Varttuneet naisopiskelijat suhtautuivat lapsiin 
vähemmän demokraattisesti kuin nuoret, kun taas varttuneet mies
opiskelijat suhtautuvat lapsiin demokraattisemmin kuin nuoret. Tämä 
merkitsee sitä, että suhtautuminen lapsiin muuttuu opiskeluaikana sa
mankaltaisemmaksi, kun kriteeriona pidetään asenneaste-ikkojen keski
arvoja. Tutkimuksen hypoteesi sai vahvistusta. 



Kuvio 9 (jatkoa) 

Nuoret 

Miehet 

Helläluontoiauua 
- 0 + 

Ka

\: 

O

�-

l. Teelck

. 

. . 
Varttwiee_t _______ _._ __ �----"---....;a,--'--�------

Nuoret 

Kad. Teekk. ·Op. Teol. 

Vähem miatöaggreaaio 

�

T

/

eekk. 

�

Kad. 

Varttwieet / . \ � ____________ .......__....,._ __________ _

Teekk. Teol.

O

p. Kad. 

Taloudellinen radikalismi 

::::�''' _____ y"--K_

a

_.,d• ___ 

T

•_

e

_
k
_
k
..,,,
.7'--

T

-

eo

_

l

_·•,_
;

_

O

_

p

_

. 

_______ _ 

Tee

k

l_<. Kad·. Op. 
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Muissa tutkituissa asenneulottuvuuksissa havaittiin spesifejä oppi
laitoskohtaisia nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden välisiä eroja. 

Varttuneet teologian opiskelijat a r v o s t ava t u s k o  n t o a 
e n e m m ä n ja o v a t m o r a a l i k y s y m y k s i s s ä k o n s e r v a
t i i v i s e  m p i a kuin nuoret. Tulos on hypoteesin mukainen. Myös 
sairaanhoitajaopistossa todettiin samanlainen ero. Muissa oppilaitok-
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sissa ei näissä asteikoissa ilmennyt merkitseviä eroja, vaikka varttunei
den opiskelijoiden odotett,iin arvostavan uskontoa vähemmän ja olevan 
moraalikysymyksissä radikaalisempia kuin nuorten. 

Varttuneiden opiskelij oiden otaksuttiin a s e  n n o  i t u v a n r a t i o
n a a l i  s e m m i n kuin nuoret asen:noituivat ja erityisesti opettajainval
mistuslaitoksessa odotettiin tällaisen eron esiintyvän suhteessa lapsiin. 
Vain hypoteesin jälkimmäinen osa saa tukea tässä tutkimuksessa. 

Ta i de t ta v s. ta l o u de l l i s ta t o i m i n taa a r v o s ta v a n
a s e n t e  e n osalta esitettiin se hypoteesi, että, varttuneet teekkarit ar
v ostavat taloudellista toimintaa enemmän kuin nuoret. Ero on kum
massakin asteikossa odotetun suuntainen, mutta ei merkitsevä. Lisäksi 
todettiin, että opettajainvalmistuslaitoksen varttuneet naisopiskelijat 
a r v o s ta v a t ta i de t ta enemmän ja vastaavasti ta l o 11 de l
l i s  ta t o i m i  n taa v ähemmän kuin nuoret. Sen s,ijaan varttuneet 
sairaanhoitajaoppilaat ja kadetit a r v o s ta v a t ta i de t ta v ähem
män ja ta l o u d e l l i s ta t o i m i  n taa enemmän kuin nuoret. 

Varttuneiden opiskelijoiden odotettiin asennoituvan demokraatti
semmin kuin nuorten. Tällaista yleistä eroa ei todettu. Varttuneet sai
raanhoitajaoppilaat o v a t v ä h e m m  ä n d e m o k r a a t t i s i a kuin 
nuoret

1 
Teknillisen korkeakoulun varttuneet opiskelijat taas de m o  k

r a a t t i s e m p i a kuin nuoret. Erityisesti opettajainvalmistuslaitoksen 
varttuneiden opiskelij oiden odotettiin s u h ta u t u  v a n la p s i i n
de m o k raa t t i s e m m i n  kuin nuorten. Hypoteesi saa puolittain 
tukea, koska vain miesten ryhmässä on odotetunlainen ero. 

Kaikki kuvatut erot lukuunottamatta suhtautumista vähemmistöi
hin ovat vähäisiä, kun niiden suuruutta arvioidaan käyttäen mittana 
sitä, miten suuren osan koko varianssista ne selittävät. 

Asteilkkoj.en pistemäärien jakautumat ova.t yleensä tutkituissa ryh
missä ,normaalit, asteikkojen puitteissa nuorten ja varttuneiden asentei
den keskiarvot ja varianssirt: voivat siten erota ,toisisitaan. Poikkeuksina 
,tästä todetaan, että uskontoa arvostavan asteikon pistemäärien jakautu
ma teologian opiskelijoilla ja sairaanhoitajaoppilaiUa on negati,ivisest,i 
vino, opettajiksi valmistuvien sekä teekkarien ryhmässä se taas on posi
rt:iiv-isesti v�no. HeHä- vs. kovaluontoisuusasteikossa jakautumat ovat 
yleensä positiivisesti vinoj:a. Asteikkojen tekniset ominaisuudet eivät 
siten estäneet erojen iHmenemistä tkuin enintään kuvatuissa poikkeus
tapauksissa. 

Opiskeluajan ja oppilaitoksen yhdysvaikutukset osoittavat spesifisten 
oppilaitoskohtaisten nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden välisten ero
jen olemassaolon. 
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Opiskeluajan ja sukupuolen välisiä yhdysvaikutuksia selvitettiin
siksi, että nähtäisiin, eroavatko saman oppilaitoksen nuorten ja varttu
neiden opiskelijoiden asenteet samaan tapaan. Ongelmaa oli mahdol
lista tutkia teologian opiskelijoiden ja opettajainvalmistuslaitoksen op
pilaiden ryhmissä. Jälkimmäisessä havaittiin kolme merkitsevää yhdys
vaikutusta, jotka viittaavat siihen, että samassa oppilaitoksessa nuor
ten ja varttuneiden välinen ero saattaa ol:la er\isuuntainen ja erisuu
ruinen nais- ja miesryhmissä.

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden vastaavuutta kar
toitettiin myös vertaamalla näiden asenneprofiileja D2

- ja profiiLikor
relaatiokertoimien (rp) avulla. Nämä vaihtelivat .86:sta .96:een, joten
ne osoittavat opp:ilaitoskohtaista nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden
asenteiden varsin suurta samankaltaisuutta.

4. 3. NUORTEN JA VARTTUNEIDEN OPISKELIJOIDEN
ASENTEIDEN V ARIANSSIEN EROT 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden yhtenäisyyttä tut
kittiin vertailemalla asenneasteikkojen varianssien eroja sekä erojen 
suuntia. 

Yleiskuvan muodostamista varten on taulukossa 29 esitetty nuor
ten ja varttuneiden opiskelijoiden välisten varianssierojen suunta ja 
merkitsevyys oppilaitoksittain ja ryhmittäin. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden varianss.ien erot 
y;Ji oppi-laitosten osoittavat, että varttl]neiden opiskelijoiden suhtautu
minen politiikkaan on erilaistuneempaa kuin nuorten (p< .05, Wil
coxonin testi), kun taas varttuneiden asenteet ovat yhtenäisempiä kuin 
nuorten taidetta ja tiedettä arvostavan asenteen sekä taloudeUisen ra
dikalismin asteikoissa (p< .05, Wilcoxonin testi). Lisäksi varttuneiden 
opiskelijoiden asennoituminen heHä:luontoisuusasteikossa on erifaistu
neempaa kuin nuorten lukuunottamatta sairaanhoitajaoppilaita, joiden 
ryhmässä varttuneiden varianssi helläluontoisuusasteikoissa on merkit
sevästi vähälisempi kuin nuorten. Edelleen on eräitä spesifisiä varians
sien eroja. Tutkimuksen tuloksen perusteella ei voi sanoa, että varttu
neiden opiskelijoiden asenteet olisivat yleensä yhtenäisempiä kuin 
nuorten, kuten eräät tutkijat (Jacob, 1957; Eddy, 1959) ovat opiskelu
aikaisista asennemuutoksista todenneet, silloin kun kriteeriona pide
tään variansseja. Varttuneiden opiskelijoiden asenteiden suurempaa yh
denmukaisuutta koskenut hypoteesi ei saa siten yleisessä muodossaan 
vahvistusta. 



Taulu1kko 29 

Asteikkojen varianssierojen suunta ja merbtsevyystaso (p < .05) oppi
laitoks.ittain 

Teologinen Opettajainval- Kadetti- Sairaanhoi-
tiedekunta mistuslaitos koulu tajaopisto 

Naiset Miehet Naiset Miehet Miehet Naiset 
Uskontoa arvostava asenne ja moraalinen 
konservatismi 

Uskontoa arvostava asenne . . . . . . . .. >-> >-->.001 > <
Moraalinen konservatismi . . . . . . . . . . >-> <-> > <

Rationaalhuus 
Tiedettä arvostava asenne . . . . . . . . . . <-> >-> < < 
Ei-emotionaalisuus . . . . . . . . . . . . . . <->· <-> > ·>

Kriittisyys politiikkaa kohtaan . . . . . <-< <-< > <
Taidetta vs. taloudellista toimintaa arvos-
tava asenne 

Kriittisyys talou_dellista toimintaa koh-
taan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  >-> <-< > > 
Taidetta ja tiedettä arvostava asenne .. >->· >.001->- > > 

Demokraattisuus 
Demokraattisuus I . . . . . . . . . <->· <->· < > 
Demokraattisuus II . . . . . . . . . <-> >->.01 < < 
Rationaalis-demokraattinen asenne >->· >->· < <.0l 

Kova- vs. helläluontoisuus 
Kovaluontoisuus . . . . . . . . . . . . . <-< <.05-<.05 <.0l >.0l 
Vähemmistöaggressio . . . . . . . . . . . . >-< >->· <.001 > 

Taloudellinen radikalismi . . . . . . . . . . . . >-> >-> > 

> nuorten varianssi suurempi kuin varttuneiden 
< nuorten varianssi pienempi kuin varttuneiden 

Teknillinen 
korkeakoulu 

Miehet 

<.05 
< 

<
>
< 

>.0l 
<

>
·>
< 

<
>
> 



4. 4. NUORTEN JA VARTTUNEIDEN OPISKELIJOIDEN
ASENTEIDEN RAKENNE-EROT 

4. 4. 1. Yleistä
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Nuorten ja varttuneiden opiskeLijoiden asenteiden rakenne-eroja
tutkittiin Kadettikoulun ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden 
ryhmissä sekä osio- että asteikkotasolla. Oppilaitokset oli valittu sen 
tähden, että molemmissa ryhmissä merkitsevien keskiarvo- ja varianssi
erojen määrä jäi vähäiiseksi, joten ne eivät aihe�ttaneet erityistä ongel
maa faktorirakenteiden vertairlussa. Lisäksi molemmissa on vain mies
opisikeli joita. 

Asenteiden rakenteiden vertailu on tehtävä sekä osio- että asteik
kotasolla, koska niitä koskevat hypoteesit ovat erilaiset; os-iotasolla 
varttuneiden asenteiden odotetaan olevan integroituneempia, asteik
kotasolla eriytyneempiä, differoituneempia. 

Osiotason faktorianalyysien lähtömatriiseista on otettava huomioon 
,ne näkökohdat, jotka on esitetty toisessa yhteydessä (ss. 46-48). As
teikkotason analyysit täyttävät tarkemmin faktorianalyysin perusvaati-
mukset: 

Lähtömatriisien faktorointi on tapahtunut pääakselimenetelmällä ja 
rotatoinnissa on käytetty varimax-ratkaisua. Faktorien tulkinnassa kiin
•nitetään huomio, ellei toisin sanota, itseisarvoltaan vähintään .40 suu
ruisiin painokertoimiin. 

Rotaatiotuloksia on verrattu Tuokerin kehittämän lmngmenssiker
toimen avulla (Harman, 1960), joka Wrigleyn ja Neuhausin mukaan 
ilmaisee faktorien samankaltaisuutta (Barman, 1960). Vertailussa olisi 
voitu käyttää myös transformaatioanalyysia (Ahmavaara, 1954, 1963; 
Markkanen, 1963 a; Mustonen, 1966). Poikkeavan trnnsformoitumi
sen vilastollisen merkitsevyyden arvioinnin vai!keudet ja erityisest,i käy
tettyjen mittareiden ominaisuudet hankaloittivat transformaatioanalyy
s1n soveltamista itähän tutkimukseen. Kongmenssikertoimiernkaan tilas
tol1isen merkirtsevyyden arviointia varten ei ole kehitetty yleisesti-hyväk
syttyä menetelmää, joten asenteiden rakenne-erojen selvittely jää alus
tavaksi. Kongruenssikertoimien tulkintaa varten on laadittu niiden ja
kautuma ja sen perusteella, jakautuman ollessa lievästi kaksihuippui
nen, valittu merkitsevyys.rajaksi .40, jolloin itseisarvolitaan tämä,n suu
ruisiin kongruenssikertoimiin kiinnitetään tuloskäsittelyssä huomiota. 
Osiotason analyys1en kongruenssikertoimien jruk:autuma esitetään taulu
kossa 30. Koska asenteiden rakenne-erojen ongelmaan on kiiinnitetty 
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a,ika,isemmissa tutkimuksissa vain vähän huomiota (Eysenck, 1953), 
.niin alustavaki:n kartoitus on perusteltavissa. 

Taulukko 30 

Kongruenssikertoimien itseisarvojen frekvenssit osiotason vertaiifoissa 

.00-

30 
.10-

32 
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Tulokset esitetään vain kongruenssikertoimien osalta. Korrelaatio- ja 
faktorimatriisit sekä rotaati6tulokset on arkistoitu Jyväskylän yliopis
ton psykologian laitokseen. 

··'

Rotatoitujen faktorimatriisien vertailussa kiinnitetään huomiota 
faktori-en iukumäärään, variaabelien kommunaliteetteihin sekä 
kongruenssikertoimiin. 

Kommunaliteettien vertailu osoittaa variaabelien yhteisen varians
sin mahdolliset erot nuorten ja varttuneiden ryhmien välillä. Erityisesti 
tarkastellaan variaabelien sisältöjen yhteyttä kommunaliteetteihin. 
Tämä vertailu rajoittuu osioihin, joiden kommunaliteeteissa todetaan 
vähintään .20 suuruinen ero nuorten ja varttuneiden analyyseissa. 

Kong,ruenssikertoimet on useimmissa tapauksissa laskettu erisuuruista 
faktorimäärää edustavien ratkaisujen välillä. Tulokset esitetään kuiten
kin vain toisiaan parhaiten vastaavien ratkaisujen osalta. Kr,iteeriona 
on pidetty kongruenssikertointen suuruutta. Faktorien sanotaan vas
taavan toisiaan, mikäli niiden välinen kongruenssikerroin on itseisar
voltaan vähintään .40. Myös faktorien sisällölliseen vastaavuuteen 
kiinnitetään huomiota. Kongruenssikertoimien haittana on pidettävä 
sitä', että siihen vaikuttavat kaikki variaabelit eivätkä vain merkitseviksi 
tulkitut. Tosin jälkimmäisenkin vaatimuksen täyttävät kertoimet voi 
laskea, mutta tulosten otaksutaan faktorien vastaavuusjärjestyksen
osalta olevan samoja, joten menettelystä on luovuttu. 

· 

4. 4. 2. Asenteiden rakenne-erot osiotasolta

A study of values -lomakkeen rakenne-erot 

K a d e t t i e n ryhmissä A study of values -lomakkeen ensimma.t
sestä osasta valittiin rotatoitavaksi viisi faktoria. Faktorien väliset 
kongruenssikertoimet esitetään taulukossa 31. 
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Tauluk,k,o., 31 

Nuorten ja varttuneiden ikadettien faktorien väliset kongruenssiikertoi
met: A study of values -loma1ke 

Varttuneet kadetit 

I II III IV V 

Nuoret kadetit I -62 46 --43 08 06 
II 32 16 13 18 -06 

III -02 23 20 14 30 
IV -05 -01 00 05 02 
V -18 -24 12 44 -14 

Nuorten ryhmässä I faktori selittää koko varianssista 8.0 % ja ku
kin muu noin 4 % . Yhteensä tulkitut viisi faktoria selittävät koko 
varianssista 24.9 %. Varttuneiden ryhmässä I faktori selittää 8.5 %, 
muiden osuus vallitelee 6.5 % :sta 4.5 % :iin. Faktorit selittävät koko 
varianssi�ta yhteensä 29.9. %. Tämä osoittaa, että molemmissa tapauk
sissa -lomakkeen osiot sisältävät suhteeUisen runsaasti spesifostä ja virhe
varianssia. 

Nuorten kadett,ien I faktori vastaa varttuneiden I faktoria (-.62), 
mutta jossain määrin myös varttuneiden II ja III faktoria (.46 ja 
-.43). Nuorten I faktori sisältää yhtä poikkeusta lukuunottamatta 
yksinomaan uskontoa arvostavaan asenteeseen sisältyviä osioita (7, 
11, 16, 20, 24, 26; poikkeuksena 30). Varttuneiden vastaavassa fak
torissa on pääpaino sosiaalihuollon piiriin kuuluvilla toimilla ( 15, 21, 
22, 30; poikkeuksina 5 ja 24). Nuorten kadettien I faktori vastaa vä
häisemmässä määrin myös varttuneiden II faktoria, joka tulkittiin us
kontoa arvostavaksi asenteeksi (7 ja 11; poikkeuksena 8), vaikka se 
on sisällöllisesti suppea. Vieläpä varttuneiden III faktori sisältää eräitä 
uskontoon suhtautumista mittaavia asioita (16 ja 20; poikkeuksina 4 
ja 12). 

Nuorten II faktorin kongruenssikertoimet varttuneiden faktoreihin 
jäivät alhaisiksi. Korkein se on varttuneiden I faktoriin (.32). 

Nuorten III faktori ei myöskään vastaa mitään varttuneiden fakto
ria. Sen korkein kongruenssikerroin (.30) on varttuneiden V faktoriin. 

Nuorten IV faktorin ja varttuneiden faktorien väliset kongruenssi
kertoimet ovat nollan suuruisia (korkein .05), joten IV fa!«-oriHa ei 
ole minkäänlaista vastinetta varttuneiden faktorien joukossa. Sisällölli
sesti IV faktoria ei voitu tulkita. 
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Nuorten V faktori vastaa lähinnä varttuneiden IV faktoria (.44). 
Nuorten kohdalla kysymyksessä on puhdas politiikkaa arvostava asen
ne (12, 28, 31), kun taas varttuneilla siihen kuuluu muunkin sisäl
töisiä osfoita (3 ja 5). 

Osioiden 26, 28, 29 ja 31 kommunaliteetit olivat alhaisempia vart
tuneiden kuin nuorten ryhmässä. Näistä väittämät 26, 28 ja 31 sijoit
tuivat varttuneiden ryhmässä muihin kuin niitä vastaaviin faktoreihin. 
Osioiden 5, 21 ja 27 kommunaliteetit olivat varttuneiden ryhmässä 
suuremmat kuin nuorten. Väittämät sijoittuivat niitä parhaiten vas
taaviin faktoreihin varttuneiden ryhmässä. 

A study of values -lomakkeen faktorien vastaavuudet jäävät alhai
siksi. Hypoteesin mukaista asenteiden yhtenäistymistä osiotasolla osoit
taa se, että yhteisen varianssin osuus varttuneiden ryhmässä on suu
rempi kuin nuorten ryhmässä. Sen sijaan eriytymistä kuvastavana voi 
pitää sitä, että nuorten kadettien uskontoa arvostavaa asennetta (I) 
vastaavat varttuneiHa uskonnon (II) sekä sosiaalihuollon (I) faktorit. 
Nuorten ryhmässä politiikkaa arvostavaa asennetta (V) vastaa varttu
neiden ryhmässä politiikkaa ja muuta kulttuuritoimintaa arvostava 
asenne (IV). Ainoastaan näiden faktorien voi käytetyn kriteerion mu
kaan sanoa edes jossain määrin vastaavan toisiaan myös sisällöllisesti. 
Muutoin asenteiden rakenteet poikkeavat tutkituissa ryhmissä toi
sistaan. 

Te e k ,k a r i r y h m i s s ä A study of val ues -lomakkeesta rotatoi
tiin viisi faktorua. Nämä selittävät kaikki jokseenkin yhtä suuren osan 
koko varianss.ista selitysosuuden vaihdellessa 12.3 %:sta 10.1 %:iin 
nuor>ten ja 14.5 % :sta 9.8 % :iin var�tuneiden ryhmässä. Yhteensä tul
kitut viisi faktoria selittävät nuorten ryhmässä 54.9 % ja varttune:iden 
ryhmässä 5 7 .5 % . Osioiden yhteinen varianssi on huomattavasti suu
rempi teekkariryhmissä kuiin kadet-tiryhmissä. Faktoreiden väliset 
kongruenssiker>toimet esitetään taulukossa 32. 



111 

Taulukko 32 

Nuorten ja var-ttuneiden teekkarien faktorien väliset kongruenssiker
toimet: A study of values �lomake 

Varttuneet teekkarit 

I II III IV V 

Nuoret teekkarit I 41 -22 -07 33 -01 

II 03 -54 -24 -09 16 
III 02 -06 -33 -32 -20
IV -17 -35 08 16 03 

V 03 18 -08 09 -42 

Nuorten teekkarien I faktori vastaa lähinnä varttuneiden I faktoria 
(.41). I faktori on molemmissa ryhmissä tulkittu taloudellisuutta arvos
tavaksi asenteeksi. Osiot 3, 5, 9 saavat korkean painokertoimen kum
massakin faktorissa. 

Nuorten ja varttuneiden II faktorit on nimetty uskontoa arvostavan 
asenteen faktoreiksi (nuorten faktori käännettynä). Faktorien välinen 
kongruenssikerroin on -.54. Väittämät 16, 20 ja 26 sijoittuvat mo
lempiin faktoreihin korkein painokertoimin. 

Nuorten III faktorin korkeimmat kongruenssikertoimet ovat varttu
neiden III (-.33) ja IV (-.32) faktoriin. Faktori ei siten vastaa mi
tään varttuneiden faktoria. 

Nuorten IV faktori on myös varttuneiden faktoreista erillinen. Sen 
korkein kongruenssikerroin on -.3 5 varttuneiden II faktoriin. 

Nuorten ja varttuneiden V faktorit vastaavat lähinnä toisiaan 
(-.42). Nuorten V faktorci on tulkittu talouselämää vs. sosiaalihuol
toa arvostavaksi asenteeksi, kun taas varttuneiden V faktori osoittaa 
talouselämää ja sosiaalihuoltoa arvostavaa asennetta .. Talouselämää 
edustavat yhteiset osiot ovat 4 ja 9, sosiaalihuoltoon kohdistuvat taas 
osiot 8 ja 22. 

Osioiden 6, 15, 18 ja 28 kommunaliteetti oli varttuneiden ryhmäs
sä alhaisempi kuin nuorten. Mainitut väittämät saivat varttuneiden 
analyysissa toisissa kuin niitä parhaiten vastaavissa faktoreissa korkeim
mat lataukset. Osioiden 3, 12, 14, 24, 27, 29 ja 31 kommunaliteetti 
oli varttuneiden ryhmässä korkeampi kuin nuorten. Näistä muut paitsi 
13, 24 ja 27 sijoittuvat varttuneiden ryhmässä faktoriin, mikä vastasi 
parhaiten sitä faktoria, missä ne saivat merkitsevän painokertoimen 
myös nuorten ryhmässä. 



112 

Nuorten ja varttuneiden teekkarien faktorit vastasivat toisiaan lä
heisemmin kuin oli laita kadettiryhmissä. Varimax-ratkaisujen ensim
mäiset, toiset ja v;iidennet falktori:t vast,asivat toi:siaan, vaikka kongruens
sikertoimet eivät ole korkeiita. Osiotasolla havaitaan integroitumista 
siinä, että varttuneiden ryhmässä yhteisvarianssin osuus on suurempi. 
Faktoreiden sisällöissä ttodetaan se ero, että nuorilla teekkardlla talous
elämää ja sosiaal,ihuoltoa arvostavat asenteet ovat toisilleen vastakkai
sia, kun ne sen sijaan varttuneiHa pikemminkin kytkeytyvät yhteen. 

Public opiniön inventory -lomakkeen rakenne-erot 

Nuorten ka d e t t i  e n  ryhmässä voitiin tulkita neljä faktoria, vart
tuneiden ryhmässä viisi, vaikka yhden faktorin (IV) osalta jäi avoi
meksi, onko kysymyksessä sisällöllinen vai vastaustaipumustekijä. 
Nuorten ryhmässä faktorit selittävät 7.3 % - 4.6 % koko varians
sista. Yhteensä ne selittävät siitä vain 22.1 %. Varttuneiden ryhmässä 
yksityisten faktorien selittämä osuus koko varianssista vaihtelee 9.0 
% :sta 5 .3 % :iin. Yhteensä ne selittävät 32.0 % . Yhteisen varianssin 
lisääntyminen osoittaa integroitumista osiotasolla. Faktorien väliset 
kongruenssikertoimet esitetään taulukossa 33. 

Taulukko 33 

Nuorten ja varttuneiden kadettien faktorien väliset kongruenss:i:kertoi
met: Public opinion inventory -'lomake 

Varttuneet kadetit 

I II III IV V 

Nuoret kadetit I 27 -37 37 51 15 

II 60 12 09 -39 39 
III 10 54 06 -08 11 

IV -39 04 24 00 -34 

Nuorten kadettien I faktori vastaa lähinnä varttuneiden IV faktoria 
(.51). Nuorten I faktori on nimetty moraaliseksi konservatismiksi vs. 
moraaliseksi radiikalismiksi (1, 5, 10, 15, 23), varttuneiden IV faktor,i 
yleensä konservatismiksi, vaikka kysymyksessä voi myös olla vastaus
taipumusitek,i jä. FaktoreiJlle yhteisiä osioita on va•in yks,i ( 1), joka mo
lemmissa faktoreissa saa merkitsevän painokertoimen. 
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Nuorten II faktori vastaa varttuneiden I faktoria (.60). II faktori 
on tulkittu kovaluontoisuustekijäksi (8, 17, 24; poikkeuksena 21), I 
faktori taloudellisen radikalismin ( 4, 17, 26) ja moraalisen konserva
tismin (5, 28) tekijäksi. 

Nuorten III ja varttuneiden II faktori vastaavat ,toisiaan (.54). Edel
linen on vähemmistöaggressiotekijä, jälkimmäinen vähemmistöaggres
sio- ja kovaluontoisuustekijä. Osiot 3 ja 13 saavat kummassakin fakto
rissa .40 ylittävän painokertoimen. 

Nuorten IV faktori ei vastaa mitään varttuneiden faktoria. 
Osioiden 1, 3, 5, 13, 18 ja 23 kommunaliteetit olivat varttuneiden 

ryhmässä alhaisemmat kuin nuorten ryhmässä. Näistä muut paitsi 
3 ja 13 sijoittuivat analyyseissa muihin kuin toisiaan vastaaviin fakto-
11eihin. Mainitut osiot vä:iittämää kolme lukuunottamatta siisältyvät 
moraaliseen radikalismin vs. konservatismin asteikkoon. Osiot eivät 
muodosta omaa faktoriaan varttuneiden kadettien ryhmässä, vaan ne 
jakautuvat usean faktorin osalle. Nuorilla moraalisen konservatismin 
vs. moraal,isen radika:l,ismin tekijä sitä vastoin ilmenee hyvin selvänä 
(1 faktori). Osioiden 19, 20 ja 28 kommunaliteetirt o1ivat varttuneiden 
a.na:lyysissa korikeammat kuin nuorten. Näistä 19 ja 28 sijoittuivat par
haiten vastaavaan fahoriin varttuneiden analyy5iss,a.

Faktorit I ja IV, II ja I sekä III ja II vastaavat lähinnä toisiaan. Vas
taavuus jää kuitenkin alhaiseksi faktorien välisten kongruenssikertoi
mien vaihdellessa .50 ja .60 välillä. 

Osiotasolla havaitaan integroitumista faktorien sisällä, koska yhtei
sen varianssin osuus on varttuneiden ryhmässä suurempi kuin nuorten. 
Eriytymisen osoituks-ena voi pitää sitä, että varttuneiden ryhmässä on, 
joskin varauksin, tulkittu yksi faktori enemmän kuin nuorten analyy
sissa. 

Kummassakin t e e k k a r i r y h m ä s s ä tulkittiin Public opinion 
inventory-lomakkeesta neljä faktoria. Nuorten analyysissa faktorit se
littävät 12.9 % :sta 9.6 % :iin koko varianssista. Yhteensä niiden se
littämä osuus koko varianssista on 45.7 %. Varttuneiden ryhmässä fak
torit selittävät 15.9 %:sta 11.0 %:iin, yhteensä 53.5 % koko varians
sista. Tämä merkitsee osiota_solla tapahtuvaa integroitumista. Teekkari
ryhmissä yhteisen varianssin osuus on nytkin suurempi kuin kadetti
ryhmissä. Faktorien väliset kongruenssikertoimet esitetään taulukossa 
34. 

8 
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Taulukko 34 

Nuoriten ja varttuneiden teekkarien faktor,ien väliset kongrnenssikertoi
met: Puhlic opinion inventory 

Varttuneet teekkarit 

I II III IV 

Nuoret teekkarit I 28 15 39 -16

II 57 -09 -10 -28

III 31 -61 -13 14

IV -31 13 00 27

Nuorten teekkarien I faktori vastaa lähinnä sisältönsä perusteella 
varttuneiden III faktoria (.39). Edellinen on tulkittu konservatismi- vs. 
radikalismitekijäksi, kun taas jälkimmäinen sisältää vain taloudellista 
konservatismia mittaavia osioita ( 4, 14, 22, 24). Osiot 11, 22 ja 24 
saavat molemmissa faktoreissa .40 ylittävän painokertoimen. 

Nuorten II faktori vastaa varttuneiden I faktoria (.57). Nuorten vä
hemmistöaggressio- (2, 13, 19, 20 ja 21) ja moraalisen radikalismin 
(10, 15, 18) tekijää vastaava varttuneiden I faktori on nimetty vähem
mistöaggressio- (3, 8, 11, 13, 17, 21) ja kovaluontoisuustekijäksi (6, 
7., 15, 19). Osiot 13. 15, 19 ja 21 sijoittuvat kumpaankin faktoriin .40 
ylittävin painokertoimin. 

Nuorten III faktori vastaa varttuneiden II faktoria (-.61). Nuor
tien III faktori on nimetty radikalismiksi ja varttuneiden II faktori mo
raaliseksi konservatismiksi (1, 5, 10, 18, 23, 28, 30; poikkeuksina 3, 
24, 26). Osioilla 1, 23 ja 24 on .4Oylittävä lataus molemmissa fakto
re1ssa. 

Nuorten IV faktori ei vastaa mitään varttuneiden faktoria . 
. Osioiden 1, 2, 10, 13, 19, 24 ja 30 kommunaliteetti oli korkeampi 

nuorten kuin varttuneiden analyysissa. Vain osiot 13 ja 19 sijoittuivat 
v_ast��viin faktoreiµin vertailtavissa analyyseissa. Osioiden 4, 5, 11, 22, 
2_5, ;26 ja_ 2$ kommunalit�etti oli varttuneiden ryhrriässä korkeampi 
kuin n1,1orten. Osiot sijoittuivat kahta (5, 28) lukuunottamatta toisiaan 
vastaaviin faktoreihin. 

Osiotasolla todettavan integroitumisen osoituksena on se, että nuor
ten analyysin faktoreita vastaavat varttuneiden faktorit ov-at sisällölli
sesti yhtenäisempiä. Nuorten yleistä konservatismia vastaa varttunei
den taloudellisiin kysymyksiin rajoittuva konservatismi, nuorten vä-
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hemmistöaggressiota ja moraalista radikalismia varttuneiden vähem
mistöaggressio-kovaluontoisuus ja nuorten toista yleistä konservatismia 
varttuneiden moraalikysymyiksiin pelkistynyt konservatismi. 

Kasvatusmenettel y lomakkeen rakenne-erot 

K a d e t t i  r y h m i s s ä  on tulkittu kasvatusmenettelylomakkeesta 
neljä faktoria. Nuorten analyysissa faktorit selittävät koko variianssista 
6.1 % - 4.5 %, yhteensä 21.2 %. Varttuneiden analyysissa fakto
rien selittämä osuus vaihtelee 8.3 % :sta 5 .4 % :iin. Yhteensä ne sdit
tävät 27 .1 % koko varianssista. Osioiden yhteisen varianssin suurem
muus varttuneiden ryhmässä osoittaa integroitumista. Faktorien väliset 
kongruenssikertoimet on esitetty taulukossa 35. 

Taulukko 35 

Nuorten ja varttuneiden kadetti,en faktorien väliset kongruenssik,ertoi
met: Kasvatusmenettelylomake 

Varttuneet kadetit 

I II III IV 

Nuoret kadetit I 43 -11 30 -28

II -20 07 -20 -18

III -10 17 15 37

IV 63 35 37 28

Nuorten kadettien I faktori vastaa)ähinnä varttuneiden I (.43) fak
toria. Nuorten I faktori on nimetty ohjaavaksi kasvatusasenteeksi, kun 
taas varttuneiden I faktori on autoritaarisuustekijä. Osiot 19 ja 20 si
joittuvat kumpaankin faktoriin .30 ylittävin painokertoimin. 

Nuorten II faktori ei vastaa mitään varttuneiden faktoria. Faktori 
on tulkittu emotionaalisten selitysten suosimis-tekijäksi. Se on sisällöl
tään suppea. 

Nuorten III faktori ori lähinnä yhteydessä varttuneiden IV faktoriin 
(.3 7). Edellinen on emotioriaalisteh selitysten suosimis- ja kunnioituk
sen vaatimustekijä, jälkimmäisessä emotionaalisten selitysten puolta-
miseen liittyy autoritaarinen kasvaiusasenne: 

.. ·. · . 
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Nuort,en IV faktori vastaa varttuneiden I faktoria (.63). Molem
mat on nimetty autoritaarisuustekijäksi, vaikka nu()rten faktori on si
sällöllisesti suppea. Osiot 11 ja 14 sijoittuvat kumpaankin faktoriin 
.40 ylittävin painokertoimin. 

Osion 8 kommunahteetti oli varttuneiden analyysissa alhaisempi 
kuin nuorten, osion 15 kohdalla ero on päinvastainen. Näistä edellinen 
sijoittui varttuneiden analyysissa muuhun kuin sitä vastaavaan fakto
riin, kun taas jälkimmäinen mittaa samaa kohdetta molemmissa ryh
missä. 

Nuorten ja varttuneiden analyysissa nuorten I ja IV faktori vastasi
vat varttuneiden I faktoria. Muutoin faktorit eivät vastanneet toisiaan. 
Osiotasolla oJotettu integroituminen havaitaan vain kommunaliteet
tien erona. 

Nuorten ja varttuneiden t e e k k a r ,i e n ryhmissä on kasvatusme
nettelylomakkeesta tulkittu neljä faktoria. Nuorten analyysissa fakto
rit selittävät 12.8 % - 10.6 % koko varianssista, yhteensä 47.2 %. 
Va.rttuneiden analyysissa faktorit selittävät 17.4 % - 11.8 % koko 
varianssista, yhteensä 5 6.5 % . Yhteisen varianssin ero osoittaa osioiden 
integroitumista. Teekkariryhmissä kasvatusmenettelylomakkeen osioi
den yhteinen varianssi on suurempi kuin kadettiryhmissä. Faktorien 
väl1set kongruenssikertoimet on esitetty taulukossa 36. 

Taulukko 36 

Nuorten ja varttuneiden kadettien faktorien väliset kong.ruenssikertoi
met: Kasvatusmenettelylomake 

Varttuneet teekkarit 

I II III IV 

Nuoret teekkarit I 28 15 39 -16

II 57 -09 -10 -28

III 31 -61 -13 14

IV -31 13 00 27

Nuorten teekkarien I faktori vastaa lähinnä varttuneiden III fakto
ria (.39). Edellinen on autoritaarisuustekijä, johon sisältyy kunnioituk
sen vaatimus (5, 11, 16) sekä emotionaalisten selitysten suosiminen, 
jälkimmäisessä on kysymyksessä: lapsen itsenäistymistä tu��va asenne. 
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Nuorten II faktori vastaa varttuneiden I faktoria (.5 7). II faktori 
on tulkittu rationaalis-demokraattiseksi asenteeksi. Varttuneiden I fak
tori on sen sijaan autoritaarisuustekijä, johon sisältyy omavastuisuuden 
kannatus (7, 10). 

Nuorten III faktori on rankaisu-aggressiotekijä, joka on yhteydessä 
varttuneiden II faktoriin (-.61). Jälkimmäinen on tulkittu kunnioi
tuksen vaatimus- (5, 14, 20) ja emotionaalisuustekijäksi (15, 17). 

Nuorten IV faktori ei vastaa mitään varttuneiden faktoria. Sen kor
kein kongruessikerroin on varttuneiden I faktoriin (-.31). 

Osioiden 2, 4, 7, 12, 15, 18 ja 19 kommunaliteetti oli nuorten ryh
mässä korkeampi kuin varttuneiden. Osiota 15 lukuunottamatta ne si
joittuivat muihin kuin niitä vastaaviin faktoreihin. Faktoreiden sisäl
lön eroista voi erityistä huomiota kiinnittää siihen, että nuorten analyy
sissa rankaisevaa ja aggressiivista kasvatusasennetta mittaavat osiot (2, 
15, 18, 19) mittaavatkin varttuneiden ryhmässä lapsen itsenäistämistä 
tukevaa ka:svatusasennetta. 

Osioiden 6; 9, 17 ja 20 kommunaliteetti oli varttuneiden ryhmässä 
korkeampi. Nämä sijoittuivat osiota 9 lukuunottamatta vastaaviin fak
toreihin. Osiotasolla odotettu integroituminen todetaan vain kommu
naliteettien eron perusteella. 

4. 4. 3. Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden rakenne-erot
asteikkotasolla 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden rakenne-eroja on 
analysoitu Kadettikoulun ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden 
ryhmissä myös asteikkotasolla. Tuloksista esitetään tässäkin vain fak
torien väliset kongruenssikertoiinet. Muu aineisto on arkistoitu Jyväs
kylän yliopiston psykologian laitokseen. 

Nuorten ja varttuneiden k a d e t ti e n  analyysit antoivat tulokseksi 
neljä tulkittavaa faktoria. Nuorten ryhmässä I faktori selittää koko va
rianssista 8.9 % , muiden faktorien osuus vaihtelee 6.3 % :sta 5 .3 
% :iin. Yhteensä tulkitut neljä faktor.ia selittävät koko varianssista 
26.3 %. Varttuneiden analyysissa faktorit selittävät 10.1 % - 4.8 %, 
yhteensä 30.7 % koko varianssista. Varttuneiden ryhmässä asteikkojen 
kommurialiteettien suuremmuus osoittaa integroitumista. Faktorien vä
liset kongruenssikertoimet on esitetty taulukossa 37. 
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Taulukko 37 

Nuorten ja varttuneiden kadettien faktor>ien väliset kongruenssikertoi
met: Asteikot 

Varttuneet kadetit 

I II III IV 

Nuoret kadetit I -82 -24 07 37 

II -31. -48 09 -22
III 03 -06 41 06

IV -32 -34 -11 �18 

Nuorten kadettien I faktori vastaa varttuneiden I faktoria (-.82). 
Kun nuorten faktori käännetään saman suuntaiseksi• varttuneiden fak
torien kanssa, niin uskontoa arvostava asenne sekä moraalinen konser
vatismi saavat faktorissa korkeimmat painokertoimet. Nuorten analyy
sissa samaan faktoriin sijoittuu lisäksi helläluontöisuusasteikko; varttu
neiden ryhmässä taas emotionaalisuusasteikko saa faktorissa merkitse
vän latauksen. 

Nuorten ja varttuneiden II faktori vastaavat toisiaan (-.48). Nuor
ten II faktorissa rauionaaliseen asennoitumiseen liittyy heUäluontoinen 
asenne ja suvaitsevuus vähemmistöjä kohtaan. Varttuneiden II f.alkto
rissa (käännettynä) tiedettä arvostava asenne, I demokraattisuusasteik
ko ja rationaalis-demokraattinen asenne sekä taloudellinen konserva
tismi saavat merkitsevät painokertoimet. 

Nuorten ja varttuneiden III faktorien välinen kongrnenssikerroin 
on .41. Kummassakin faktorissa kriittisyys taloudellista toimintaa koh
taan saa merkitsevän painokertoimen. Nuorten faktor.iin sijoittuu li
säksi' tiedettä arvostava asenne ja rationaalis-demokraattinen asenne, 
joka saa negatiivisen latauksen. Varttuneilla faktori on sisällöltään yh
tenäisempi, koska taidetta ja tiedettä arvostava asenne saa siinä toisena 
asteikkona merkitsevän painokertoimen. 

Nuorten IV faktori ei vastaa mitään varttuneiden faktoria. Sen kor
kein kongruenssi:kerroin on varttuneiden I faktoriin (.3 7). Nuorilla 
faktor,iin sijoittuu kriittisyys politiikkaa kohtaan ja II demokraattisuus
asteikko. Varttuneiden IV faktorissa moraalinen radikalismi, II demo• 
kraat-tisuusasteikko (negatiivisena) sekä vähemmistöaggressio saavat 
merkitsevät lataukset . 
.. I�adetti_en j9ukossa ei voitu todeta asteikkotasolla odotettua asentei: 

den eriytymistä lukuunottamatta sitä, että varttuneiden III faktori oli 
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yhtenäisempi kuin nuorten vastaava faktori. Se sisälsi vain taidetta vs. 
taloudellista toimintaa a.rvostavan asenteen asteikot. Kaikkiaan fakto
rien välise.t kongruenssikertoimet jäivät I faktoreita lukuunottamatta 
alhaisiksi. 

Nuorten ja varttuneiden t e e k k a r i  e n  ryhmissä on tulkittu neljä 
faktoria. Nuorten ryhmässä ne selittävät 11.5 % - 7.6 %, yhteensä 
38.6 % koko varianssista. Varttuneiden analyysissa faktorit selittävät 
10.5 % - 7.4 %, yhteensä 33.0 % koko varianssista. Faktorien väli
set kongruenssikertoimet on esitetty taulukossa 38. 

Taulukko 38 

Nuorten ja varttuneiden teekkarien fa:ktorien väliset kongruenssiker
toimet: Asteikot 

Varttuneet teekkarit 

I II III IV 

Nuoret teekkarit I 50 -50 20 50 
II 30 18 10 69 

III -05 -29 00 -03
IV -35 41 -34 -23

Nuorten teekkarien I faktori vastaa varttuneiden I fa:ktoria (.50), II 
faktoria (-.50) ja IV faktoria (.50). Nuorten I faktorissa kriittisyys 
taloudellista toimintaa kohtaan, taidetta ja tiedettä arvostava asenne, 
helläluontoisuus ja taloudellinen radikalismi saavat merkitsevät paino
kertoimet. Varttuneiden I faktoriin sijoittuvat uskontoa arvostava asen
ne negatiivisena ja moraalinen sekä taloudellinen radikalismi. Varttu
neiden II fakt:orissa rtaas emotionaa'lisuus sekä poldt,iik,kaa ja taloudellista 
toimintaa arvostavat asenteet saavat korkeimmat painokertoimet. Vart
tuneide,n IV faktoriin sijoittuu taidetta ja tiedettä arvostava asenne, 
I demokraattisuusasteikko ja suvaitsevuus vähemmistöjä kohtaan. 

Nuorten II faktori vastaa varttuneiden IV faktoria (.69). Nuorten 
faktorissa tiedettä arvostava asenne, I demokraattisuusasteikko ja su
vaits,evuus vähemmistöjä kohtaan saavat korkeimmat painokertoimet. 
Varttuneiden faktoria lataavat taidetta ja tiedettä arvostava asenne, 
I demokraattisuusasteikko ja suvaitsevuus vähemmistöjä kohtaan. 
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Nuörten III faktori ei vastaa mitään varttuneiden faktoria. -Korkein 
kongruenssikerroi.n varttuneiden: fakwriin on -.29. 

N uörten IV faktori vastaa lähinnä vatttuneide,n II faktoria ( .41). 
Nuorten faktorissa uskontoa arvostava asenne, emotionaalisuus ja ra
tionaalis-demokraattinen asenne (negatiivisena) saavat merkitsevät pai
nokertoimet. 

Teekkariryhmässä ei kuten ei kadettiryhmässäkään voitu todeta as
teikkotasolla odotettua asenteiden eriytymistä. Yleensä faktorien väli
set kongruenssikerioimet jäivät nytkin alhaisiksi. 

Selvin johdonmukainen ero nuorten ja varttuneiden asenteiden ra
kenteessa molemmissa ryhmissä on se, että nuorilla demokraattisuus.
asteikot sijoittuvat kukin eri faktori,in. Nuorilla ei siis todeta mitään 
yhtenäistä demokraattisen asenteen ulottuvuutta. V arttuneideri ryh
missä sen sijaan vähintään kaksi demokraattisuusasteikkoa sai samassa 
faktoiissa merkitsevän painokertoimen. Tämän asenneulottuvuuden 
puitteissa varttuneiden kadettien ja teekkarien asenteet ovat integroitu
neemmat kuin nuorten. 

4. 4. 4. Tiivistelmä nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden
asenteiden rakenne-eroista

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden rakenne-eroja on 
tutkittu Kadettikoulun ja Teknillisen korkeakoulun opiskelijoiden ryh
missä sekä osio- että asteikkotasoilla. 

Nuorten ja vatttuneiden opiskelijoiden asenteiden rakenteiden ver
tailu osiotasolla antoi eräitä johdonmukaisia tuloksia. 

Osioiden k6mmunaliteettien vertailu suhteessa osioiden faktorira
kenteeseen osoitti, että rie osiot, joiden kommunaliteetti nuorten ana
lyysissa on vähintään .20 suurempi kuin varttuneiden analyysissa, sijoit
tuivat varttuneiden aöalyysissa muihin kuin niitä vastaaviin faktoreihin 
eli mittaavat eri asennetta. Sen sijaan ne osiot, joiden kommunaliteetti 
oli varttuneiden ryhmässä vastaavasti suurempi, saivat toisiaan parhai
ten vastaavissa faktoreissa korkeimmat painokertoimet. Yhteys on mer
kitsevä tasolla p < .001 (X2 

= 14.37, df = 1). Kommunaliteettien 
eroja laskettaessa on otettu huomioon nuorten ja varttuneiden ryhmien 
välinen inahdollineri kommunaliteettien keskiarvojen ero. 

Osion kommunaliteetin aleneminen merkitsee osion muuttumista 
spesifisenimäksi. Se alkaa mitata toista: kohdetta kuin aikaisemmin. On 
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mahdollista, että tätä vaihetta seuraa jälleen kommunaliteetin kohoa. 
minen osion alkaessa johdonmukaisemmin mitata uutta kohdetta. 

Kommunaliteetin kohoaminen merkitsee sitä, että osioon reagoi
daan samaan tapaan kuin eräisiin muihin asioihin eli vastataan johdon
mukaisemmin kuin aikaisemmin. Osiot havaitaan yhteenkuu:luviksi. 

Osiotasolla odotettua integroitumista osoitti se, että varttuneiden 
ryhmässä faktorit selittivät säännöllisesti suuremman osan koko vari
anssista kuin nuorten ryhmässä. Faktorien sisällön homogenisoitumista 
havaittiin vain teekkareilla ja näilläkin vain Public opinion inventory
lomakkeen osalta. Näin ollen hypoteesi, jonka mukaan varttuneiden 
opiskelijoiden asenteiden rakenteen odotettiin olevan osiotasolla integ
roituneemman kuin nuoriUa, sai tukea kommunaliteetteja vertailtaessa. 
Faktorieri puitteissa tapahtuvaa yhtenäistymistä ilmeni varsin vähän. 
Yleensä fakitor•ien väliset kongrnenss,ikertoimet olivat alhaiset ( osio
tasoti analyysien kongrnerissikertoimien jakautuma on esitetty taulu
kossa 30, s. 108), niin että käytettäessä tiukkoja kriteerioita (Harman, 
1960), ei voida tulkita mitään osiotason faktoreita vastinfaktoreiksi 
nuorten ja varttuneiden analyyseissa. 

Asteikkotasolla ei todeta kummassakaan ryhmässä asenteiden eriy
tymistä. Sen sijaan demokrnatt,isuu:sulottuvuuden puitteis,Sa havaitt1in 
asenteiden integroitutnista, koska nuorten analyyseissa eri derriokraatti
suusasteikot sijoittuivat eri faktoreihin, varttuneiden analyyseissa sen 
sijaan vähintään kaksi demokraattisuusasteikkoa sai samassa faktorissa 
merkitsevän painokertoimen. Asteikkötasonkin faktorien väliset kon
gruenssikertoirriet jäivät alhaisiksi. 



V DISKUSSIO 

Tutkimuksen tehtävänasettelun mukaisesti on selvitetty sitä, millä 
tavoin eräiden pääasiallisesti kasvatus- ja !koulurtlllStehtävii;u valmista
vien ylioppilas,pohjaisten oppilaitosten nuorten ja varttuneiden opiske
lijoiden asenteiden keskiarvot ja varianssit sekä asenteiden rakenne 
eroavat toisistaan. 

Ensimmäinen pohdinnan alainen kysymys on se, missä määrin tutki
muksessa käytettyjen mittareiden (Allport, Vernon & Lindzey, 1951; 
Eysenck, 1954; Takala et al., 1960) perusteella laaditut asenneasteikot 
edustavat niitä asenneulottuvuuksia, joita tutkitaan. Jo ärsykikeiden pe
rusjoukon määrittely tuottaa hankaluuksia. Ei myöskään ole vielä ke
hitetty otantamenettelyjä, joita voitaisiin käyttää pyrittäessä ärsykkei
den perusjoukosta valitsemaan sitä edustava näyte. Tähän otannan on
gelmaan on vain vähäisessä määrin kiinnitetty huomiota, mutta on il
meistä, että se tulee yhä keskeisemmäksi ja sille löydetään ratkaisumah
dollisuuksia. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa eri asenneu:lottuvuuksia ,edu&ravat kes
kimäärin heterogeenisemmat ärsykkeet kuin mitä yleensä asennetutki
muksissa on laita, joten asteikot ainakin sisällön monipuolisuutta sil
mällä pitäen edustavat asenneulottuvuuksia. Ärsykkeiden otannan on
gelma voidaan kuitenkin ratkaista siten, että ei pyritä tuloksia yleistä
mään yli niiden sisältöjen, joita tutkimuksen asteikoissa esiintyy. Näin 
on tekijän käsityksen mukaan meneteltävä. 

Asenneulottuvuuksien valintaa on tarkasteltava myös siltä kannalta, 
missä määrin ne edustavat sellaisia asennealueita, joilla opiskeluaikana 
tapahtuu olennaisia muutoksia. Tutkimuksessa tehtyä ratkaisua on vai
kea tältä kannalta arvioida muuten kuin toteamalla, että eräiden suun
naltaan yhtäläisiksi tulkittujen nuorten ja varttuneiden opiskelij,oiden 
keskiarvojen erojen ohella todettiin spesifisiä tietylle oppilaitokselle 
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omina,isia nuorten ja varttuneiden välisiä eroja. Missä muissa asenne
ulottuvuksissa tällaisia eroja olisi voitu todeta, jää avoimeksi. 

As,ennetutkimuksen ärsykeotantaan kuuluvana metodisena ongel
mana on se, mihin perustuvat ne reaktföt, joita saadaan esittämällä 
henkilöille vastattavaksi asennealueen kysymyksiä, joihin heidän on 
otettava kantaa. Kysymyksessä on asenteen määrittelyn ja siten asen
teen olemassaolon kriteerio-ongelma. Eräs mahdollinen ratkaisu on 
vaatia asenteen esiintymistä johdonmukaisena affektiivisen, kognitiivi
sen ja toimintakomponentin puitteissa (Karvonen, 1966), kun näitä 
komponentteja mitataan toisistaan riippumattomin menetelmin. Koska 
toimintakomponentin suora mittaaminen on työlästä esim. tarkkailun 
perusteella, niin siinä tyydytään yleensä hypoteettisiin tilanteisiin ja 
mittaustulokset perustuvat kielellisiin reaktioihin. Tästä syystä tekijän 
käsityksen mukaan konsistenssi affektiivisen ja kognitiivisen kompo
nentin puitteissa olisi riittävä asenteen tunnus. Affektiivista kompo
nenooia voitaisiin mitata rekisteröimällä fysiologiset reaktiot, kielelliset 
reaktiot tai molemmat. Tosi.n kielellisten reaktioiden käyttöä asenteen 
affoktiivisen komponentin osoittimena voidaan arvostella siksi, että 
kieleUiset reaktiot osaltaan perusituv·at kield'Lisii,n tottumuksiin. Väittä
miin reagoidaan tavalla, joka on kieleHisen tottumushierarkian huipul
la, helpoimmin käytettävissä. Eriirtyiisesti kielellisten tottumusten voi 
odottaa vaikuttavan sillloin, kUJn tutJkitaan asenteita, jotka on opittu 
pääasiaUisesti kie'lellistä väylää. Koska kuitenkin kielen merkitys kai
kessa vaikuttamisessa on varsin suuri, .niin pelkästään tältä kannalta on 
välttämätöntä tuntea, miUa:isia affektiivisia sävyjä eri asenneobjekteihin 
liittyy .ihmisten välisessä viestinnässä. Toiseksi suur,i osa asenneobjek
teista on sellaisia, joihin on tilaisuus reagoida vain kielellisesti. · 

Käsillä olevassa tutkimuksessa rajoituttiin käyttämään kielellisiä 
reaktioita asenteiden osoittimina, mutta ,tämä merkitsee samalla erästä 
olennaista rajoitusta metod:ien speSiifisyyden takia. 

Edustavuuden ongelma esiintyy monivaiheisena arvioitaessa koehen
kilöstön valintaa. Tutkimuksen oppilaitokset on valittu harhnnanva
r,aisesti. Ne eivä,t siis, edusta opiskelijoita yleisesti, koska niitä ei poi
mittu kaikkien ylioppilas,pohjaisten oppilaitosten perusjoukosta. 

Valittavien oppilaitosten tuli olla sellaisia, joissa opintojen keskeyt
täminen on suhteellisen harvinaista. Mikäli keskeyttäneiden suhteelli
nen osuus on huomattava (esim. yli 5 % ), ei voida selvittää sitä, aiheu
tuvatko mahdollisesti todettavat nuorten ja var.ttuneiden opiskelijoiden 
väliset asenne-erot siitä, että oppilaitoksessa olevien suhtautumistavat 
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todella muuttuvat, vai opiskeiun aikana tapahtuvasta valikortumisesta. 
Opiskelun keskeyttämisen kri:teer,io (5 % ) rajoitti mahdollisten oppi
laitosten määrää. Vaikka yksityiskohtaisen -tarkat tiedot opintonsa kes
keyttävien määriistä puuttuvat, niin voidaan kuitenlki,n sanoa, että tutki
mukseen valituista opiskelijaryhmistä ainoastaan teologiaa lukevien 
ryhmä ei ,täytä tätä våatimusta. Koska muissa oppilaitoksissa opiskelun 
kulu'essa tapahtuu varsin vähäistä valikoitumista, niin varttuneet tässä 
katsannossa edustavat nuo11ia. 

Eri oppilaitosten nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden ryhmät 
edustavat tyydyttävästi mainittua perusjoukkoa. Aineisto on kerätty J?a
kollisilla luentosarjoilla, jolloin poissaolevitn määrä jäi vähäiseksi. 
Kato luentosarjalle ilmoittautuneiden ja tutkimukseen osallistuvien 
määrien erojen perusti:ella laskettuna on yleensä alle 5 %, teologiaa 
lukevien ja opettajainvalmistuslaitoksen opiskelijoiden ryhmässä n. 
10 % . Eräitä oppiiaitoksia edustavien varttuneiden opiskelijoiden ryh
mät jäivät vain lukumäärält"ään pieniksi opiskelijamäärän vähyyden 
takia. 

Tutkimuksen kontrolliryhmän ongeima ratkaistiin valitsemalla sel
laiseksi Teknillisen korkeakoulun koneenrakennuksen opintosuunnan 
opiskelijat. Tämän lisäksi eri oppilaitokset toimivat toistensa kontrol
leina. Näiden ohella olisi tarvittu oppilaitosten ulkopuolella olevien, 
mutta mahdollisten opiskelijoiden muodostama kontrolliryhmä, mikäli 
tahdotaan tulkita asenne-eroja silloin, kun ne kaikissa oppilaitoksissa 
muodostuvat saman suuntaisiksi ja yhtä suuriksi. Tutkimuksessa ei to
dettu kuitenkaan yhtään asenneulottuvuutta, jossa edes eron suunta 
olisi ollut sama. Jos taas mittausvirhe otetaan huomioon, niin havait
tiin eräitä suunnaltaan yhtäläisiä, mutta suuruudeltaan eroaviå nuorten 
ja varttuneiden asenne-eroja. Oppilaitosten ulkopuolelta muodostetun 
kontrolliryhmän puuttuminen ei siten tässä tutkimuksessa ole tulkintaa 
vaikeuttava seikka. 

Esiteltävän tutkimuksen eräs. vaikeus on se, että tutkittavat ryhmät
eroavat jo alun perin toisistaan. Ei päästä kokeellisiin tutkimusasetel
mi,in. Tämä ero aiheutuu toisaa:ka opiskelijoiden haikeutumisesta ja toi
saalta opp,ilaitosteri harjoittamasta karsinnasta, vaikka jälkimmäisen 
pai,oopiste on tähän asti ollut ällyllisten piirteiden alueella. Tämä ryh
m:ien alusta alkaen havaittava erilaisuus vaikeuttaa nuorten ja var,ttu
neiden opiskeli Joiden erojen vertailua, ellei käytettäv,iss•ä ole mittareita, 
joiden: mittaustulokset täybtävät ,fasavälisen asteikon ehdot. Koska ,täl
laisfa mittareita ei juuri käytännössä voida laatia siten, että ne toimisi-
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vat samalla tavalla erilaisissa ryhmissä, nrin erojen suuruutta on arvioi
tu mui:lfa tavoilla. Yhden mahdollisuuden antoi Hays-in (1963) kehit
tämä indeksi, jolla voidaan t- ja F-tulosten sekä koehenldlömäärän pe
rusteella arvioida, kuinka suuri osa variaabeli1n kdko var.ra,nssista voi
daan selittää tietyn muuttujan avulla. 

Laadittujen asteikkojen reliaabelius, niihin sisältyvien osioiden vä
listen korrelaatiokertoimien perusteella sekä puolitusmenetelmällä ar
vioituna oli kaikkia opiskelijoita edustavassa heterogeenisessa ryhmäs
sä tyydyttävä ottaen huomioon asteikkojen osioiden vähäisen lukumää
rän. Kun yksityiset ast•eikot yhdistettiin niiden mittaamien asenneulottu
vuuksien mukaan, niin näin muodostettujen yhdistettyjen asteikkojen 
reliaabelius on jo varsin hyvä. Sen sijaan niiden reliaabelius homogeeni
sissa ryhmissä, nuoret ja varttuneet kadetit sekä nuoret ja varttuneet 
teekkarit, osoittautui alhaiseksi lukuunottamatta uskontoa arvostavaa 
asennetta ja moraalista konservatismia. Asteikkojen vähäinen reliaabe
lius ,ei aiheudu siitä, että asteikkoj-en pistemäärien varianssi olisi pieni. 
Osiotason faktorianalyysien tulosten perusteella voi sanoa, että osiot 
ryhmittyvät eri ryhmissä eri tavoin. Tästä syystä asteikkojen homogee
nisuuteen perustuva reliaabeliuden arviointimenetelmä antaa tuloksek
si alhaiset kertoimet. Koska puolitusmenetelmänkin käytön edellytyk
senä on asteikkojen sisällön homogeenisuus, niin ei voida odottaa sen 
antamien reliaabeliusarviointien olennaisesti poikkeavan osioiden vä
listen korrelaatioiden keskiarvon perusteella saaduista reliaabeliusar
vioinneista. Empiirisesti todetaan arviointien karkeasti va�taavan toi
siaan, vaikka eroja on havaittavissa käytettyjen reliaabeliuden arviointi� 
menetelmien antamissa tuloksissa. Asteikkojen vähäinen reliaabelius 
homogeenis,issa ryhmissä merkitsee mittausten suurta keskivirhettä. 

Saattaa olla ylivoimaista laatia lyhyitä asenneast,eikkoja, jotka olisi
vat yhtä reliaabeleita eri ryhmissä. Tämän tutkimuksen havainnot osio
tason faktori'analyyseista viittaavat selväst-i täUaiseen vaikeuteen. Ongel
man ratkaisemiseksi tarv.iitaan todennäköisesti useita asteikkoja, jotka 
kytketään :tois.iinsa eräiden yhteist,en osioiden avulla. Näin voidaan mit
taustuloksia verrata keskenään, koska mittarit on ankkuroitu yl}teen 
(Torgerson, 1958). 

Tutkimusta varten laaditut asteikot pt:!rustuvat osiotason fa�oriana
. lyysien rota,�ti9tuloksiin. N�in ollen näiden käyttökelpoisu.utt(! piti 
arvioidq,'. 

Tämä t�pa,hn1i sen per.usteel/a, miten ne ero,ttelivqt toisaalta 
· nqis- ja miesopiskelijoifa, to.isaaltfl, e,ri oppilaitosten opiskelijoita. Qspit-
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tautui, että asteikot erottelivat naisia ja miehiä odotetun mukaisesti lu
kuunottamat,ta kriittisyyttä politiikkaa kohtaan ja taloudellista radika
lismia. Myös eri oppilaitosten järjestys asenneulottuvuuksissa, kun s.itä 
tutkittiin erikseen nais- ja miesopiskelijoiden osalta, vastasi yleensä ai
kaisempia havaintoja lukuunottamatta politiikkaan kohdistuvaa kriitti
syysasteikkoa. Taidetta ja tiedettä arvostavan asenteen sekä emotionaali
suusasteikon erottelukykyä ei voitu tutkia kriteeriotietojen puutteessa. 
Asterkkojen erottelukyvystä olevaa tietoa voidaan käyttää hyväksi ar
vioitaessa asteikkojen käsite- tai konstruktiovalidiutta. Käytettyjen kri
teerioiden mukaisesti asteikkojen konstruktiovalidius sai vahvistusta. 

Asteikkoj,en konstruktiovalidius muodostaa vain yhden osan validius
ongelmasta. Edelleen siinä on käytetty vain kahta kriteeriota: sukupuo
lieroja ja oppilaitosten välisiä eroja. Koska tiedot aikaisemmista tutki
muksista eli kriteeriot perustuvat amerikkalaisiin tutkimuksiin, kun 
muualta tietoja ei ole saatavissa, niin näiden käyttö sisältää sen oletta
muksen, että mainittujen ryhmien väliset erot ovat saman suuntaiset 
myös Suomessa. Kult.ruureissa vallitsevien asenne-erojen analyysi ei ole 
tässä mahdollinen. Eroja ilmeisesti on, mutta erot näyttävät olevan sa
man suuntaiset naisten ja miesten sekä eri oppilaitoksissa opiskelevien 
välillä kummassakin asenneympäristössä. Kriteerioiden harvalukuisuus 
ja se, että ne on saatu �isenlaisesra asennemiljööstä, merkitsee kuiten
kin sitä, että astdkkojen va:lidius. on suuressa määrin avoi,n. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden välisiä asenneasteikkojen kes
kiarvojen eroja tutkittiin paitsi t-testillä myös F-testillä, jolloin voitiin 
kiinnittää huomiota opiskeluajan omavaikutuksen ohella oppifaitoksen 
ja sukupuolen omavaikutuksiin sekä näiden välisiin mahdollisiin yh
dysvaikutuksiin. 

Yleisinä, oppilaitoksesta riippumattomina nuorten ja varttuneiden 
välisinä asenne-eroina todettiin, että varttuneet ovat vähemmän kriit
tisiä politiikkaa kohtaan, helläluontoisempia ja suhtautuvat vähemmis
töihin suvaitsevammin sekä taloudellisiin kysymyksiin konservatiivi
semmin kuin nuoret. Helläluontoisuuden ja vähemmistöihin suhtautu
misen osalta tutkimuksen tulos on hypoteesin mukainen. Näissä tapauk
sissa kontrolliryhmäksi tarkoitetussa Teknillisessä korkeakoulussa 
nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden välinen ero on saman suuntai
nen lukuunottamatta suhtautumista politiikkaan. Kuitenkin Teknilli
nen korkeakoulu täytti siihen kontrolliryhmänä kohdistetut odotukset, 
koska vain yhdessä asteikossa (II demokraattisuusasteikko) todettiin 
tilastollisesti merkitsevä ero (p < .05). Etnosentrisyycien on m�ualla 
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suoritetuissa tutkimuksissa yleensä todettu vähenevän opiskeluaikana. 
Saman suuntainen muutos on havaittu myös oppilaitoksen ulkopuolella 
olevissa, mutta opiskelijoiksi mahdollisissa henkilöissä (Plant, 1962; 
Telford & Plant, 1963). Kysymyksessä saattaa siten olla yleinen kult
tuurin muuttumiseen liittyvä asenteiden muutos. 

Tutkimuksen hypoteeseissa lisäksi oletettiin, että varttuneet opiske
lijat olisivat rationaalisempia sekä demokraattisempia kuin nuoret. 
Mitään tällaisia yleisiä eroja ei voitu todeta. Näin ollen tulokset eivät 
vastaa niitä havaintoja, joita Yhdysvalloissa on tehty opiskelijoiden 
asenteiden »liberalisoitumisesta» ja demokratisoitumisesta sekä radika
lisoitumisesta (Eddy, 1959; Goldsen et al., 1960; Jacob, 1957; Nelson, 
1938 a, 1956; Newcomb, 1943, 1962; Sanford, 1956, 1962). Saattaa 
olla, että aikaisempia tuloksia on yleistetty liian rohkeasti, koska tutki
mukset ovat rajoittuneet harvoihin oppilaitoksiin. Myös asennemiljööt 
eroavat toisistaan. Ehkä Suomessa ei vahvisteta opiskelijoiden asentei
den muuttwnista radikaaliseen suuntaan. 

Sukupuoleen kytkeytyviä nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden vä
lisiä asenne-eroja odotettiin erityisesti suhtautumisessa lapsiin. Varttu
neet miesopiskelijat asennoituivat lapsiin demokraattisemmin ja ratio
naalisemmin kuin nuoret, kun taas varttuneet naisopiskelijat suhtautui
vat !lapsiin vähemmän demokraattises�r ja emot,ionaalisia selityksiä suo
sivammin kuin nuoret. Kas,vatusasenteiden demokratisoitumista ja asia-1� 
listumista koskeva hypoteesi saa vahvistusta vain miesten ryhmässä. 
Havainto merkitsee asennoitumisen samankaltaistumista ja tulos tukee 
sitä !koskevaa hypoteesia. 

Kasvatusasenteiden lähentyminen on todennäköisesti yhteydessä 
avioitumiseen useimmiten liittyviin yhteisiin kokemuksiin lasten kas
vatuksessa. Kuitenkaan tätä ei voitu tutkia tässä yhteydessä, koska ei 
kerätty tietoja opiskelijoiden :l'as<ten määrästä. Mahdollisesti konkreetti
set kasvatuskokemukset osofotavat, että ei ole joko keinoja tormia asen
teiden mukaisesti tai sitten kyseiset asenteet havaitaan liian epärealisti
siksi eikä niitä voi toteuttaa käyttäytymisessä. Tulevan tutkimuksen teh
tävänä on selvittää, mitkä tekijät aiheuttavat kasvatusasenteiden sa
mankaltaistumista. 

Spesifisiä eli tiettyyn oppilaitokseen rajoittuvia nuorten ja varttunei
den opiskelijoiden välisiä asenne-eroja koskevat hypoteesit saivat yleen
sä tukea. Huomiota kiinnittää se, että nuorten ja varttuneiden sairaan
hoitajaoppilaiden erot useissa asenneulottuv�uksissa poikkesivat muis
sa naisryhmissä todetuista. Erityisesti varttuneet sairaanhoitajaoppilaat 
olivat vähemmän demokraattisia nimenomaan lapsia kohtaan, kova-
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luontoisempia sekä kasvatuskysymyksissä emotionaalisia selityksiä suo
sivampia kuin nuoret. 

Asteikkojen keskiarvojen perusteella havaitaan, että nuoret sairaan
hoitajaoppilaat muihin ryhmiin verrattuna suhtautuvat lapsiin demo
kraattisemmin ja rationaalisemmin. Nuorten ja varttuneiden sa.iraanhoi
tajaoppilaiden ero merkitsee sitä, että varttuneiden sairaanhoitajaoppi
laiden asenteet lasten kasvatuksessa käytettäviä menettelyjä kohtaan 
lähentyvät muiden ,naisopiskelijoiden asenteita. 

Nuorten ja varttuneiden asenneprofiilit vastasivat läheisesti toisiaan. 
Niiden väliset profiilikor:relaarioker.to:met v:a:ihtelevat välillä .86-96. 

Tämä vain toisella tavalla kuvaa asenne-erojen vähäisyyttä. 
Nuort,en ja varttuneiden opiskelijoiden välisiä asenteiden keskiarvo

jen erojen suuruutta arvioitiin Haysin (1963) kehittämien indeksien 
avulla, jotka ilmoittavat, kuinka suuren osan muuttujan varianssista 
todettu ero selittää. Arvioinnit osoittivat nuorten ja varttuneiden väli
set erot vähäisi1ksi tässäkin katsannossa, koska opiskeluaika selittää vä
hemmistöaggressioasteikkoa lukttunottamatta korkeintaan viisi prosent
tia variaabelien koko varianssista. Kun Haysin ,indeksiä pidetään kr.itee
riona, niin sekä sukupuolten väliset että oppilaitosten väliset erot erik
seen nais- ja miesopiskel.ijoiden ryhmissä näyttävät tutkimukseen sisäl
tyneissä asenneulottuvuuksissa suuremmilta kuin nuorten ja varttuneic 
den väliset asenne-erot. Nä:in a,rvio.iituna opiskeluaika ei ole mikään kes
keinen asenteiden varianssia selittävä muuttuja. Tulos tukee Jacobin 
(1957) korostamaa väitettä, jonka mukaan opiskeluaikaiset asenteen 
muutokset ovat yleensä vähäisiä. 

Tutkimuksen jatkaminen opiskeluaikaisten asenteen muutosten kar
toittamiseksi ei vaikuta edellisen valossa kovin hedelmälliseltä, jos sitä 
arvioidaan sen mukaan, kuinka suuren osan asenteiden varianssista 
opiskeluaika selittää. Toisaalta asenteiden opiskeluaikaisen muuttumi
sen tutkimusta on perusteltu sillä, että tänä elämänjaksona asenteet 
kiteytyvät ja niiden myöhempi muuttuminen on varsin vähäi�tä. Tässä 
katsannossa olisi tärkeätä tt1ntea, mihin suuntaan nuo väh�tkin muu
tokset tapahtuvat ja vastaavatko ne opetuksen tavoitteita, koska asentei
den muuttaminen näyttää varsin työläältä. 

Qpiskelqajan ja sukupu9�en ma�dolli�ia yhdysvaikut(!.ksi� s.el:vitet
tiin varianssiat\alyyttisesti reolpgian opiskelijoiclen ja opettajainvalmi�7 
tuslaito_�s(;n oppHaid�p ryhmissä. Tec;>logi�11 <_>piskelijoiden ryhmissä ei 
havaittu yht�än rn,erkirs�v�� yhdysv11ikutqsta. Qpett�ja_inv�lmistqslai: 
toks�ss� kolmessa �t�ikossa kävi ilmi, että nqpr��n ja varttu,nei,den vä-
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linen ero on erilainen nais- ja miesryhmissä. Aikaisemmissa tutkimuk
sissa ei juuri tällaiseen mahdollisuuteenkaan ole kiinnitetty tuloskäsit
telyssä huomiota. Koska asteikot varianssi:analyysejä varten on trans� 
formoimalla muunnettu tasavälisiksi, niin erityisesti yhdysvaikutuksia 
koskevia tuloksia on pidettävä alustavina. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asteikkojen varianssien ver
tailu antoi vain harvoja johdonmukaisia tuloksia. Mitään yleistä asen
t,eiden yhtenäistymistä ei voitu todeta, vaikka sitä on tahdottu pitää 
yleisenä opiskeluaikaisena muutoksena (Jacob, 1957; Eddy, 1959). Yh
tenäistymistä havaittiin vain taidetta ja tiedettä arvostavan asenteen 
sekä taloudellisen radikalismin asteikoissa. 

Nuorten ja varttuneiden opiskdijoiden välisiä asennerakenne-eroja 

on analysoitu sekä osio- että asteikkotasolla Kadettikoulun ja Teknil
lisen korkeakoulun oppilasryhmissä. Rotatoitujen faktorimatriisien 
vertailu tapahtui kongruenssikertoimen avulla. Osoittautui, että fakto
rien väliset kongruenssikertoimet jäivät yleensä alhaisiksi, joten fakto
rien vastaavuus on vä.häinen. Osiot ryvästyivät eri tavoin nuorten ja 
varttuneiden ryhmissä. Osa eroista voitiin tulkita integroitumista kos
kevan yl,eisen hypoteesin perusteella. Tutkimuksen tätä tulosta ar
vioitaessa on otettava huomioon, että vertailu perustui varimax-ratkai
suihin, jotka tapahtuvat matemaattisten kriteerioiden perusteella. On 
vaikea sanoa, missä määrin tulos olisi to1nen, jos rotaatiot olisi tietoko
neohjelman perusteeHa saatettu mahdoLlisimman samanlaisiksi tai jos 
varimax-ratkaisu1a olisi jatkettu graafisesti siten, että rotatoidut mat
riisit olisivat parhaiten vastanneet toisiaan. Koska tutkimuksessa on 
tehty useita rotaatioita sekä varimax-ratkaisun perusteella että graafi
sesti eivätkä nämä ole olennais,esti itoisi:staan poikenneet, niin tällä pe
rusteeUa voi olebtaa, että fa:ktorien vastaavuudesta muodostunut kuva 
tuskin olisi toinen, vaikka olisi verrattu keskenään graafisesti rotatoituja 
matriiseja. 

Osioiden kommunaliteettien erojen tarkastelu antoi erään johdon
mukaisen tuloksen. Osiot, joiden kommunaliteetti oli varttuneiden 
ryhmässä pienempi kuin nuorten, sijoittuivat yleensä varttuneiden ana
lyysissa muihin faktoreihin kuin siihen, mikä olisi parhaiten vastannut 
sitä nuorten analyysin faktoria, missä ne saivat korkeimman painoker
toimen. Taas ne osiot, joiden kommunaliteetti varttuneiden ryhmässä 
oli suurempi kuin nuorten, mittasivat molemmissa ryhmissä toisiaan 
parhaiten vastaavia faktoreita. Hypoteesina esitettiin, että edellisessä 

9 
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tapauksessa osiot alkavat mitata varttuneiden ryhmässä uutta, tässä mit
taamatonta kohdetta. Näin ollen kyseisten osioiden kommunaliteettien 
voi odot-taa nousevan myöhemmin. Osioiden kommunaliteettien kohoa
minen nuorten ryhmästä var·ttuneiden ryhmään merlkitsee asenteiden 
integroitumista. Varttuneet reagoivat johdonmukais,emmin t,ietyn asen
neulottuvuuden puitteissa kuin nuoret. Hypoteesin luonteista tulkintaa 
kommunaliteettien eroista voi :kokeellisesti tutkia kartoitetit:aessa fakto
rfrakenteen muutoksia osiotasolla. 

Asteikkotasolla tapahtunut faktorirakenteen vertailu antoi yhden sel
vän ja johdonmukaisen tuloksen. Nuorten ryhmissä eri demokra.atti
suusasteikot sijoittuivat eri faktoreihin, varttuneiden ryhmässä sen si
jaan vähintään ka!ksi demokraattisuusasteikkoa sai samassa faktoriss,a 
merkitsevän painokertoimen. Faktorien väliset kongruenssikertoimet 
jäivät nytkin alhaisiksi. 

Nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden asenteiden keskiarvojen, va
rianssien ja rakenteiden vertailun antamat tulokset jäävät årmHisiksi, 
ellei niitä kyetä kytkemään asenteiden oppimistapahtumaan. Oppilai
tosten asennemiljöötä koskeva tutkimus on alkanut (esim. Stern, 1960, 
1962 a, b), mutta meillä ei tätä kartoitustyötä ole vielä aloitettu, vaikka 
sen avulla kyettäisiin kuvaamaan yksityiskohtaisesti oppilaitoksen rto
delfa harjoittamaa asenteiden vahvistamista. Tulevan tutkimuksen-teh
täväksi jää eri oppilaitosten välittämien asenteiden järj,estelmällinen 
kuvaus, jolloin vasta voidaan selvittää myös eri oppilaitosten kasvatus
tavoitteet asennealueella. Vasta sitten on mahdollista todeta, ovatko

asenteiden muutokset opetuksen tavoitteiden suuntaisia vai ehkä niille 
vastakkaisia. Tämä kysymys sivuaa myös opiskeluaikaisten asenteiden 
ja opiskelun kuluessa tapahtuvien asenteiden muutosten sekä eri tavoin 
mitatun opiskelumenestyksen välistä yhteyttä koskevaa ongelmaa. 



VII ENGLISH SUMMARY 

Attitude differences between Young and Advanced University and College 
Students 

Problem 

The purpose of the present study was to discover how the attitudes of young 
and advanced students differ in educational institutions of a particular type: 
institutions that only admit persons who have taken the matriculation ex
amination and that prepare workers mainly for educational and training tasks. 
Here, »education» and »training» were understood in a very broad sense, so 
as to include, for example, the educational and training tasks performed by 
nurses. When the research plan was being designed, it was found that little in
formation was available on nhe following two points, in particular: on the 
specific effects of the types of training given in various educational institutions 
upon the means and variances of attitudes; and on the general and specific 
effects of studies upon the structure of attitudes. 

The attitude dimensions analyzed in the present study were chosen on the 
basis of a previous investigation (Ruoppila 1965 a). Differences between young 
and advanced students in the following attitude dimensions were subjected to 
study: religionism and moral conservatism vs. non-religionism and moral rad
icalism, rationality, appreciating vs." critical attitudes towards politics, art- vs.

business-mindedness, democracy VJ. authoritarianism, tough- vs. tender-mind
edness, and economic radicalism vs. economic conservatism. 

The population consisted of students who had recently (1959) entered the 
following educational institutions and students of the same institutions ap
proaching graduation 1959-1960: the University of Helsinki Faculty of 
Theology, the University of Jyviiskylii Teacher Training College, the Finnish 
Military Academy, the Nurses College of Central Finland and the Finnish 
Institute of Technology. 

Students of the Institute of Technology Division of Mechanical Engineering 
formed a control group. Also, the groups of students of various educational 
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institutions served as controls for one anorher. Had the differences in attitudes 
between young and advanced students been in the same direction and equally 
large in all the educational institutions covered, it would have been impossible 
to interpret them in the absence of an additional control group, consisting of 
potential students not pursuing studies in any comparable educational insti
tutions. The differences did not prove equal, however, and thus tihe absence 
of such a group did not hamper interpretation. 

Hypotheses 

The hypotheses formulated for the study asserted that three kinds of differ
ences between the group means occur: general differences between young and 
advanced students that are independent of the t:ducalional institution concerned, 
sex-linked differences, and specific differences peculiar to particular types of 
educational institution. 

As regards the general differences, it was hypothesized that, in comparison 
with young students, advanced students are 

- more rational,
- more democratic,
- more tender-minded, and
- more tolerant towards minorities.

The general aims of university- and college-level education imply emphasiz
ing rationality and reinforcing it in students. The same applies, it would seem, 
to democratic attitudes, though not equally clef initely. On the other hand, the 
courses of study hardly include elements conducive to tender-mindedness or 
to tolerance �owards minorities, and these hypotheses consequently rested on 
the results -of previous studies. 

Sex-linked differences between young and advanced students were expected 
to occur primarily in the attitudes related to child-rearing attitudes. The inter
action of college studies and sex was expected to be significant in this area. 

Specific differences between young and advanced students, peculiar to 
particular types of educational institution, were expected to occur as follows: 

- advanced students appreciate religion less, and are more radical regarding
moral issues, as compa-red with young students; but this is not so for students 
of the Faculty of Theology, where religion occupies a pivotal position in the 
courses of study; 

- especially in the Teacher Training College, the attitudes of advanced
students towards children are likely to be more rational and democratic than 
those of young students, since a development in students' attitudes in this 
direction is purposefully aimed at; 

- in the Institute of Technology, advanced students have higher opinions
of business than do young students. 

The variances of attitudes were hypothesized to be smaller for advanced than 
for young students. This would indicate development of attitudes in an in
creasingly similar direction. 
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A comparative analysis of the attitude pattemJ of young and advanced 
students was expected to reveal that itemJ similar in content form more coherent 
and inwardly uniform clusters in the groups of advanced students than in those 
of young students. It was assumed, in other words, that students learn under 
training to discriminate increasingly distinctly between attitude objects. They 
learn to perceive what items are similar in content, to react to them consistently 
and to distinguish them clearly from items dissimilar in content. The factor 
structure of items may alter as a restt'lt of learning; and thus the location of the 
items in the factor space may differ accordingly. It seemed reasonable to expect 
that changes in the factor structure would be most frequent in instances where 
the content of the item was dealt with in the courses of study. Additions to a 
student's body of knowledge may cause a statement to be associated with new 
contents, so as to change the location of the corresponding item in the factor 
space. It was not, however, possible to advance any precise hypotheses concern
ing the changes in the factor structures of individual items, since the content of 
the courses of study were not analyzed in detail. 

A comparative analysis of the attitude patterm, in flermJ of a�titttde scaleJ, 
was expected to show that the factors for the advanced student groups were 
more differentiated than those for the young student groups. 

ProcedureJ and RemltJ 

The attitude questionnaires were presented to groups of young and advanced 
students during compulsory courses of lectures. Altogether 844 students form the 
population of this study. The loss of subjects, i.e., the proportion of the students 
who had reported themselves for the lecture course in question but remained 
outside this study, was about 5 per cent in the other groups and about 10 per 
cent in the groups of students of theology and students of the Teacher Training 
College. 

The attrition rate of students in the educational institutions included in this 
study is low ( under 5 % ) except in the Faculty of Theology, where it is much 
higher. If the rate of attrition is quite high, it is perhaps more difficult to find 
out significant differences between young and advanced students' attitudes, 
because it has been established that especially those students whose attitudes 
are not in line with attitudes prevailing in an educational institute drop out 
more often than others (Fa-rnsworth, 1954, 1955; Mayhew, 1965; Stern, 1963; 
Summerskill, 1962). 

When the rate of attrition is low it can be said that in this sense the young 
and advanced students are coming from the same population, they represent 
each other. This representation was studied also in regard to the social status of 
students, the occupation of father or guardian being the main criterion of the 
social status. It was found none significant difference between the social status 
of young and advanced students in the same educational institution. 

It shall be added that the educational institutions included in this study did 
not attain any information on the attitudes of applicants at that time when the 
material of this study was collected. This being the case the attitudes were not 
the criteria used when the institutions selected their new students. 
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The attiu,de dimensions for the sn1dy were formed on the basis of the results 
yielded by the factor analyses of three attitude questionnaires. These were 
A Stttdy of Valtees (two parts) by Allport, Vernon & Lindzey (1951), P11blic 
Opinion Inventory by Eysenck (1954) and The Child-Rearing Practices Qttes
tionnaire by Takala et al. (1960). 

Each questionnaire was factored through the principal factor method, starting 
from a matrix of tetrachoric intercorrelation coefficients. The factor matrices 
were rotated, both through the varimax method and graphically, into orthogonal 
axes. The results of rotation were used to construct attitude scales. The interde
pendence of the responses was employed as the scaling criterion. Moreover, an 
effort was made to check the scales for uniformity of content and to take the 
occurrence of response sets into account. Thus, 13 sales were arrived at. On the 
basis of the observed intercorrelations of the scales and their contents, some 
of them were combined, so that, finally, seven scales were employed to investi
gate the differences between young and advanced students. The intercorrelations 
of the combined scales are set out in Table 1. 

Table 1. 

Coefficients of correlation between combined attitude scales ((N = 200) 

1. Religionism and moral conservatism
vs. non-religionism and moral radical-
ism ......................... .

2 .  Rationality 
3. Criticalness towards politics ....... . 
4. Art- vs. business-mindedness
5. Democracy vs. authoritarianism .... 
6. Tough- vs. tender-mindedness
7. Economic radicalism vs. economic con

servatism

Decimal points are omitted. 

2. 3.

-23 05 
-13

4. 

18 

01 
03 

5. 6. 7. 

20 -03 22 
09 -15 -07 
01 14 -05 
01 -20 19 

-17 13 
-18

The reliability of the scales was studied both in the heterogeneous sample 
(N = 200) consisting of students of all five educational institutions and in the 
two samples representing the students of the Military Academy and the Institute 
of Technology respectively. Use was made of the intercorrelations of the items 
of the scales, which mainly provide a measure of homogeneity, and of the split
half method. 

The means of the intercorrelations of the items included in .the various 
scales ranged between .15 and .35. The religionism scale and the scales of moral 
and economic radicalism were the most homogeneous, while the scales for 
critical attitudes towards business, for art- and science-mindedness and for 



135 

science-mindedness were the most heterogeneous. The intercorrdations of the 
items included in the scales showed that the scales were not narrow in coment. 
Thus, they did not meet the requirement of homogeneity presented by Comr-ey 
(1962). 

The reliability of the scales, as estimated from the intercorrelations of the 
items, varied from .48 to .79 in the heterogeneous total sample. One of the 
coefficients was less than .50; five were between .50 and .59; four were between 
.60 and .69; and three were between .70 and .79. Taking the relatively smaH 
numbers of items into consideration, these reliability coeff icienm must be 
regarded as satisfactory. The reliabilities of the combined attitude scales varied 
between .52-.88 as estimated by the method suggested by Mosier (1943). 

In the homogeneous groups, by contrast, the reliabilities were generally low. 
The split-half reliabilities differed from those mentioned above to some ex

tent being somewhat higher, though not substantially. 
In table 2 are described the attitude scales, the number of items (n), separate

ly for the items scored »yes» and »no» (n+ and n_), the arithmetic mean of the 
tetrachoric correlations of the items in the scale (rtct), separately for the items 
scored »yes» and »no» (rtet+ and rtct-), the reliability of the scale as estimated 
from the intercorrelations of the items (r xx) and the split-half reliability coeffi
cient (rtt). 

Table 2. 

The technical properties of the attitude scales 

A Study of V alueJ I 

Science-mindedness (n = 4, n+ = 2, n_ = 2; r = .19, i\et+ = .29, itet- = 
.44; rxx = .48 and !tt = .61) 
Criticalness towards politics (n = 4, n+ = 2, n_ = 2; i:tet= .20,rtet+ = .50, 
ftet- = -.16; rxx = .SO and !tt = .53) 
Criticalness towards business (n = 6, n+ = 4, n- = 2; ftet = .15, ftet+ 
= .14, rtet- = .23; rxx = .51 and rtt = .58) 

A study of Values II 

Art- and science-mindedness (n = 10, n + = 5, n- = 5; ftet = 17, ftet+ = 
.07, ftet- = .27; rxx = .67 and !tt = .58). 
Religionism (n = 7, n + = 4, n_ = 3; ftet = .35, 'i\et+ = .37, rtet- =

.34; rxx = .79 and !tt = .90). 
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Public Opinion Inventory 

Democracy vs. authoritarianism I (n = 6, n + = 1, n_ = 5; rtet = .20,rtet
= .23; rxx = .60 and rtt =· 67). 
Economic radicalism vs. economic conservatism (n = 7, n+ = 4, n_ = 3; ftet 
= .32, rtet+ = .37, rtet- = .34; rxx = .77 and rtt = .81). 

Moral radicalism vs. moral conservatism (n = 8, a+ = 5, n_ = 3; ttet = .34, 
ftet+ = .34, ftet- = .40; rxx = .77 and rtt =. 80). 
Tender- vs. tough-mindedness (n = 3, n+ = 1, n_ = 2; !tet = .27, ftet
= .-05; rxx = .53 and ru = .75). 
Aggressive attitude towards minorities (n = 4, n+ = 3, n_ = 1; ftet = .25, 
rtct 1 = .?.2; rxx = .57 and rtt = .48). 

Child-Rearing Practices Questionnaire 

Democracy vs. authoritarianism II (n = 5, n+ = 0, n_ = 5; !tet = .26; rxx 

= .64 and ru = .67). 
Emotional vs. rational attitude towards c'.1ild (n = 5, n+ = 3, n_ = 2; rtet =
.20, !tet+ = .25, ftet- = .19; rxx = .56 and ftt = .65). 
Rationality-democracy vs. punitive-aggressive attitude (n = 6, n+ = 1, n_ =
5; i\et = .22, ftet- = .24; rxx = .63 and ftt = .72). 

Table 3. 

Reliabilities of the combined attitude scales 

Religionism and moral conservatism vs. non-religionism and moral rad-
icalism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88 
Rationality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 
Art- vs. business-mindedness ...................... , . . . . .71 
Democracy vs. authoritarianism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74 
Tough- vs. tender-mindedness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 

The discriminative power of the attitude scales was investigat-ed through 
finding out whether the scales discriminated between male and female students, 
and between students of various educational institutions, in a manner compatible 
with the differences between .trhese groups suggested by other investigations. 

The differences between men and women on the scales based upon A Study
of Values and Public Opinion Inventory questionnaires were, as a rule, in the 
same direction as in previously reported studies. The onLy exception was provid-
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ed by criticalness towards politics: women did not differ from men, although 
men have been shown to be more political-minded than women. Moreover, 
men's attitudes towards economic questions were more conservative than those 
of women. As a rule, there has been a difference in the opposite direction. 

In the case of female students, the scales discriminated between the education
al institutions in a manner consistent with the findings of previous studies. 
Only the criticalness towards politics-scale formed an exception. 

As regards the male students, the rank order of the various educational insti
tutions was in most cases similar to that suggested by other studies. Only the 
results concerning criticalness towards politics were at variance with previous 
findings. The positions of the groups on the scales for democracy and tough
mindedness were in agreement with the nature of the vocations for which the 
various educational institutions prepared students. The rank order on the scale 
for economic radicalism corresponded to the differences of the groups of 
students as regards social background. 

The discriminative power of two attitude scales could not be evaluated in 
the absence of adequate criterion data. These were the scale for art- vs. business
mindedness and the emotional- vs. rational attitude scale based on the child
rearing practices questionnaire. 

The information obtained on the discriminative power of the scales was used 
to evaluate their construct validity. The criteria here employed suggested them 
to be valid in this sense. 

The question of construct validity only forms one aspect of the validity 
problem of scales. Moreover, use was only made of two criteria: sex differences 
and differences between the educational institutions. The criterion data were 
obtained from previous American studies, since results from elsewhere were 
not available. Employment of these data implied that the differences between 
the groups concerned are in the same direction in Finland also. No analysis of 
cultural differences in attitudes could be attempted here. Obviously, there are 
differences; but the differences between men and women and those between 
the various types of educational institution seem to be in the same direction 
in both attitude environments. Since the criteria were few in number and 
stemmed from a different kind of attitude milieu, the validity of the attitude 
scales is largely open. 

Certain general differences, independent of sex and educational institution, 
were hypothesized to emerge between young and advanced students in the 
means of the attitude scale values. If »general differences» are taken to mean 
differences that are identical in direction and equal in size, none of the differ
ences found were general in this strict sense. On the other hand, if allowance 
is made for measurement errors, some of the differences can be interpreted as 
general, in the sense of being in the same direction, though not equal in size. 
Table 4 illustrates the differences between young and advanced students. The 
results for male and female students of each educational institution are recorded 
separately, indicating the direction of each difference and its level of statistical 
signif kance. 

The following differences were general in this less rigorous sense. Compared 
with the young students, the advanced students were found to be less critical 
towards politics, more tender-minded, more tolerant towards minorities, and 



Table 4. 

Direction and statistical significance (p < .05) of differences between means 
of scale values, by educational institutions 

Religionism and moral conservatism vs. 
non-religionism and moral radicalism 

Religionism - . . . . . ' - .

Moral conservatism 
Rationalism 

Science-mindedness 
Rational attitude 

C riticalness towards politics . . . . .

Art- vs. business-mindedness 
Criticalness cowards business 
Art- and science-mindedness . . . . . . . .

Democracy 
Democracy I . ' '  . . . . . . . .  . . . . . . - . . 

Democracy II . . . . . ' . .  . . . . . . . .

Rational-democratic attitude . . . . . . . .

Tough- vs. tender-mindedness 
Tough-mindedness ..... . . � . . . ' . 

Aggressiveness towards minorities . .

Economic radicalism vs. economic con-
servatism . - - . - . .  - . - - - . 

Faculty Teacher 
of The- Training 
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more conservative in economic questions. In the control group of students of 
the Institute of Technology, the differences were in the same direction, except 
for that in the attitudes towards politics. This group of students proved to be 
an appropriate control group, in that only a single statistically significant differ
ence between young and advanced students emerged in it (Democracy Scale II; 
p < .05). The differences may have been due to aspects of studies common to 
all the groups and/or to cultural changes. Of the hypotheses concerning the 
general attitude differences between young and advanced students, only those 
asserting that advanced students are more tender-minded and more tolerant 
towards minorities were confirmed. 

On the other hand, neither the hypothesis that advanced students are more 
rational than young ones, nor the hypothesis that the former are more demo
cratic than the latter, found con£ irmation in the results of this study: no general 
differences of this sort were observed. Thus, the results were not similar to the 
observations made in the United States suggesting that the attitudes of students 
tend to become increasingly »liberal», democratic and radical during their 
college years (Eddy 1959; Goldsen et al. 1960; Jacob 1957; Nelson 1938 a, 
1956; Newcomb 1943, 1962; Sanford 1956 b, 1958). The possibility exists that 
the generalizations of previous results, obtained in investigations confine.cl to 
comparatively few educational institutions, have been too bold. The attitude 
milieus also differ. Perhaps the development of students' attitudes in a radical 
direction is not encouraged in Finland. 

Sex-linked differences in attitudes were expected to occur particularly in 
attitudes towards children. Democracy scale II and rational-democratic attitude 
produced such differences. The attitudes of advanced female students towards 
children were less democratic than those of young female students, whereas 
advanced male students were more democratic towards children, as compared 
with the young ones. These were the only attitudes that were discovered to 
develop in an increasingly similar direction during the college years, when the 
means were employed as the criterion. 

Several differences between young and advanced students .rpecific for a 
particular educational institution were observed. 

The advanced students of theology appreciated religion more than did the 
young ones, and the former were more conservative in moral questions than 
the latter. These findings were in agreement with the hypotheses of the study. 
The advanced student nurses also appreciated religion more and were more 
conservative in moral questions than were the young ones. In the other educa
tional institutions, advanced students were not found to differ from young 
students as regards these scales, although the former were expected to be less 
religious·-minded and more radical in moral questions, as compared with the 
latter. 

It was hypothesized that, particularly in the Teacher Training College, ad
vanced students' attitudes towards children are more rational than those of 
young students. The results supported this hypothesis. 

The advanced students of the Institute of Technology were expected to be 
more business-minded in their attitudes than the young students. Both of the 
relevant differences were in the expected direction, but neither of them was sta
tistically significant. The advanced female students of the Teacher Training Col-
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lege were found to appreciate the arts more and business less than did the young 
students of this educational institution. The corresponding differences between 
the two student nurse groups and the two groups of students of the Military 
Academy were in the opposite direction: the advanced students were more 
business-minded than the young ones. 

The attitudes of advanced students were expected to be more democratic, as 
compared with those of young students. No general difference of this kind 
emerged. The advanced student nurses were less democratic than the young 
ones, whereas the advanced students of the Institute of Technology were more 
democratic, as compared with the corresponding group of young students. The 
attitudes towards children of the advanced students of the Teacher Training 
College were expected to be more democratic, as compared with those of young 
students. The hypothesis found partial confirmation in the results, in that the 
advanced male students differed from the young male students in the expected 
manner. But this was not so for the female students. 

It should be pointed out, in particular, that the differences between young 
and advanced student nurses in a number of attitude dimensions were at vari
ance with those observed between the other female student groups. The ad
vanced student nurses were less democratic, particularly towards children, more 
tough-minded and, as far as child-rearing was concerned, more emotional than 
the young student nurses. 

The attitude profiles of young and advanced students corresponded to each 
other quite closely. The profile correlation coefficients (r

p
) varied between .86 

and .96. This also indicates that the differences in attitudes were small. The 
correspondence between the attitude profiles of young and advanced students 
was closest in the control group of students of the Institute of Technology; 
and, in the case of the Teacher Training College students, for whom the corre
lation was lowest, the correspondence was nearly equally close. 

Analysis of the differences between the means for young and advanced 
students in terms of indices developed by Hays (1963), indicating what 
proportion of the variance of a variable is accounted for by the difference, 
revealed that, in this respect also, the differences were small.. The proportion 
of the total variance explained by college studies did not exceed 5 per cent, ex
cept in the case of a single variable, viz., aggressiveness towards minorities. 
When Hays's index was employed as the criterion, the differences between 
male and female students and those between same-sexed students of various 
educational institutions seemed to be greater than the differences between young 
and advanced students. Thus, college years are not among the most important 
factors capable of explaining the variance of attitudes. This supports Jacob's 
(1957) emphatic assertion that the changes in attitudes over college years are 
generally small. 

The analysis of variance was employed to investigate the possible interaction 
of college years and sex in the groups of students of theology and teachers-in
training. None of the interactions in the former group was sufficiently large 
to be statistically significant. In the latter group, on the other hand, the differ
ences between young and advanced students as regards three attitude scales 
were different for male and female students. Little attention has hitherto been 
accorded to this possibility. For the purposes of the ana,lysis of variance the 
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scales were transformed so as to make the intervals equal, but in spite of that 
the results concerning interactions must be considered preliminary in nature. 
The findings suggested, in any case, that advanced female students appreciated 
the arts and sciences more than did the young female students, whereas the 
opposite was the case with male students: young male students were more art
and science-minded than advanced male students. Furthermore, advanced female 
students were more democratic than young female students, whereas the differ
ence between advanced and young male students was in the opposite direction: 
the former were less democratic than the latter. As regards their attitudes 
towards children, advanced female students were less democratic than young 
female students, whereas advanced male students were more democratic, in 
comparison with young male students. The last-mentioned difference was a 
general sex-linked difference between young and advanced students. The sex 
differences in the two first-mentioned scales grow larger during the college 
years. On the other hand, the difference between men and women in the last
mentioned scale tends to diminish: the attitudes become increasingly similar. 

The variances of the attitudes were expected to be sma-ller in the groups of 
advanced students than in those of young students. It was hypothesized, in 
other words, that the attitudes of advanced students are more uniform, as 
compared wkh those of young students. 

Table 5 illustrates the differences in variances between young and advanced 
students. The results for male and female students of each educational insti
tution are recorded separately, indicating the direction of each difference and 
its level of statistical significance. 

Comparison of -the variances of the attitudes of young and advanced students 
suggested that economic radicalism was the only dimension in which develop
ment in an increasingly uniform direction seems to take place. On the other 
hand, the variance of the scale values for criticalness towards politics and that 
of the scale values for art- and science-mindedness were larger in the group 
of advanced students than in the group of young students. It cannot be main
tained, therefore, that the attitudes of advanced students are generally more 
uniform than those of young students. Also, when the variances were considered 
by educational institutions and by sex groups, advanced students were not found 
to differ from young students in any consistent way. 

The attitude patterm of young students were compared with those of advanc
ed students, both in terms of items and in terms of attitude scales, in the groups 
of Military Academy students and students of the Institute of Technology. To 
this end, the varimax factor matrices of the young and advanced students were 
compared by employing the coefficients of congruence. 

The expected sort of integration, at the item level, was indicated by the fact 
that the proportion of the total variance accounted for by the factors was in
variably larger in the groups of advanced students, in comparison with the 
corresponding groups of young students. Compared with the young students, 
the advanced students had been better able to perceive the similarities between 
the items and had responded to them accordingly. 

Comparison of the communalities of the items with their factor structures 
revealed the following: where the communality of an item in a group of young 
students exceeded the communality of the same item in the corresponding 
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Direction and statistical significance (p < .05) of differences between variances 
of scale values, by educational institutions 

Religionism and moral conservatism vs. 
non-religionism and moral radicalism 
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Rational attitude . . . . . ......... . 

Criticalness towards politics ......... .

Art- vs. business-mindedness 
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Democracy I ................... . 
Democracy II . . . . . ......... . 
Rational-democratic attitude 

Tough- vs. tender-mindedness 
Tough-mindedness ............... . 
Aggressiveness towards minorities .. 

Economic radicalism vs. economic con
servatism 

Faculty 
of The
ology 

WomenMen 

>-> 
>-> 

<-> 
<->· 
<-< 

>-> 
>->· 

<-> 
<-> 
>->· 

<-<· 
>-<· 

>-> 

Teacher 
Training 
College 

WomenMen 

>-->.001 
<-> 

>-> 
<-> 
<-< 

<-< 
>.001->-

<->· 
>->.01 
>->· 

<.os-<.os 
>->· 

>-> 

Military 
Academy 

Men 

> 
> 

<
>
> 

> 
> 

< 
< 
< 

<.Ol 

<.001 

> 

Nurses 
College 

Women 

< 
< 

<
>
<

>
> 

> 
< 
<.01 

>.Ol 

> 

Institute 
of Tech
nology 
Men 

<.OS 

< 

<

>
< 

>.Ol 

<

>
·>
< 

<
>

> 

> variance for young students larger than that for advanced students
< variance for young students smaller than that for advanced students

.... 

,;:,. 
t,.;; 



143 

.group of advanced students by .20 or more, the factors on which the item 
obtained the highest loading were not the closest counterparts of each other. 
Thus, such items measured different attitudes in the two groups. On the other 
hand, where the difference between the communalities of an item was of the 
same order of magnitude, but in the reverse direction, the highest loadings on 
the item were those on the factors which corresponded to each other most 
closely. This statistical association was significant at the .001 level (X2 = 14.37, 
df = 1). In evaluating the differences between the communalities, the differ
ence between the means of the communalities in the young and advanced 
groups was allowed for. 

The psychological explanation of the finding is as follows: a decrease in 
the communality of an item signifies that the item becomes more specific, at 
the same time as its factor structure undergoes a change. The item begins to 
'measure an object differ:ent to the one it was measuring previously. The 
possibili-ty exists, however, that the communality will increase again, provided 
the item becomes an increasingly pure measure of this new object. 

An increase in the communality of an item indicates that the item is respond
ed to in a manner similar to the responses to certain other items; or, to put 
the same in another way, that the responses become more consistent and uniform 
than before. 

The content of the factors grew increasingly homogeneous only in the group 
of students of the Institute of Technology, and this was so exclusively for the 
Public Opinion Inventory questionnaire. Thus, the hypothesis that the attitudes 
of advanced students are more integrated, at the item level, than are those of 
young students was only supported by the results of the comparative analysis 
of the communalities. In terms of factors, there was little integration. The 
coefficients of congruence were low, as a rule, so that the factors did not 
correspond to each other to any large extent. The clustering of the items in 
the groups of advanced students differed from that encountered in the corre
sponding groups of young students. The distribution of the coefficients of 
congruence for the varimax rotations is illustrated in Table 6. 

Table 6. 

Frequencies of numerical values of congruence coefficients in item-by-item 
comparisons 

.00-
30 

.10-
32 

.20-
18 

.30-
22 

.40-

6 

.50-
5 

.60-

5 
.70-1.00 
0 

Regarding the low congruence coefficients it should be borne in mind that 
the comparative analysis rested upon varimax rotations, which are exclusively 
based upon mathematical criteria. It is difficult to say how far the result would 
have been different had it been possible to render the rotations as nearly similar 
as possible, either through the computer program itself or through continuing 
the rotations graphically, so as to make the rotated matrices correspond to each 
other in the highest possible degree. 
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The expected differentiation of attitudes did not find support in the results 
of the factor analysis of the intercorrelations of the attitude scale values for 
the groups of students of the Military Academy and the Institute of Technology. 
Here too the congruence coefficients were low. There was a single consistent 
difference between young and advanced students: in the groups of young 
students, the three democracy scales were loaded on a different factor each. 
In the groups of advanced students, by contrast, at least two of these scales 
•obtained significant loadings on the same factor. As far as this attitude di
mension is concerned, the attitudes of advanced students proved to be more
integrated than were those of young students.

The object of the study was to map out differences in attitudes between 
young and advanced students of five educational institutions, viz., the University 
of Helsinki Faculty of Theology, the University of Jyvaskyla Teacher Training 
College, the Nurses College of Central Finland, the Finnish Military Academy 
and the Finnish Institute of Technology. More specifically, the differences in 
the means of attitude scale values, in the variances of attitude scale values and 
in attitude patterns were analyzed. The following seven attitude dimensions 
were subjected to study: religionism and moral conservatism VJ. non-religionism 
and moral radicalism, rationality, critical attitude .towards politics, art- vs. busi
ness-mindedness, democracy, tough- VJ, tender-mindedness and economic radical
ism VJ. economic conservatism. 

The differences between the means and the variances were discovered to be 
rather small. When the differences between the means were used to estimate 
the proportions of the variances of the attitudes accounted for by college years, 
the influence of this factor appeared small in comparison with the effects of 
the respondent's sex and that of the type of educational institution. It would 
appear, therefore, that further investigations concerning changes in the means 
of attitudes over the years of study could not prove very fruitful On the other 
hand, it seemed worth while to investigate this problem, considering that this 
is the period of life during which a person's attitudes generally crystallize, and 
after which they do not alter greatly. This is why it would be important to 
know the directions in which they change, even though the changes may be 
small, and to discover whether the alterations are in directions compatible with 
the aims of college education. 

The differences found between young and advanced students in the variances 
of attitudes do not justify the conclusion that there is a tendency for students' 
attitudes to become increasingly similar during their college years. 

The differences between young and advanced students in attitude patterns 
seemed great, since the congruence coefficients employed in the comparative 
analysis of the varimax rotations were relatively low, all of ,them being below 
.70. This suggests that considerable changes take place in the organization of 
attitudes over the college years. The interrelations of attitude statements differ 
from each other in the groups of young and advanced students. The study of 
these problems is bound to meet with methodological difficulties. Obviously, 
however, these problems. should be concentrated upon in the investigation of 
changes in attitudes. 
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LIITTEET 

LIITE 1 

Allport, Vernon, Lindzey 

A stttdy of valties I 

1. Tieteellisen tutkimuksen paatavoittee
na on pikemminkin puhtaan tieteelli
sen totuuden tavoittaminen kuin käy-

I 
kyllä e1 

II 
kyllä ei 

� 
kyllä e1 

tännöllinen sovellutus. . . . . . . . . . . . . 5 3 47 64 36 117 83 
2: Suurimmilla taiteilijoilla kuten Beet

hovenilla, Toistoilla ja Eino Leinolla on 
oikeus olla itsekkäitä ja toisten tunteis-
ta piittaamattomia. . . . . . . . . . . 31 69 38 , 62 69 -· 131 

3. Mikäli minulla olisi tarvittavat kyvyt,
luennoisin mielelläni tieteen metodii-
kasta. . . . . . . . . . . 42 . 58 46 54 88 112 

4. Mikäli minulla olisi tarvittavat kyvyt,
opettaisin mielelläni taloustieteitä. 35 65 54 45 89 110 

5. Taidetta koskevia artikkeleita on sano-
malehdissä liian vähän. . . . . . . . . . . . . 47 53 52 48 99 101 

6. Yksilön on asetettava tavoitteensa muis-
ta välittämättä.

7. Puolueettomasti kootut tosiasiat osoit
tavat, että maailmankaikkeuden kehit-
tyminen voidaan selittää luonnontie
teellisten periaatteiden mukaisesti.

8. Ellei olisi mitään yhteisön taholta tule
via rajoituksia, perustaisin yhteiskun-
nallisia asioita pohtivan keskusteluker
hon.

9. Seuraan tarkasti sanomalehdistä talous-
elämää koskevia uutisia. . ........ . 

10. Huoltotoimintaa pitää supistaa, jotta
se ei pääse kaivamaan maata yksilöiden

56 44 69 30 

54 46 48 51 

39 60 38 60 

31 69 37 62 

oman yritteliäisyyden alta. 50 50 • 50 48
11. Kirkon tulisi keskittyä käsittelemään

yksinomaan uskonnollisia asioita. 37 63 40 58 
12. Mielestäni ylioppilaiden on syytä osal-

11 

listua poliittiseen toimintaan. 67 32 68 32 

125 74 

102 97 

77 120 

68 131 

100 98 

77 121 

135 64 
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13. Vanhoissa rakennuksissa käydessäni
kiinnitän erityistä huomiota niiden

1 
kyllä ei 

II 
kyllä ei 

l:: 
kyllä ei 

kauneusarvoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 13 84 15 171 28 
14. Korkeatasoisen kulttuurin selvin tun

nusmerkki on mekanisoitu ja rationali-
soitu teollisuus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 78 21 77 43 155 

15. Ihmisen tulee toiminnassaan osoittaa
ensisijaisesti epäitsekkyyttä. 58 41 64 36 122 77 

16. Kirkon on saatava säilyttää oikeus koo-
ta veroja. . . . . . . . . . ..... . 

17. Poliittiset ansiot ovat yhtä hyvä päte
vyyden mitta kuin erilaiset opinnäyt-
teet nimitettäessä henkilöitä johtaviin
virkoihin. . .......... . 

18. Yliopistojen ja korkeakoulujen opetta
jilla on nykyään riittävästi mahdolli-
suuksia tieteellisen tutkimuksen har-

75 23 68 32 

17 83 13 87 

143 55 

30 170 

joittamiseen. 26 73 25 74 51 147 
19. Kirkollisissa ja akateemisissa juhlame

noissa on liian vähän värikkyyttä sekä
loistokkuutta. . . . . . . . . . . . . . . . 29 71 28 72 57 143 

20. Maailmankaikkeuden kehitys voidaan
selittää vain olettamalla Luoja tai Ju-
mala tätä kehitystä ohjaavaksi voimaksi. 72 27 77 23 149 50 

21. Kunnallisia keskikouluja olisi perustet
tava entistä enemmän, koska vain siten
kaikille lahjakkaille voidaan antaa ky-
kyjä vastaava koulutus. 75 25 61 39 136 64 

22. Sosiaalihuollon edistäminen on nykyai-
aikaisen valtion päävelvollisuus. 54 46 53 47. 107 93 

23. Ihmisten pyrkimykset keskittyvät ny-
kyään aivan liiaksi rahan hankintaan. 92 7 93 7 185 14 

24. Maailma olisi paljon parempi paikka,
jos noudattaisimme kirkon opetuksia. 66 34 69 30 135 64 

25. Tieteellisistä tutkimuksista saatava hyö
ty on liian vähäinen verrattuna niihin
käytettyjen varojen määrään. 17 82 24 76 41 158 

26. Raamattu on pikemminkin kaunista
mytologiaa ja korkeata kirjallista tyyliä
kuin jumalallista ilmoitusta. 21 78 18 82 39 160 

27. Ihmisen henkisen toiminnan huipentu
ma on korkeatasoinen taiteellinen il-
maisu. . . 53 47 52 48 

28. Kaikenlaisten poliittisten ryhmien toi
minnasta aiheutuu vain vahinkoa koko

. kansaa ajatellen. . . . . . . . . . . . . 41 59 45 54 

105 95 

86 113 
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kyllä e1 
29. Taloudellisella toiminnalla on vain vä-

linearvoa. . ' ................ 30 70 

30. iuonteeltaan poikkeavat ihmiset an-
saitsevac enemmän myötätuntoamme. 78 21 

31. Politiikkaan kiinnitetään nykyisiri ai-

32. 

van liiaksi huomiota. 70 

Rahan arvostaminen on sinänsä tär-
keätä. ..... . . . . . . . . . . ' 68 

Allport, Vernon, Lindzey 

A study of values II 

30 

29 

1. Hyvän hallituksen pitää pääasiallisesti
a) avustaa köyhiä, sairaita ja vanhuksia.
b) tukea teollisuutta ja kauppaa.

2. Henkilö, joka koko viikon on tehnyt työtä, viet
tää sunnuntainsa parhaiten yrittämällä kehittää
itseään
a) lukemalla tieteellistä kirjallisuutta. . ...... . 
b) menemällä kuuntelemaan hyvää konserttia.

3. Jos osallistuisin jonkin kaupungin kansakoulujen
kasvatustyöhön, huolehtisin mieluummin
a) uskonnollisesta keskustelukerhosta. . ...... . 
b) valtiollisen elämämme esittelystä. . ...... . 

4. Valitessani (omaa sukupuolta olevia) ystäviä pi
dän tärkeämpänä
a) avuliaisuutta ja yhteistyöhenkeä. . ........ . 
b) tunteenomaista herkkyyttä. . ........ . 

5. Mikäli omistaisin kylliksi varoja pitäisin parem-·
pana
a) luovuttaa niitä puoluepolitiikan tutkimiseen.
b) antaa niitä yliopistolle muun tieteellisen tut

kimuksen edistämiseen.
6. Pidän enemmän näytelmistä,

a) jotka käsittelevät suurten valtiomiesten elä-
mää . ........................... • • • • • 

b) joiden perusajatuksena on inhimillinen uhrau
tuminen.

II 

kyllä ei 

27 

81 

73 

65 

I 

23 

77 

26 

74 

36 

63 

78 

. 22 

3 

97 

16 

84 

73 

19 

27 

33 

II 

20 

78 

.17 

82 

36 

64 

89 

11 

2 

98 

18 

81 

163 

� 

kyllä e1 

57 

159 

143 

133 

143 

40 

57 

62 

43 

155 

43 

156 

72 

127 

167 

33 

5 

195 

34 

165 
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7. Jos minulla olisi riittävät kyvyt ja jos palkka seu
raavissa ammateissa oli-si sama, pitäisin parempa
na olla
a) kirkkoherra. . ........................ . 
b) toimitusjohtaja. . ......... . 

8. Jos minulla olisi riittävästi vapaa-aikaa ja rahaa,
käyttäisin niitä .. mielestäni paremmin
a) tieteellisen tutkimuskeskuksen toiminnan ra-

hoittamiseen. . ........ .
b) pankki- ja liike-elämän edistämiseen ... .

9. Keskustellessani omaa sukupuolta olevien ystä
vien kanssa minua kiinnostaa enemmän, kun ai
heena on
a) kirkon toiminnan eri muodot. . .......... . 
b) taide ja kirjallisuus. . . . ............. . 

10. Loma-aikoinani mieluummin
a) johdan jonkin nuorisoj�rjestön leiriä. .
b) kirjoitan Ja julkaisen· tutkielman.· · 

11. Mielestäni sellaiset sankarityöt ja löytöretket ku
ten Lindberghin ja Nordenskiöldin ovat tärkeitä
nimenomaan siksi, että
a) ne todistavat ihmisen voittoa luonnonvoimis-

ta. . . . . .................... , .
b) niissä näkyy Korkeimman Voiman ohjaus .... 

12. Minua kiinnostaa enemmän
a) Martti Luther. . ...................... . 
b) Mathilda Wrede . ............... . 

13. Käyttäytymisemme ohjeeksi olisi asetettava
a) esteettiset ihanteet. . .................. . 
b) taloudellinen näkemys. . .............. . 

14. Aikoessani naimisiin pidän parempana aviopuo�
!isoa, joka on
a) tieteellisesti lahjakas .................... . 
b) sosiaalisesti hyvin sopeutuva. . .......... . 

15. Katsellessani Leonardo da Vincin maalausta »Eh
toollinen» olen taipuvainen pitämään sitä
a) eräänä kaikkien aikojen kallisarvoisimmista ja

korvaamattomimmista maalauksista.
b) ilmaisuna ylevimmistä uskonnollisista pyrki-

myksistä ja tuntemuksista. . ............ . 
16. Henkilö, joka on tehnyt koko viikon työtä, viet

tää sunnuntainsa parhaiten
a) osallistumalla keskustelukerhoon, joka pohtii

ihmisten välisiä suhteita. . .............. . 
b) kuuntelemalla todella·· hyvän saarnan.

17. Hyvän hallituksen pitää pääasiallisesti
a) varata määrärahoja kirjailijoille sekä taiteili-

joille. . ................... .
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42 32 
57 68 

83 
16 

27 
73 

75 
25 

60 
37 

77 
23 

78 
22 

11 

89 

50 

50 

39 
61 

13 

81 
19 

27 
73 

65 
34 

65 
35 

75 
24 

74 
26 

16 
84 

56 

44 

55 
43 

10 

.,74 
125 

164 
35 

54 
146 

140 
59 

125 
72 

152 
47 

152 
48 

27 
173 

106 

94 

94 
104 

23 



b) tukea tieteen harjqittamista. . ..... . 
18. Jos minulla olisi kylliksi varoja pitäisin parem

pana
a) luovuttaa niitä kansallisen politiikkamme tu-

kemiseen. . ............ ;.· ....... . 
b) asettaa niitä teollisuuden kehittämiseen.

19. Jos voisin osallistua jonkin kaupungin kansakou
lujen kasvatustyöhön, huolehtisin mieluummin
a) taiteellisten harrastusten edistämisestä.
b) valtioelämämme esittelystä. . ........ . 

20. Valitessani ystäviä pidän tärkeämpänä 
a) suorituskykyä ja toimeliaisuutta. . ... .
b) avuliaisuutta ja yhteistyötä. . ...... . 

21. Pidän enemmän
a) raamatullisista näytelmistä.
b) ongelmanäytelmistä, jotka pakottavat pohti

maan kysymystä eri näkökannoilta.
22. Jos .minulla olisi riittävät kyvyt ja jos palkka seu

raavissa ammateissa olisi sama, pitäisin parempa
na olla 
a) toimitusjohtaja. . .................... . 
b) taiteilija tai kirjailija.

23. Keskustellessani illalla ystävieni kanssa minua 
kiinnostaa enemmän, kun aiheena on 
a) sosiaaliset parannukset. . ............... . 
b) kirkon ·toiminnan eri muodot .......... . 

24. Käyttäytymisemme ohjeeksi olisi asetettava
a) esteettiset ihanteet. . ............ . 
b) yhteiskunnallinen näkemys ... .

25. Minussa herättää enemmän mielenkiintoa
a) Einstein. . ................. . 
b) Churchill. ..................... . 

26. Loma-aikoinani mieluummin
a) hankin hyödyllistä kokemusta jossakin uudes-

sa työssä. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) kirjoitan ja julkaisen tutkielman.

27. Jos minulla olisi riittävästi vapaa-aikaa ja rahaa,
mielestäni olisi parempi käyttää niitä
a) oman puolueen eduskuntavaalikampanjan tu-

kemiseen. . . . .............. .
b) mielenterveyttä vaalivan hoitolaitoksen pe-

rustamiseen. . ............... .
28. Mielestäni avaruusrakettien kokeileminen on tär

keätä siksi, että ne
a) antavat eri valtioille mahdollisuuden lisätä po-

liittista vaikutusvaltaansa. . ...... . 
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87 

11 
89 

44 
56 

22 
78 

12 

88 

41 
59 

68 

32 

51 
48 

66 
32 

93 
7 

6 

94 

14 

II 

89 

18 
81 

50 
49 

20 
79 

6 

94 

40 
60 

83 
17 

50 
50 

71 
29 

87 
13 

12 

87 

18 

165 

176 

29 
170 

94 
105 

42 
157 

18 

182 

81 
119 

151 
49 

101 
98 

137 
61 

180 
20 

18 

181 

32 
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b) vastaavat ihmisessa olevaa tarvetta uusien elä-
mysten kokemiseen. . .................. . 

29. Aikoessani naimisiin, pidän parempana aviopuo
lisoa·, joka on
a) taiteellisesti lahjakas. . ................ . 
b) perusasennoitumisdtaan uskonnollinen. . .. .

30. Tehtäessä eri valtioiden välisiä kauppasopimuk
sia on tärkeämpää ottaa huomioon
a) taloudelliset näkökohdat. . .... , .. •, ...... . 
b) ulkopoliittiset näkökohdat. . ............ . 

86 

35 
65 

76 
24 

Eysenck, Public opinion inventory 

1. Vaatimus rukouslauantain viettä
misestä kahlehtii vapaa-aikamme

I 
kyllä ? e1 

II 
kyllä ? ei 

82 

31 
69 

75 
25 

168 

66 
134 

151 
49 

� 
kyllä ? e1 

viettoa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3 78 20 7 73 39 10 151 
2. Miehet selviytyvät naisia paremmin

älykkyyttä ja organisoimiskykyä
vaativissa tehtävissä. . . . . . . . . . . 60 10 30 65 5 30 125 15 60 

3. Maamme ruotsalaiset ovat yhtä lail
la arvokkaita ja yhteisiä etujamme
ajavia kuin muutkin kansalaisryh-
mät. . . . . . . . . . . . . . . 50 17 30 48 12 40 98 29 70 

4. Valtion olisi saatava suunnitella ja
ohjata tuotantoa nykyistä enemmän,
jotta vältettäisiin nykyisen talous
järjestelmämme työttömyys- ja la-
makaudet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 14 51 34 15 51 66 29 102 

5. Sivistys voidaan pelastaa ainoastaan
palaamalla uskontoon. . . . . . . . . . 30 15 54 34 26 40 64 41 94 

6. Kuolemanrangaistusta pitäisi olla
mahdollisuus soveltaa eräissä ras-
kaissa rikoksissa. . . . . . . . . . . . . . . 56 4 40 60 11 29 116 15 69 

7. On hyväksyttävää, että heikoimmat
jäävät alakynteen elämän taistelussa. 32 9 59 40 10 50 72 19 109

8. Yhteiskunnan on ryhdyttävä jyrk
kiin toimenpiteisiin mustalaisten
saattamiseksi kunnon kansalaisiksi. 5 5 16 29 56 12 31 111 28 6G

9. Nykyinen talousjärjestelmämme
riistää työntekijöiltä heille kuulu-
van osan tuotannon voitosta. . . . . 20 23 57 20 21 57 40 44 114 



10. Lakia, joka kieltää abortin suoritta-

I II 

kyllä ?. et kyllä ? ei 

167 

l: 
kyllä ? et 

misen, pitäisi lieventää. . . . . . . . . 32 10 58 35 12 53 . 67 22 111 
11. Monet, jotka kieltäytyvät omantun

nonsyistä asepalveluksesta ovat pin
nareita ja heitä tulisi kohdella sen
mukaisesti. . . . . . . . . . 32 17 50 32 11 57 64 28 107 

12. Naisilla tulisi olla samat mahdolli
suudet päästä papinvirkaan kuin
miehilläkin. . . . . . . . . . 44 11 44 48 9 43 92 20 87 

13. Ruotsinkielisillä on liian paljon
vaikutusvaltaa maassamme. . . . . . . 42 20 38 58 14 27 100 34 65 

14. Suurteollisuuden sosialisoiminen
johtaa tuotannon lamautumiseen. 45 26 26 53 28 19 98 54 45 

15. Avioliittolakeja olisi muutettava
niin, että avioeron saaminen helpot-
tuisi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7 86 13 2 85 19 9 171 

16. Isänmaallisen hengen ja maanpuo
lustustahdon asettaminen muiden
arvojen yläpuolelle on kansallinen
välttämättömyys. . . . . . . . . . . . . . . 74 11 13 78 4 14 152 15 27 

17. Valtion kassavajauksen paras poista
mistapa on asettaa rikkaille ja suur-
tuloisille lisävero. . . . . . . . . . . . . . . P 16 67 16 11 73 33 27 140 

18. Emme enää nykyään voi epäilyksit-
tä uskoa Raamatun opetuksiin. . . 41 16 42 48 20 31 89 36 73 

19. Nuorisorikollisuus tulee lisäänty
mään hyvin voimakkaasti, ellei pian
ruveta käyttämään ankarampia kei-
noja sen taltuttamiseksi. . . . . . . . . 69 7 24 68 6 24 137 13 48 

20. Naisten tulisi nyky-yhteiskunnassa
palata työskentelemään kotiin ja
perheen piiriin. . . . . . . . . . . . . . . 44 5 51 5 5 4 41 99 9 92 

21. Olisi tehokkaammin puututtava
ruotsalaisten lehtien kirjoitteluun,
jonka mukaan suomalaiset ovat ri-
kollista ja väkivaltaista kansaa. 71 9 20 61 15 23 132 24 43 

22. Ainoa mahdollinen keino saada
maamme taloudellista tilaa paran
netuksi on yksityisyritteliäisyyden
tukeminen . .................. 77 9 14 69 19 11 146 28 25 

23. Kaikki muut paitsi avioliittoon
kuuluvat sukupuolisuhteet ovat tuo-
mittavia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 14 27 54 10 35 113 24 62 

24. Armeijamme määrärahoja on voi
makkaasti lisättävä, sillä puolustus-
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I II l: 
kyllä ? e1 kyllä ? ei kyllä ? ei 

voimiemme vahvuudes·sa on maam-
me turva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

25. Kansamme sisäisiä asioita· hoidet
taessa on otettava huomioon ulko-
poliittiset näkökohdat. . . , ...... . 

26. Osuustoimintaan perustuvan liike
elämän kehittäminen johtaa talou
dellisen tilan paranemiseen.

27. Rikollistemme käsittely on liian an-
karaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

28. Sukupuoliasioita käsittelevä ajan
vietekirjallisuus on kiellettävä. . .

29. Maamme arvovallan säilyttämiseksi
ulkomailla on noudatettava yhte
näistä kansallista sisäpolitiikkaa. . .

30. Elämän ollessa näin lyhyt on ihmi
sellä oikeus yrittää nauttia siitä
mahdollisimman paljon. . .... 

62 16 22 

67 4 29 

36 38 25 

1 3 96 

44 16 39 

89 6 4 

63 4 32 

54 16 28 

70 1 27 

34 40 24 

4 6 89 

42 19 38 

89 1 9 

58 8 32 

Takala & Nummenmaa & Kattranne 

Kasvatusasenteet 

1. Lapsen kotiläksyt.
a) Lapsia on kehotettava läksyjen ääreen. . .
b) Lapsen on itse hoidettava kotitehtävänsä.

2. Lapsi myöhästyy aterialta. Äiti sanoo:
a) »Saat syödä kylmää ruokaa, kun et kerran tt1l-

lut ajoissa.» ......................... . 
b) »Minä lämmitän sinulle ruokaa.» ...... . 

3. Lapsi tiedustelee, kuinka ihminen tulee sairaaksi.
Äiti vastaa:
a) »Jos on tottelematon, voi sairastua.» 

b) »Taudit tarttuvat muista ihmisistä.» 

4. Lapsi käsketään leikistä asialle.
a) Lapsen on lähdettävä asialle heti, kun käske-

tään. . ........................... . 
b) Jos leikki on kovin jännittävää, sitä ei tarvit

se keskeyttää. . . . . . . . . . . . . . . . . 

I 

38 

62 

40 

60 

6 

92 

49 

50 

116 32 50 

137 5 56 

70 78 49 

5 9 185 

86 35 

178 7 

121 12 

II 

34 

66 

50 

50 

10 

90 

50 

50 

72 

128 

90 

110 

16 

182 

99 

100 

77 

13 

64 



5. Neljäs käsky: Kunnioita isääsi ja äitiäsi ... tar
koittaa, 
a) että lasten on aina kunnioitettava vanhem-

piaan olosuhteista huolimatta. . .......... . 
b) ettei lapsilta voi vaatia kunnioitusta, elleivät

vanhemmat sitä todella ansaitse .......... . 
6. Lapsi on varoituksista huolimatta liannut vaat

teensa ulkona leikkiessään. Vanhemmat ovat sitä
mieltä, että
a) lapsi on tottelematon. . ................ . 
b) lapsen vaatteiden likaantuminen on luonnol-

li� ·························· 
7. Lapsi haluaa mennä kesällä töihin. Vanhemmat

a) valitsevat lapselle sellaisen työn, johon tämä
saa mennä. . ........................ . 

b) antavat lapsen mennä sellaiseen työhön kuin
tämä haluaa. . . . . . . . . . . . . ...... . 

8. Lapset ovat hävittäneet linnunpesiä. Äiti nuhte
lee heitä ja sanoo: 
a) »Linnut valittavat, kun niiden pesä on särjet-

ty.» . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
b) »Ihmisten pitäisi suojella luontoa eikä hävit-

tää sitä.» ........................... . 
9. Aikuiset keskustelevat tärkeästä asiasta. Lapsi 

keskeyttää keskustelun kysymällä jotakin. 
a) Lapselle sanotaan, että lasten tulee olla hiljaa,

kuri aikuiset puhuvat. . . . ....... .
b) Keskustelua jatketaan vasta sen jälkeen, kun

lapsen kysymykseen on vastattu.
10. Lapsen säästörahat. 

a) Vanhempien on valvottava, että lapsi käyttää
hyödyllisesti säästörahojaan. . ......... . 

b) Lapset saavat itse vastata säästörahoistaan.
11. Lapsi sanoo vihastuneena isälleen: »Sinä et käsitä

yhtään mitään.» Isä vastaa:
a) »Ei sillä tavalla saa puhua.» ........... . 
b) »Selitä paremmin, nun ymmärrän.» ..... . 

12. Lapsi katselee kuuta ja sanoo: »Katso, kuulla on
silmät, nenä ja suu.» Lapselle vastataan:
a) »Näyttää tosiaankin siltä, että kuulla on ihmi-

sen kasvot.» .......... . 
b) »Silmät, nenä Ja suu ovat todellisuudessa

kuun pinnalla olevia vuoria ja laaksoja.» ..
13. Lasten matkustaminen.

a) Lasten on hyvä oppia matkustamaan yksin ja
huolehtimaan itsestään ehkäpä jo noin kym
menen vuoden iässä.

I 

40 

60 

10 

90 

24 

76 

21 

79 

21 

79 

53 

47 

12 
88 

47 

53 

71 

II 

32 

68 

6 

94 

28 

72 

27 

73 

24 

76 

49 

51 

16 
84 

38 

62 

72 

169 

72 

128 

16 

184 

52 

148 

48 

152 

45 

155 

102 
98 

28 
172 

85 

115 

143 



170 

b) Lasta ei ole hyvä päästää matkustelemaan it-
sekseen. Se voi olla vaarallista. . ........ . 

14 . .Äiti kuulee, että lapset keskenään moittivat 
opettajaa siitä, että tämä oli suuttunut. Hän sa
noo: 
a) »Lasten ei sovi puhua pahaa opettajasta.» 

b) »Opettaja oli ehkä väsynyt.» ........... . 
15. Lapsi on tullut koulusta huono todistus muka

naan. Hänelle sanotaan:
a) »Kyllä kai sinä olet yrittänyt niin hyvin kuin

olet voinut.» ......................... .
b) »Olet laiskotellut. Sinun on yritettävä saada

parempi todistus.» ................... . 
16. Lapselle on opetettava, että

a) heidän tulee kunnioittaa kaikissa olosuhteissa
esivaltaa. . .......................... . 

b) esivaltaa tarvitaan järjestyksen säilyttämiseksi.
17. Lapsen luokkatoveri on kuollut ja lapsi kyselee

äidiltään kuolemasta . .Äiti vastaa:
a) »Toiset kuolevat lapsina ja toiset aikuisina, 

emme tiedä miksi.» ................... . 
b) » Jumala päätti ottaa lapsen luokseen.» ... . 

18. Lapsi haluaa yksin lähteä metsään marjasta.maan.
Hänelle sanotaan:
a) »Katso vain, ettet mene kauemmaksi kuin

missä olemme olleet yhdessä.» ......... .
b) »Olet liian pieni lähtemään yksin.» 

19. Lapset leikkivät sopimattomalla tavalla.
a) Lapsia on tällöin nuhdeltava. . ..... . 
b) Lapset on ohjattava tekemään jotakin muuta.

20. Lapsi esittää eriävän mielipiteensä jostakin asias
ta. Voidaan väittää, että
a) vanhemmat ymmärtävät paremmin, koska

heillä on enemmän kokemusta. . ........ . 
b) lapset havaitsevat joskus tavattoman terävästi,

milloin vanhemmat ovat epäjohdonmukaisia.

I 

29 

14 
86 

60 

39 

39 
61 

37 
63 

79 

21 

19 
81 

9 

91 

II 

28 57 

16 30 
84 170 

54 · 114 

46 85 

36 75 
64 125 

31 68 
69 132 

69 148 
31 52 

26 45 
74 155 

8 17 

91 182 
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LIITE 2 

A study af values I 

Rotatoidut faktorimatriisit 

Varimax-rotaatio Graafinen rotaatio 
I II III IV V h2 I II III IV V h2 

1 -06 16 07 -33 20 18 01 -11 23 36 06 20 
2 -27 00 -26 -04 42 32 -18 12 15 16 47 32 
3 -14 12 35 -04 -01 16 --:17 -10 24 05 -25 16 
4 01 -14 48 -34 -33 47 00 03 01 27 --63 47 
5 21 08 -14 -41 25 30 -16 -05 12 52 00 31 
6 -35 02 -13 -05 02 14 -32 01 -06 13 13 14 
7 -55 -30 -22 11 07 46 -51 35 -16 03 23 46 
8 03 03 -03 -39 01 15 18 -05 00 36 -03 17 
9 -35 03 36 -29 -46 55 -38 -14 -13 29 -54 56 

10 -55 -05 23 -07 -16 39 -55 04 00 14 -23 38 
11 -54 -16 05 -25 -02 38 -47 17 -04 35 -05 38 
12 -08 24 -27 -04 -02 14 -05 -23 -12 08 24 13 
13 58 -06 -20 -08 38 53 63 12 15 03 30 52 
14 -15 -12 -07 -57 -24 42 -05 01 -27 56 -:-16 41 
15 25 -25 13 -33 33 36 32 29 27 31 -02 36 
16 64 -02 -30 13. 00 52 63 -03 -16 -21 17 50 
17 06 -09 -49 �28 -01 33 16 04 -34 30 32 34 
18 -13 -46 -21 27 -20 39 -13 40 -38 -22 01 37 
19 -25 11 -17 -28 -16 21 -20 -15 -20 32 05 21 
20 68 04 17 -14 05 52 66 -07 16 01 -18 50 
21 34 -28 -12 -25 -03 27 39 21 -17 19 -03 26 
23 12 -11 45 -29 48 54 15 24 60 -29 -:-13 54 
24 55 -14 07 -09 08 34 56 12 08 00 -10 34 
25 -04 -64 -23 -12 -03 48 05 59 -32 15 05 48 
26 -79 14 09 -04 18 69 -76 -02 21 21 15 69 
27 03 -11 -38 -38 08 31 14 09 -21 40 28 31 
28 -15 -66 22 -25 09 58 --09 65 04 28 -24 57 
29 -04 -06 06 -03 30 10 00 15 23 08 13 10 
30 13 -18 -04 -05 33 16 13 26 18 07 17 15 
31 03 -63 -02 06 19 44 07 66 -02 -02 03 44 
32 -02 -06 -08 -05. -44 21 -03 -07 -39 02 -22 21 

Opiskeluaika 33 -13 -06 -02 -49 07 27 25 06 06 44 04 26 

Sukupuoli 34 45 -08 -22 -18 41 46 53 15 16 15 34 47 

Siviilisääty 35 -09 05 -48 -23 -21 34 -02 -13 -45 26 23 34 

Sos. tausta 36 -26 41 -16 -11 -11 29 -24 -42 -08 15 14 28 

1) 11.6 6.2 5.9 6.1 5.6 35.4 11.7 6.3 5.1 6.6 5.5 35.2
2) 32.8 17.5 16.7 17.4 15.8 100 33.2 17.9 14.5 18.8 15.5 100 

1) % koko varianssista 2) % yhteisestä varianssista
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LIITE 2 (jatkoa) 

A stttdy of val-ues II 

Rotatoittt f aktorimatriisi 

Graafinen rotaatio 
I II III IV V h2

1 76 -18 04 13 -01 63 
2 -28 -33 10 07 -16 23 
3 17 19 -11 75 23 69 
4 -12 -45 00 16 11 25 
6 -69 03 28 -38 -16 73 
7 -02 26 -12 78 33 80 
8 40 25 11 40 -19 43 
9 11 -18 15 74 00 61 

10 25 -52 01 09 48 57· 
11 -31 23 14 -39 -40 48 
12 -36 10 -25 36 08 34 
13 62 13 30 24 15 57 
14 -24 75 14 -08 03 65 
15 -20 32 27 -14 -01 24 
16 -05 07 20 -57 15 39 
17 28 25 24 -24 07 26 
18 06 -01 06 38 13 17 
19 34 50 21 43 -03 60 
21 28 -04 -20 54 -24 47 
22 -46 -49 09 -21 18 54 
23 17 -,----23 59 -52 -08 71 
24 57 28 10 15 00 44 
25 08 29 -19 15 -04 15 
26 12 -71 06 03 13 54 
27 -10 00 68 00 -03 47 
28 -39 06 25 -15 03 24 
29 09 15 20 -41 -63 64 

Opiskeluaika 30 13 -45 -08 07 -60 59 
Sukupuoli 31 32 17 -19 -18 11 21 
Siviilisääty 32 02 62 24 34 09 57 
Sos. tausta 34 03 00 18 -23 -31 18 

10.5. 11.2 5.5 13.5 5.5 46.2 
22.7 24.2 11.8 29.2 12.0 100 

1) % koko varianssista 2) % yhteisestä varianssisra



173 

LIITE 2 (jatkoa) 

Public opinion inventory 

Rotatoidut faktorimatriisit 

Varimax-rotaatio Graafinen rotaatio 

I II III IV V h2 I II III IV V h2 

1 -18 -Q5 66 19 25 57 19 16 62 24 23 56 
2 -56 -12 22 -15 12 41 61 -03 19 00 11 42 
3 09 -11 00 13 -54 33 -15 -23 07 11 -49 33 
4 01 69 -01 -02 15 50 -02 68 -10 -14 -04 49 
5 -17 34 -51 28 14 50 05 33 -58 23 01 50 
6 -21 -30 20 19 11 22 20 -'-17 21 28 16 22 
7 -10 -16 59 01 -15 41 14 -09 60 05 -10 40 
8 -02 04 -21 09 32 16 01 11 -23 09 28 15 
9 03 65 01 02 17 45 -05 65 -08 -10 00 44 

10 -23 11 60 -02 -19 46 27 15 57 00 -22 47 
11 -41 -18 05 -07 22 26 44 -09 03 05 22 25 
12 42 -12 22 -09 15 27 -35 -08 -13 -28 21 27 
13 -34 �09 -01 05 45 33 35 06 -05 15 43 34 
14 -08 -69 08 -02 -01 49 12 -64 17 12 17 50 
15 -23 15 59 28 -09 51 19 27 54 28 -16 50 
16 -17 -12 -23 -39 27 32 24 -13 -23 -31 29 31 
17 -27 61 -21 00 25 55 23 61 -33 -05 05 54 
19 -52 03 04 -24 07 34 56 04 00 -12 03 33 
20 -54 06 06 05 07 31 53 12 00 15 00 32 
21 -19 14 -02 -04 62 44 22 29 -08 -01 54 32 
22 -08 -48 -04 -36 -14 39 18 -55 04 -25 00 40 
23 06 27 -67 -24 -04 58 -07 10 -68 -29 -10 57 
24 -36 -44 -06 00 19 36 38 -35 -04 15 26 36 
25 28 33 33 09 05 31 -27 37 30 -03 -04 30 
27 -01 -03 -03 70 -08 50 -14 06 -03 68 -11 50 
28 -12 39 -45 -04 -38 52 04 19 -49 -09 -48 52 
29 -20 20 12 -61 -09 47 32 09 09 -58 -12 47 
30 11 -04 57 -27 14 43 01 04 57 -26 18 43 

Opiskeluaika 31 14 14 19 -09 36 21 -10 24 16 -08 31 20 
Sukupuoli 32 69 36 -31 -07 -02 71 -70 22 -29 -28 -06 70 
Siviilisääty 33 -02 05 13 51 -02 28 -09 14 12 48 -07 28 
Sos. tausta 34 -09 -46 17 18 13 30 09 -34 21 28 22 29 

1) 7.8 10.3 10.4 6.1 5.7 40.3 8.5 9.4 10.5 6.3 5.3 40.0 
2) 19.4 25.6 25.8 15.0 14.0 100 21.2 23.5 26.4 15.8 13.3 100 

1) % koko varianssista 2) % yhteisestä varianssista
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LIITE 2 (j�tkoa) 

Kasvatus asenteet 

Rotatoidut f aktorimatriisit 

Varimax-rotaatio Graafinen rotaatio 
I II III IV h2 I II III IV h2 

1 -35 09 -04 -09 14 32 12 -14 -10 15 
2 -06 -09 -49 03 25 -18 02 -40 -25 26 
3 �06 -02 29 -36 22 28 -06 01 36 21 
4 -24 00 13 -30 16 35 00 -12 17 17 
5 -16 36 49 -07 40 41 25 39 18 42 
6 -41 07 -23 12 24 22 11 -20 -37 24 
8 -19 54 -04 19 37 13 52 15 -25 37 
9 -58 -13 -14 02 37 42 -09 -27 -35 38 

10 09 53 26 -08 36 10 47 29 21 36 
11 22 10 -02 -59 - 41 -02 15 -25 56 38 
12 -04 -04 45 -08 21 26 14 -28 22 21 
13 -01 -16 38 05 17 16 -25 28 10 18 
14 �26 15 -37 -75 79 28 30-72 32 79 
15 28 23 53 44 61 -10 07 76 00 59 
16 05 53 09 -31 39 13 52 03 30 38 
17 -08 -52 11 18 32 03 -55 05 -13 32 
18 -53 -17 14 11 34 47 -20 01 -27 33 
19 -11 12 17 -43 24 30 12 -11 35 24 
20 -71 21 12 -21 61 72 21 -14 -11 59 

Opiskeluaika 21 04 -27 16 02 10 02 -30 07 05 10 

Sukupuoli 22 48 10 -02 16 31 -45 08 21 10 26 

Siviilisääty 23 05 -15 34 -08 20 12 -21 20 22 15 

Sos. tausta 24 -29 -40 13 -01 26 28 -41 -07 -09 26 

1) 9.0 7.7 7.5 7.9 32.1 9.0 7.7 8.7 6.5 31.9 

2) 28.2 23.8 23.4 24.5 100 28.3 24.1 27.4 20.3 100 

1) % koko varianssista 2) % yhteisestä varianssista



LIITE 3 

Asteikkojen sisältämät osiot ja niiden pisteitys 

A study of values 
II Tiedettä arvostava asenne ..... . 

III Kriittisyys politiikkaa kohtaan 
V Kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan 

A study of values 

II Taidetta vs. tiedettä arvostava asenne 
IV Uskontoa arvostava asenne 

Public opinion inventory 

I Demokraattisuus I ............................... . 
II Taloudellinen radikalismi ........... . 

III Moraalinen radikalismi ........... . 
IV Helläluontoisuus . . . .................. . 
V Vähemmistöaggressio 

Kasvatusasennelomake 

I Demokraattisuus II 
II Emotionaalisuus .. 

IV Rationaalis-demokraattinen asenne 

(3 +, 4 +, 18 -, 25 -) 
(12 -, 17 -, 28 +, 31 +) 
(2 +, 9 -, 23 +, 29 +, 30 +, 32 -) 

(2 b, 4 b, 8 a, 10 b, 14 a, 15 a, 17 a, 20 a, 22 b, 26 b) 
(3 a, 7 a, 9 a, 11 b, 16 b, 21 a, 29 b) 

(2 -, 6 -, 11 -, 12 +, 19 -, 20 -) 
(4 +, 9 +, 14 -, 17 +, 22 -, 24 -, 25 +) 
(1 +, 5 -, 7 +, 10 +, 15 +, 23- , 28 -, 30 +) 
(16 -, 27 +, 29 -) 
(3 -, 8 +, 13 +, 21 +) 

(1 b, 6 b, 9 b, 18 b, 20 b) 
(7 b, 8 a, 10 a, 16 a, 17 b) 
(3 b, 4 b, 11 b, 14 b, 15 a, 19 b) 



LIITE 4 

Asteikkojen keskiarvot ja hajonnat oppilaitoksittain naisten ja miesten sekä nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden osalta sekä 
nuorten ja varttuneiden opiskelijoiden keskiarvojen ja varianssien erojen merkitsevyystaso (p<.05) 

Uskonto ja moraalinen konservatismi 
Uskontoa arvostava asenne 
- Moraalinen radikalismi . . . . . . . . . 

Rationaalisuus 
Tiedettä arvostava asenne . . • • • • • • • • • • • • • ■ • • • • • • • • • • • •  

- Emotionaalisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 
Kriittisyys politiikkaa kohtaan . . . . . . . . . . . . 

Taidetta vs. taloudellista toimintaa arvostava asenne 
Kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan 
Taidetta ja tiedettä arvostava asenne 

Demokraattisuus 
Demokraattisuus I

Demokraattisuus II 
Rationaalis-demokraattinen asenne 

Kovaluontoisuus 
Helläluontoisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Vähemmisröaggressio . . . . . . . . . .

Taloudellinen radikalismi 
Taloudellinen radikalismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nuoret 
K 

5.04 
2.16 

2.14 
2.96 

2.50 

3.90 
4.12 

6.94 
3.58 
5.04 

0.88 
5.70 

7.14 

Teologinen tiedekunta, naisopiskelijat 
(N= 50) Vartt. (N= 15) 

s t p(t) F p(F) K s 

1.18 n.s. n.s. 5.07 1.00
2.08 n.s. n.s. 2.07 1.84

0.87 n.s . n.s. 1.93 1.06
1.08 n.s . n.s. 2.67 1.13

1.07 2.34 .05 n.s . 1.73 1.24

1.03 n.s. n.s. 4.33 0.85
1.61 n.s. n.s. 4.60 1.57

1.97 n.s. n.s. 5.93 2.24
0.80 n.s. n.s. 3.47 0.96
1.00 n.s. n.s. 5.07 0.85

1.01 n.s . n.s. 1.33 1.13
2.19 2.36 .05 n.s. 4.20 2.10

2.03 n.s. n.s. 6.67 1.98

..... 

-..J 
CP 



... 

lv 

Uskonto ja moraalinen konservatismi 

Uskontoa arvostava asenne 

LIITE 4 (jatkoa) 

- Moraalinen radikalismi . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rationaalisuus 

Tiedettä arvostava asenne 
- Emotionaalisuus

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Taidetta vs. taloudellista toimintaa arvostava asenne 

Kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan ............. . 
Taidetta ja tiedettä arvostava asenne ................. . 

Demokraattisuus 

Demokraattisuus I ............................ . 
Demokraattisuus II ................... ......... . 
Rationaalis-demokraattinen asenne ................... . 

Kovaluontoisuus 

Helläluontoisuus 
- Vähemmistöaggressio ............ .......... . . ... . 

Taloudellinen radikalismi 

Taloudellinen radikalismi 

Teologinen tiedekunta, miesopiskelijat 
Nuoret (N= 50) Vartt. (N= 35) 

K s t p(t) F p(F) K s 

5.28 
3.28 

2.52 
2.96 

2.38 

3.48 
3.24 

4.38 
3.38 
4.62 

0.76 
5.56 

5.94 

1.04 
2.51 

1.08 
1.02 

0.85 

1.10 
1.95 

2.04 
0.98 
1.11 

1.01 
2.26 

2.97 

2.14 
2.05 

.05 

.05 

n.s. 
n.s. 

n.s. 

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.
n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

5.77 
2.23 

2.34 
3.00 

2.34 

n.s. 3.86 
n.s. 3.63 

n.s. 
n.s.

n.s. 

n.s.
n.s.

n.s. 

3.80 
3.29 
4.40 

1.23 
5.60 

5.49 

1.01 
1.93 

1.01 
0.89 

1.01 

1.04 
1.53 

1.97 
0.91 
0.98 

1.29 
2.28 

3.18 



LIITE 4 (jatkoa) 

Uskon to ja moraalin en kon servatismi 
Uskon toa arvostava asen n e  ......................... . 
- Moraalin en radikalismi ........... .............. . 

Ration aalisuus 
Tiedettä arvostava asen n e  ....... .................... . 
- Emotion aalisuus ............................... . 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 
Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Taidetta vs. taloudellista toimin taa arvostava asen n e
Kriittisyys taloudellista toimin taa kohtaan ........... . 
Taidetta ja tiedettä arvostava asen n e  ................. . 

Demokraattisuus 
Demokraattisuus I ........ ................. ...... . 
Demokraattisuus II ............................... . 
Ration aalis-demokraattinen asen n e  ................... . 

Kovaluon toisuus 
Helläluon toisuus 
- Vähemmistöaggressio ............... .. . ..... .... . 

Taloudellin en radikalismi 
Taloudellin en radikalismi 

Opettajain valmistuslaitos, n aisopiskelijat 
Nuoret (N=60) Vartt. (N=50) 

K s t p(t) F p(F) K s 

3.47 1.75 
3.80 2.69 

2.16 1.22 
2.92 0.98 2.49 

2.40 1.02 

n .s. 
n.s.

n .s. 
.05 

n.s.

n .s. 3.26 1.67 
n.s. 4.24 3.00 

n .s. 2.42 1.01 
n.s. 2.42 1.10

n.s. 2.12 1.11

3.58 0.96 n.s. n.s. 3.82 0.97
3.88 1.49 2.43 .05 3.48 .001 4.46 0.80 

6.32 2.19 
3..67 0.82 
4.92 1.03 

n.s.
n.s.
n.s.

0.40 0.85 4.09 .001 1.86 
5.17 2.51 n.s.

7.07 2.80 n.s.

n.s. 6.56 2.26
n.s. 3.56 0.72
n.s. 5.04 0.85

.05 1.20 1.17 
n.s. 4.70 2.08

n.s. 6.90 2.51

....... 

'-l 
00 
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- Moraalinen radikalismi ................. . ...... . 

Rationaalisuus 
Tiedettä arvostava asenne 
- Emotionaalisuus

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 
Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Taidetta vs. taloudellista toimintaa arvostava asenne 
Kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan ...... ....... . 
Taidetta ja tiedettä arvostava asenne ................. . 

Demokraattisuus 
Demokraattisuus I ............................... . 
Demokraattisuus II .............................. . 
Rationaalis-demokraattinen asenne .............. . . ... . 

Kovaluontoisuus 
Helläluontoisuus 
- Vähemmistöaggressio

Taloudellinen radikalismi 

Taloudellinen radikalismi 

Opecca jainvalmiscuslaicos, miesopiskeli jae 
Nuoret (N= 70) Varcc. (N= 50) 

K s t p(c) F p(F) K s 

2.34 
6.43 

2.73 
2.96 

2.43 

3.24 
3.42 

4.49 
3.04 
4.44 

0.44 
5.93 

6.23 

1.76 
3.59 

1.04 
1.15 

0.98 

0.93 
1.42 

2.33 
1.06 
1.05 

0.82 
2.23 

3.04 

4.27 

2.93 

3.30 

n.s.
n.s.

n.s. 
.001 

n.s.

n.s.
n.s.

n.s. 
.01 
n.s.

.01 
n.s.

n.s.

5.36 .001 2.18 

2.57 

1.76 

n.s. 7.34 

n.s.
n.s.

n.s.

n.s. 
n.s. 

n.s.
.01
n.s.

.05 
n.s.

n.s.

2.48 
2.10 

2.08 

3.40 
3.24 

4.18 
3.54 
4.74 

1.02 
5.70 

6.10 

0.76 
3.39 

0.92 
0.97 

1.10 

1.11 
1.24 

2.22 
0.66 
0.94 

1.09 
1.92 

2.74 
,_., 
--.J 
cD 
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Uskonto ja moraalinen konservatismi 

Uskontoa. arvostava asenne . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . 

- Moraalinen radikalismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -

Rationaalisuus 

Tiedettä arvostava asenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Emotionaalisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Taidetta vs. taloudellista toimintaa arvostava asenne 

Kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan . . . . . . . . 

Taidetta ja tiedettä arvostava asenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Demokraattisuus 

Demokraattisuus I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Demokraattisuus II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rationaalis-demokraattinen asenne . . . . . . . . . . 

Kovaluontoisu us 

Helläluontoisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Vähemmistöaggressio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Taloudellinen radikalismi 

Taloudellinen radikalismi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Nuoret 
K 

1.72 
8.19 

2.36 
2.71 

2.37 

3.14 
2.87 

3.90 
3.32 
4.23 

0.26 
7.00 

4.30 

Kadettikoulu 
(N=lO0) Vartt. (N=50) 
s t p(t) F p(F) K s 

1.53 n.s. n.s. 1.74 1.33 
3.91 n.s. n.s . 8.50 3.45 

1.06 n.s. n.s . 2.40 1.08 
1.12 n.s. n.s . 2.90 1.05 

1.13 n.s. n.s . 2.18 1.03 

1.10 2.07 .Q5 n.s . 2.76 0.95 
1.40 n.s. n.s . 3.00 1.36 

2.41 n.s. n.s . 3.50 2.59 
0.99 n.s. n.s . 3.52 1.04 
1.07 n.s. n.s . 4.00 1.20 

0.62 n.s . 2.41 .01 0.32 0.97 
1.08 3.77 .001 4.48 .001 5.96 2.28 

2.69 n.s. n.s . 4.54 2.62 
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Uskontoa arvostava asenne 
- Moraalinen radikalismi ........ .. . 

Rationaalisuus 

Tiedettä arvostava asenne ...... . 
- Emotionaalisuus

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

LIITE 4 (jatkoa) 

Taidetta vs. taloudellista toimintaa arvostava asenne 
Kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan ..... . 
Taidetta ja tiedettä arvostava asenne . .......... . . . .. .  . 

Demokraattisuus 

Demokraattisuus I ..................... . 
Demokraattisuus II .............. .. . .. .... ... . ... . . 
Rationaalis-demokraattinen asenne .............. . 

Kovaluontoisuus 

Helläluontoisuus 
- Vähemmistöaggressio

Taloudellinen radikalismi 

Taloudellinen radikalismi 

Sairaanhoitajaopisto 
Nuoret (N =45) 

K s t p(t) F 

2.89 
5.69 

2.14 
2.09 

1.44 
2.51 

0.92 
1.14 

2.66 0.74 

3.53 
3.82 

6.04 
3.98 
5.40 

0.71 
5.64 

7.80 

. 1.10 
1.51 

2.86 
0.91 
0.83 

1.34 
2.00 

2.32 

2.40 

2.22 

2.62 

2.61 

2.82 

n.s.
.05

n.s. 
.05 

n.s.

.01 
n.s.

n.s. 
n.s. 
.05 

n.s. 
.01 

n.s. 

2.25 

2.25 

Vartt. (N=65) 
p(F) K s 

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

3.28 
4.46 

2.35 
2.58 

n.s. 2.42 

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.
.01

.01 
n.s.

n.s. 

2.98 
3.74 

6.38 
3.66 
4.84 

0.46 
4.55 

7.58 

1.59 
2.69 

1.01 

1.11 

0.93 

1.04 
1.30 

2.51 
1.07 
1.25 

0.89 
1.95 

2.32 
...... 

00 
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Tiedettä arvostava asenne ........... ... ............. . 
- Emotionaalisuus

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Kriittisyys politiikkaa kohtaan 

Taidetta vs. taloudellista toimintaa arvostava asenne 

Kriittisyys taloudellista toimintaa kohtaan ..... . . 
Taidetta ja tiedettä arvostava asenne .. .... ........... . 

Demokraattisuus 

Demokraattisuus I .......... ..... . 
Demokraattisuus II ................. . . . .. ... . 
Rationaalis-demokraattinen asenne ....... ........... . . 

Kovaluontoisuus 

Helläluontoisuus 
- Vähemmistöaggressio ................... . . . . . . .. . 

Taloudellinen radikalismi 

Taloudellinen radikalismi 

Teknillinen korkeakoulu 
Nuoret (N=50) 

K s 

1.46 
7.94 

2.54 
2.68 

1.04 
3.51 

0.86 
1.10 

2.44 1.01 

3.12 
3.70 

5.16 
3.06 
4.46 

0.80 
5.58 

4.98 

0.88 
1.50 

2.73 
0.97 
1.00 

1.06 
2.55 

3.17 

t 

2.23 

p(t) 

n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

n.s.

F 

1.60 

n.s. 2.19 
n.s.

n.s.
.05
n.s.

n.s.
n.s.

n.s. 

Vartt. (N=70) 
p(F) K s 

.05 
n.s.

n.s.
n.s.

1.47 
8.35 

2.63 
2.36 

n.s. 2.50 

.01 
n.s.

n.s.
n.s.
n.s.

n.s.
n.s.

n.s.

3.03 
3.49 

5.19 
3.46 
4.43 

1.00 
5.06 

4.10 

1.32 
3.59 

0.84 
1.04 

1.02 

0.84 
1.52 

2.59 
0.95 
1.08 

1.30 
2.35 

3.00 

00 
tv 
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