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TIIVISTELMÄ 

Lasten minäkäsityksen kehittyminen, determinantit ja merkitys sosiaalisten 

taitojen kannalta. 

Katsaus kehityspsykologiseen minäkäsityskirjallisuuteen. 

Katsauksessa tarkastellaan minäkonstruktioita, ja niihin liittyviä olettamuk

sia eräiden sosiaalipsykologisten, psykoanalyyttisten, kognitiivisten ja fe

nomenologisten teorioiden valossa. Empiiriseen tutkimukseen pohjautuen kuva

taan itseä koskevien käsitysten ja arvostusten muodostumista ja sosiaalisia 

seuraamuksia sekä arvioidaan tuloksia ja menetelmiä. 



I JOHDANTO 

Eräiden persoonallisuusteorioiden, ns. minäteorioiden mukaan erityisesti kor

keammat ajatteluprosessit ja kompleksin motivoidun käyttäytymisen selittämi

nen edellyttävät oletusta persoonallisuuden pysyvästä ytimestä, minästä, 

Usein tähän ajattelutapaan liittyvät motivaatioselitykset ovat liian yksin

kertaistettuja ja saattavat herättää mielikuvan aineellisesta "sisäisestä 

pikkumiehestä", joka ohjaa ihmisen toimintaa, Muutkin persoonallisuusteoriat 

ja eräät yleiset kehitysteoriat sisältävät ainakin yhden minäkonstruktion 

(self tai ego), joka viittaa - behavioristisesti määritellen - käyttäytymisen 

uniikkiin organisoitumiseen yhden yksilön sisällä, ja niihin liittyy ajatus 

minän tai minäkäsityksen keskeisestä merkityksestä käyttäytymisen - myös so

siaalisen - determinanttina. 

Persoonallisuus- ja minäkäsitteisiin kietoutuva problematiikka on todettu 

komplisoiduksi ja kuitenkin selvittämisen arvoiseksi. �linään liittyvien kä

sitteiden käytölle on tyypillistä niiden esittäminen ilman tarkkaa määritelmää 

ja epämääräisin yleiskielen tarmein. Teoreettisissa kuvauksissa on tapana 

erottaa minä toimijana tai kokijana ja minä koettuna, objektina. Näin ollen 

minäkäsitys viittaa jälkimmäiseen aspektiin. Kuitenkaan tämä jo minäteorian 

klassikoiden esittämä dikotomia ei ole täysin tyydyttävä ongelma-alueen jäsen

tämiseksi. 

Tavanomaisen määritelmän mukaan (La Benne, 1969) minäkäsitys on yksilön koko

naisarviointi ulkonäöstään, taustastaan, alkuperästään, kyvyistään ja resurs

seistaan, asenteistaan ja tunteistaan; tämä ohjaa hänen käyttäytymistään, 

Näin ollen minäkäsitystä voidaan pitää organisoituna kognitiivisena rakentee

na, jonka yksilö on johtanut omasta �okemuksestaan, Yleinen minäkäsitys jae

taan tavallisesti eri aspekteihin tai dimensioihin kuten itsearvostus, aktu

aalinen minäkäsitys, minäihanne ja kehonkaavio. Lisäksi käsite identiteetti 

kuuluu erottamattomasti tähän yhteyteen. 

Kirjallisuuskatsaus liittyy prof, Martti Takalan johtamaan Suomen Akatemian tut
kimussopimusprojektiin "Lasten sosiaaliset taidot ja niiden ker..ittymisedellytyk
set", jonka keskeisenä tutkimuskohteena ovat erilaisissa kasvuympäristöissä elä
vien koulutulokkaiden sosiaaliset valmiudet ja minäkäsitys sekä näiden muutokset 
ensimmäisen kouluvuoden aikana, Empiiriset tulokset raportoidaan myöhemmin. 
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Tässä katsauksessa ei keskitytä filosofisiin ongelmiin minän olemuksesta, 

Tarkastelukulma on psykologinen ja tarkoituksena on olemassaolevaan teoreet

tiseen ja empiiriseen kirjallisuuteen pohjautuen 

- spesifioida ne itseä koskevat aspektit, jotka tavallisimmin tulevat tieto

jen hankkimisen ja yksilöllisen tiedostamisen kohteiksi 

- tarkastella millaisia muotoja ja sisältöjä minäkäsitys saa kehityksen eri

vaiheissa 

- kuvata minäkäsityksen syntymisen oppimis- ja välitysmekanismeja sekä yh

teyttä sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön 

- arvioida minäkäsityksen merkitystä sosiaalisten toimintojen selittämisessä

Edellinen viittaa siihen, että minäkäsityksen muodostumista ei tarkastella pel

kästään tavanomaisesta oppimisteoreettisesta näkökulmasta, jonka mukaan käsi

tykset toisista ihmisistä ja itsestä kehittyvät rinnakkain ja lisäär.tyYät yleis

ten oppimislakien alaisina. Pyrkimyksenä on valottaa persoonallisuuden kehi

tystä sellaisena kuin sen toiset havaitsevat ja toisaalta subjektiivisten it

seä koskevien käsitysten muodostumista. 

Koska ei ole olemassa tyydyttäYää yhtenäistä lähestymistapaa, joudutaan ongel

makenttää tarkastelemaan usean teorian näkökulmasta. Lyhyen historiallisen 

katsauksen jälkeen tarkastellaan neljään teoreettiseen suuntaukseen - symboli

seen interaktionismiin, egopsykofogisiin, kognitiivisiin ja fenomenologisiin 

teorioihin - kuuluvia laajoja tai suppeita teorioita. Miltei kaikissa esitel

lyissä teorioissa nähdään minä/minäkäsitys kehittyvänä. Teorioiden kuvaamises

sa pyritään keskittymään ongelma-alueen kannalta olennaisiin asioihin, eikä 

yleisesti tunnettuja asioita enää toisteta. 

Metodologisessa osassa t�rkastellaan lasten minäkäsityksen tutkimusmetodeja 

ja niiden testiteoreettisia ominaisuuksia ja yleisempää käyttöarvoa. Empiiri

sen tutkimuksen esittelyosa kuvastaa tutkimuskohteen kirjavuutta ja epä�yydyt

tävää tilaa. Minäkäsityksen teoreettisia ja metodologis-empiirisiä kysymyksiä 

on Wylie ( 1961, 1968, 1974) tarkastellut laajoissa katsauksissaan,. mutta näiden 

asioiden kehityspsykologinen tarkastelu on melko harvinaista. 
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II MINÄÄN LIITTYVÄT KÄSITTEET ERÄISSÄ SOSIAALI-, PERSOONALLISUUS- JA KEHI

TYSPSYKOLOGISISSA TEORIOISSA 

2. 1 . Historiallinen kats a.us

Käsitteille ego ja self esitetään usein jossain määrin erilaisia tulkintoja 

(yleiskatsauksia Rommetveit, 1958; Viney, 1965; Neubauer, 1976). Koska mää

ritelmät ovat kuitenkin suurelta osin päällekkäisiä, ego- ja self-termejä ei 

tässä katsauksess.a pidetä tarkasti erillään, mutta yleensä mainitaan eri 

teorioissa käytetyt alkuperäiset käsitteet, 

Minän analysoinnin historiallisena lähtökohtana on ikivanha sielukäsitteen ja 

ihmisen olemuksen pohdinta. Esimerkiksi Aristoteles teki eron ihmisen fysi

kaalisten ja ei-fysikaalisten aspektien välillä; jälkimmäisessä olomuodossa 

keskeinen oli sielu. Platonin mukaan sielu oli toiminnan aloittaja, tietoi

nen, elämää antava ja ei-materiaalinen. Sielukäsitteen merkitys ei kuiten

kaan varhaisessa ajattelussa ollut täsmällinen. Descartesin dualistinen nä

kemys korosti ajattelijan olemassaoloa ja ajattelijasta, minästä, tuli kes

keinen nykyisen self-käsitteen edeltäjä, Muutkin filosofit, kuten Kant, pi

tivät minätunnetta synnynnäisenä (Viney, 1965; Gordon ja Gergen, 1968; Neu

bauer, 1976). 

18OO-luvun loppupuolella filosofiasta tieteenä itsenäistynyt psykologia oli 

suuressa määrin persoonallisen kokemuksen psykologiaa. Minäteorian ensimmäi

senä klassikkona voidaan pitää Jamesia, joka teoksessaan 'Principles of 

Psychology'(189O) esitti laajalti tunnetun näkemyksensä minäprosessista ja 

sisällytti siihen myös psykologisen lähestymistavan mahdollisuuden. Hän 

erotti kokevan minän (I, knower, pure ego) koetusta minästä (Me, kno,m, 

empirical ego), joka koostuu materiaalisesta (keho, vaatteet, perhe, omaisuus, 

työ), sosiaalisesta (vertaisten antama tunnustus) ja spirituaalisesta aspek

tista, Jamesin mukaan ihmiset vertaavat suorituksiaan tavoitteisiinsa tie

tyilla käyttäytymisen alueilla ja itsearvostus on onnistUlllisen suhde tavoit

teisiin. 
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Innokas minäpsykologi oli Jamesin oppilas Calkins ( 1909), joka määritteli 

psykologian minää koskevaksi tieteeksi. Kuriositeettina voidaan mainita, 

että Tichener (1911) teki luultavasti ensimmäisen empiirisen minätutkimuksen 

yrittäen validoida Calkinsin teoriaa. Hän pyysi oppilaitaan tarkkailemaan 

introspektiivisesti kaikkia minätietoisuuden jälkiä. 

J .M. Baldwinin ( 1897) voidaan katsoa kuuluvan sekä symbolisen interaktionismin 

että kognitiivisen kehitysteorian klassikoihin. Hän esitti kuitenkin ajatuk

sensa aikana, jolloin tutkimusmetodologia oli vielä varsin kehittymätön, jo

ten hänen työnsä empiirisestikin haastavat ideat ovat usein jääneet huomiot

ta. Baldwinin keskeinen ajatus on ihmisen minäkäsityksen ja toisia ihmisiä 

koskevien käsitysten läheinen yhteys; hän käytti termiä 'bipolaarinen minä', 

joka käsittää sekä itsen että toisen. Baldwinin mukaan minän liike, kuten 

kognitiivinen kehitys yleensäkin, etenee dialektisesti ja minän kehitykselle 

on välttämätöntä ihanteen olemassaolo. Keskeisin mekanismi tässä kehitykses

sä. on imitaatio. 

Symbolisinteraktionistisen tradition perustajina pidetään kuitenkin varsinai

sesti Cooleytä (1902) ja hänen ajatteluunsa pohjautuvaa G.H. Meadia (1932), 

jotka korostivat minän havaitsemisen sosiaalista alkuperää. Cooley piti mi

nää (self) erää..�laisena vaistona, joka toimii yksilön käyttäJrtymisen yhdistä

miseksi ja stimuloimiseksi. Minä aL�aa vähitellen sisältää sen, mihin vuoro

vaikutuksen kuluessa samffitutaan tai mitä henkilö omistaa. Yksilö havaitsee 

itsensä ikäänkuin näkisi itsensä peilissä; tätä ilmiötä Cooley kuvasi ter

millä "looking glass self". Hänen mukaansa ihmisellä on synnyrmäinen, yksilön 

säilymisen kannalta tärk3ä motiivi itsearvostukseen. Meadin teoriaa tarkas

tellaan lähellh'llin sivulla 5, 

1900-luvun alkuvuosikymmeninä vallinnut behaviorismin ja funktionalismin kau

si ja observoitavien faktojen korostaminen johtivat minäpsykologian väheksy

miseen, varsinkin kun se oli käsitteiltään kirjava ja metodeiltaan kehittymä

tön. Kliinisillä alueilla työskennelleet psykologit alkoivat kuitenkin pitää 

behavioristisia malleja liian rajoitttmeina selittämään niitä ilmiöitä, joita 

he työssään havaitsivat; he eivät kuitenkaan yleensä esittäneet ajatuksiaan 



täsmällisten teorioiden muodossa. Psykodynaamisissa teorioissa alettiin 

esittää minäkonstruktioita, joskin Freud itse tuotantonsa alkuvaiheessa 

(1949) jätti minän (ego) miltei huomiotta. Minäteoriaa ovat kehitelleet 

hänen seuraajistaan mm. Erikson, Horney ja Sullivan. 
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Minä teorian uusi läpimurto alkoi AJ.Jpartin artikkelin "The ego in contemporary 

psychology" ilmestyttyä vuonna 1943. Allport kehitti myöhemmin ( 1955) syn

teesin ego- ja self-konstruktioista kutsuen käsitettä propriumiksi. Prop

riumin ytimenä on dynaaminen minäkuva, johon kuuluvat yksilön nykyiset sta

tukset ja roolit ja tulevaisuuden tavoitteet. Yleisen psykologian sisällä 

alettiin tutkia mahdollisuuksia yhdistää kognitio- ja motivaatioteorioita 

klinikoilla syntyneisiin psykoanalyyttisiin tai psykodynaamisiin teorioihin. 

Näin ollen on olemassa persoonallisuusteorioita, jotka sisältävät fenomenaa

lisia ja ei-fenomenaalisia minäkäsitteitä kognitiivisine ja motivationaalisi

ne aspekteineen. (Wylie, 1968). 

2. 2, S:cm1:>nline::i. interaktic-nismi

G,H, Meadin (1932) ajatukset ovat johtaneet lukuisiin tulkintoihin, sillä 

hän ei yleensä itse kirjoittanut teoksiaan, vaan ne on toimitettu hänen 

luentojensa ja muistiinpanojensa pohjalta. Hän on antanut eri vaiheissa pe

ruskäsitteilleenkin hieman toisistaan poikkeavia merkityksiä. Mead on esit

tänyt teorian minätietoisuuden synnystä sosiaalisessa prosessissa. 

Meadin mukaan minä, tietoisuus, tietoisuus jostakin ja merkityksellinen sym

boli ovat eräässä mielessä kietoutuneet yhteen, Minuuden (selfhood) keskei

nen ominaisuus on tietoisen organismin kyky olla objekti itselleen. Tämä on 

mahdollista roolinottamisen avulla: mikäli ihminen voi ottaa toisen ihmisen 

roolin, hän voi katsoa itseensä toisen ihmisen näkökulmasta, vastata itsel

leen tästä perspektiivistä ja tulla objektiksi itselleen, Tämä riippuu merki

tyksellisistä eleistä, jotka herättävät pu..1--iujassa samat reaktiot ja odotukset 

kuin sanoman vastaanottajassa, Näin ollen vasta kieli tekee mahdolliseksi 

tietoisen minän ilmaantumisen, 
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Mead esittää minänkehityksen konkreetteina vaiheina roolileikin ja pelin. 

Roolileikissä lapsi omaksuu ihmis- ja eläinrooleja, jotka ovat jollakin 

tavalla esiintyneet hänen elämässään ja esittää niitä peräkkäin. Pelissä 

taas henkilö tulee kaikiksi muiksi, jotka ovat osallisena yhteisessä toimin

nassa. Hänellä täytyy olla sisällään koko organisoitu toiminta voidakseen 

pelata menestyksellisesti omaa osuuttaan, hänen on otettava yleistyneen toi

sen ihmisen (generalized other) rooli ja täten yleistettävä roolinottamisen 

asenne. 

Minä heijastaa Meadin mukaan sosiaalista rakennetta, mutta on kuitenkin enem

män kuin tämä.. Täydellinen minä muodostuu I:stä ja Me: sta. I on ainutkertai

nen, aktiivinen, subjektiivinen ja indeterministinen osa yksilöllistä persoo

nallisuutta, Me taas on passiivinen ja empiirinen osa itsestämme, joka on 

muodostunut toisten ihmisten asenteiden omaksumisen kautta, I:n ja Me:n 

välillä tapahtuu jatkuvaa vuorovaikutusta, dia logi. Mead siis korostaa mi

näkäsityksen sosiaalista alkuperää. Kuitenkin hän myös otaksuu, että on 

olemassa aktiivinen, indeterministinen osa persoonallisuutta, joka on tietoi·

nen so>'iaalisesta minästä, mutta jota itseään on vaikea luonnehtia. 

Mead ei itse tehnyt empiiristä tutkimusta, vaan �ojasi ideansa havaintoihin, 

jotka ovat jokaiselle mahdollista, sillä ne eivät sisällä mitään erityistä 

tieteellistä metodia. Hänen jälkeensä on symbolisen intera.ktionismin tradi

tion sisällä esiintynyt kaksi koulukuntaa, joista Chigacon koulukunta on jo

jautunut jokseenkin suoraan Cooleyn ja Meadin työhön kehitellen erityisesti 

minäkäsi tyksen ja i tsearvostuksen teoreettista kuvausta; tähän suuntau..11:seen 

kuuluvat mm. Goffman ja Blumer. Iowan koulu, jonka perustajana voidaan pi

tää Ku.'mia, edustaa enemmän operationaalis-empiiristä lähestymistapaa. Meadin 

ajatuksia ovat tarkastelleet kehityspsykologisessa viitekehyksessä Berg ym. 

(1975), Berg (1976) ja Krappman (1971). 
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2.3, Psykoanalyyttiset ja sgopsykologiset kehitysteoriat 

Freud (1949) ei varhaisessa teoriassa kehitellyt minäkonstruktioita, joskin 

hän myöhe=issä kirjoituksissaan käsitteli myös egon kehitystä. Psykoana

lyyttisissä teorioissa self kuvataan yleensä laajaksi käsitteeksi, jonka 

komponentteja ovat ego, id ja superego. Self on kuvattu joskus persoonalli

suuden eri aspektien integraatioksi, toisinaan persoonallisuuden synonyymik

si yleensä. Ego on suuressa määrin tietoinen ilmiö, kun taas self sisältää 

sekä tietoisia että tiedostamattomia aspekteja (Wells ja Marwell, 1976). 

Neopsykoanalyytikoille on ominaista, että he eivät pidä libidoenergiaa kai

ken käyttäytymisen motivoijana, vaan korostavat minää perusviettien ja so

siaalisen realiteetin välittäjänä. Eräät neopsykoanalyytikot ovat esittä

neet motivaation lähteeksi synnynnäisiä self-driveja, kuten Frommin self

fullfilment ja Horneyn self-realization. Seuraavassa esitetään lyhyesti 

Eriksonin, Loevingerin ja Sullivanin minän kehitystä koskevia näkemyksiä, 

jotka pohjautuvat_psykoanalyyttiseen traditioon, mutta joissa näkyy vaiku

tuksia sosiaalipsykologisista teorioista ja/tai kognitiivisista vaiheteori

oista. 

Sullivanin teoriassa heijastuvat Freudin näkemysten lisäksi myös Meadilta 

ja Baldwinilta peräisin olevat ajatukset. Sullivan (1953) vastusti moniin 

psykoanalyyttisiin termeihin - kuten ego, superego ja id - liittyviä myytti

siä sisältöjä ja käytti ego-käsitteen sijasta mieluu=in termiä minäjärjes- · 

telmä (self-system). Hän analysoi minän kehitystä sosiaalipsykologisesti. 

Sullivan ei olettanut mitään synnynnäisiä self-driveja, vaan hänen mukaansa 

minä on kokonaan opittu ilmiö ja rak�entuu kokemuksesta "by means of reflected 

appraisals". Minän personifioinnin alun Sullivan näki lapsen kokemusten ja

kautumisessa hyväksi minäksi, pahaksi minäksi ja ei-minäksi. Tämä jako he

rää vanhempien tuottaman tarpeen tyydytyksen tai ahdistuneisuud.$.n kautta, 

kun lapsi tekee suotavia tai epäsuotavia tekoja. Tästä prosessista kehittyy 

minäsysteemi "as an organization of educative ezperience called into being 

by the necessity to avoid or to minimize incidents of anxiety". 
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Erikson (1959) käyttää käsitettä identiteetti tai persoonallinen identiteet

ti ja ego-identiteetti mieluummin kuin termejä self tai ego, Erikson on 

teoksessaan "Lapsuus ja yhteiskunta" ( 1952) pyrkinyt osoittamaan, miten 

yksilöiden identiteetti kietoutuu yhteen yksilöllisen historian ja sosiaa

listen mahdollisuuksien kanssa, Esittämällä käsitteen identiteetti on 

Erikson laajentanut minäkäsityksen sisältämään myös sosiaaliset tekijät. 

Keskeinen prosessi, jonka kautta sosiaalinen sisäistyy yksilöön, on Erikso

nin kuten muidenkin psykoanalyytikkojen mukaan, identifikaatio. 

Erikson jakaa persoonallisuuden kehityksen kahdeksaan toisiaan seuraavaan 

vaiheeseen (1959, 2). Jokaiseen vaiheeseen kuuluu oma _erityinen kehitys-

. tehtävänsä, joka täytyy ratkaista tämän vaiheen aikana. Keskeiset ajatukset 

teoriassa koskevat persoonallisuuden vähittäistä kehkeytymistä vaiheille 

spesifien psykososiaalisten kriisien, ts. sisäisten ja ulkoisten konfliktien 

kautta. Eriksonin mukaan kehitysvaiheiden sekvenssi on universaali, mutta 

eri yhteiskur-�issa kunkin kriisin ratkaisu voi olla erilainen, sillä se on 

riippuvainen yksilön ja yhteisön (määräysten, tabujen ja mahdollisuuksien) 

välisestä vuorovaikutuksesta. Erikson kutsuu tätä persoonallisuuden kehi

tyksen analysointitapaansa epigeneettiseksi. 

Erikson on kiinnittänyt huomiota erityisesti nuoruusiässä tapahtuvaan ego

identiteetin syntyyn. Hän on korostanut, että tällöin tapahtuva uusi in

tegroituminen on eneilllllän kuin lapsuuden sama stumisien sUilllJla. Identiteetti 

perustuu Eriksonin mukaan kahteen samanaikaiseen havaintoon: välittömään 

havaintoon yksilön minän samana pysymisestä ajassa ja samanaikaiseen havain

toon siitä, että myös toiset tunnistavat yksilön samuuden ja jatkuvuuden. 

Myös Loevingerin (1976) teoriaa voidaan pitää psykoanalyyttisen teorian

varianttina, vaikka se suuresti muistuttaakin kognitiivisia vaiheteorioita.

Teorian painopisteenä on minän kasvun ja transformaation kuvaus. Loevinger

pitä� minää kokemuksen integroijana, voimana, joka antaa merkityksen kokemuk

selle. Hän otaksuu, että jo vastasyntyneellä on egon toiminnalle välttä�ättö

mät sisäiset rakenteet. Loevinger on kuvannut kåhdeksaa laadullisesti toi-
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sistaan eroavaa minän kehitysvaihetta, jotka muistuttavat Kohlbergin (1969) 

esittämiä moraalisen kehityksen vaiheita. Niitä voidaan luonnehtia seuraa

villa alueilla ilmenevien tunnusmerkkien avulla: impulssien kontrolli, in-

terpersoonallinen tyyli, tietoiset ajatusten kiinnittämisen kohteet ja kog

nitiivinen tyyli. 

2.4. Fenomenologiset teoriat 

Minätietoisuuden kehittymisen kannalta merkittäviä näkökohtia fenomenologi

sesta näkökulmasta ovat esittäneet jo Kaila (1934 ) ja Lewin (1946). Kuiten

kin tässä yhteydessä esitetään esimerkkinä fenomenologisesta lähestymistavas

ta Merleay-Pontyn kehityspsykologisia ajatuksia. Myös Rogersin minäteorian 

keskeisiä ajatuksia tarkastellaan lyhyesti niiden saavuttaman merkityksen 

vuoksi, vaikkakaan kehitysaspekti ei tässä teoriassa ole korostunut. 

Merleay-Ponty (1973, Sardello, 1974) oli kiinnostunut lapsen suorasta koke

muksesta kehitysvaiheessa, jossa tämä kokemus ei ole vielä kieleen ja ajat

teluun sidoksissa. Hänen mukaansa kehon ja maailman välinen suhde varhais

lapsuudessa perustuu tunteisiin ja toimintaan. Lapsi ei tee erottelua subjek

tin ja objektin, sisäisen ja ulkoisen, todellisen ja käsitteellisen välillä. 

Minä ja toinen eivät ole jyrkästi erillisiä kokonaisuuksia. Pikemminkin ne 

ovat yksi rakenne, jolla on kaksi aspektia ja joka kehittyy kohti differenti

oitumista, mutta ei koskaan täysin eroa. Ajoittain minä-toinen -systeemin 

aspekteista toinen erottuu toista enemmän. 

Merleay-Pontyn mukaan lapselle ovat toiset ihmiset olemassa aikaisemmin kuin 

hän itse; tämä näkyy mm. siten, että lapsi käyttää termiä minä myöhemmin kuin 

sinä. Kehityksen keskeinen mekanismi on imitaatio, joka osoittaa samaistumis

ta toisiin. Merleay-Ponty on kuvannut, miten lapsi samaistuttuaan toisiin 

saavuttaa tietoisuuden itsestään leikin avulla. Esimerkiksi roolileikissä 

lapsi voi pukeutua isäksi ja imitoida häntä aluksi osittain. Hän ottaa myös 

isän asenteen alkaen puhua ja toimia kuten tämä ja vaihtaa roolia tämän kans

sa. Vaihtaessaan näkökulmaa lapsi oppii erottamaan itsensä toisista ihmisistä. 
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Rogers (1950, Rogers ja Dymond, 1954) on kliiniseen observointiin pohjautuen 

kehittänyt tunnetun minä- ja itsearvostusteoriansa. Hän on käyttänyt termiä 

"self-regarding attitudes" kuvaamaan henkilön havaintoja kyvyistään, toimin

noistaan ja suhteistaan sosiaalisessa ympäristössään. Tähän itseä koskevaan 

asenteeseen kuuluu kolme aspektia: asenteen spesifi sisältö (kognitiivinen 

dimensio), arviointi tästä sisällöstä suhteessa joihinkin standardeihin 

(evaluatiivinen dimensio) ja tähän arviointiin liittyvä tunne (affektiivinen 

dimensio). Itsensä hyväksyminen ja itsearvostus liittyyät Rogersin mukaan 

lähinnä affektiiviseen dimensioon. (Minäkuva on "the whole organizational 

Gestalt of the self", ts. minäkäsitys ja minän rakenne ovat synonyymejä). 

Minäkäsityksen tehtävänä on säädellä käyttäytymistä ja _se selittää persoonal-

. lisuuden johdonmukaisuutta. 

Niin kauan kuin minäkäsitys on organisoitunut, eikä havaita sen kanssa risti

riitaisia aineksia, vallitsee positiivinen minätunne ja minä nähdään arvokkaa

na ja hyväksyttävänä. Sen sijaan minäkäsityksen, erityisesti minää 

kanssa ei-konsistenteiksi havaitut seikat pyrkivät tuomaan psykologista ja 

fysiologista jännitystä. Wylien (1961) mukaan Rogersin tekstistä voi päätel

lä, että myös vietit ja tiedostamattomiin motiiveihin liittyvät seikat kuten 

repressio vaikuttavat käyttäytymiseen, vaikkakaan Rogers ei selvästi spesifi

oinut tällaisten ei-fenomenaalisten tekijöiden suhdetta teoriaansa. 

2,5, Kognitiiviset teoriat 

Nimitystä kognitiivinen psykologia käytetään von Wrightin (1976) mukaan erään 

tutkimussuunnan nimenä. Kysymys ei ole koulukunnasta pereinteisessä mieles

sä, vaan siitä, että on omaksuttu tiettyjä kognitiivisten prosessien luonnet

ta ja merkitystä koskevia olettamuksia, joiden varaan rakentuva psykologia 

voi vaihdella sisällöltään suurestikin. Kognitiivisessa psykologiassa ihmi

nen nähdään aktiivisena ja valikoivana tiedon käsittelijänä, joka jatkuvasti 

luo ja muokkaa kuvaa itsestään ja maailmastaan; keskeisenä. kuvausyksikkönä 

on tavoitteellinen toiminto (åction). 
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Kognitiivinen kehitysteoria. Kognitiivisen kehitysteorian keskeisiä ajatuk

sia ja peruskäsitteitä voidaan löytää jo J.M. Baldwinin työstä (ks. s. 4). 

Hän kohdisti enemmän huomiota kokonaispersoonallisuuden kehitykseen kuin 

myöhemmät kognitiivisen kehitysteorian edustajat Piaget (yleisesityksiä 

Flavell, 1963; Piaget, 1967; Piaget ja Inhelder, 1977) ja Kohlberg (1969), 

jotka korostavat vaiheittaista kognitiivista ja moraalista kehitystä. Pia

get on kuitenkin ainakin yleisenä periaatteena ilmaissut (Piaget ja Inhelder, 

1977, 111), että kehityksen affektiiviset, sosiaaliset ja kognitiiviset puo

let ovat toisistaan erottamattomissa ja noudattavat saman yleisen prosessin 

lakeja, 

Kognitiivisen kehitysteorian mukaan (Baldwin, 1897) imeväisiän ensimmäiset 

reaktiot tapahtuvat "adualismin tilassa", jossa lapsella ei ole vielä mitään 

tietoisuutta minästä, ts. sisäisen koetun maailman ja ulkoisten realiteettien 

välillä ei ole rajaa. Vasta minän ja ei-minän erottaminen tekee sekä affek

tiivisen että kognitiivisen desentraation mahdolliseksi. Esittävän kyvyn 

ilmaantuminen semioottisen funktion seurauksena on yhtä tärkeä lapsen affek

tien, sosiaalisten suhteiden ja kognitiivisten funktioiden kehitykselle, 

sillä sen avulla tunneobjektin läsnäolo on mahdollinen ja aktiivisesti vai

kuttava silloinkin kun se on fyysisesti poissa. Tämä saa aikaan uusien affek

tien kehittymist� - lapsi alkaa tuntea toisia kohtaan kestävää mieltymystä 

tai vastenmielisyyttä. Hän tulee myös yhä enemmän tietoiseksi itsestään, mi

kä esioperationaalisessa kehitysvaiheessa (n. 2 - 7 vuotta) merkitsee kuiten

kin enemmän oman itsen arvostamista kuin introspektiota ja josta on seurauk

sena konflikteja ympäristön kanssa. Piaget on korostanut (Piaget ja Inhel

der, 1977, 111), että egosentrisyys merkitsee tiedostamatonta, minän ja ulko

maailman eriytymättömyydestä johtuvaa "itsekeskeisyyttä", eikä tietoista nar

sististyyppistä keskittymistä minään; joka on mahdollista vasta kehityksen

myöhemmissä vaiheissa. Piaget on kuvannut seuraavia egosentrisyydelle ominai

sia tunnusmerkkejä havaintotoiminnoissa ja käyttäytymisessä: 

- lapsella on ehdoton usko omiin ideoihinsa

- hän uskoo, että jokainen muu yrndllärtää, witä hän sanoo

- hän ei kykene tunnistar.iaan omia ristiriitaisuuksiaan

hän uskoo, että kaikki muut näkevät tapahtuvat hänen näkökulmastaan ei ymmär

rä, että on olemassa muita, vaihtoehtoisia näkökulmia. 
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Piaget on jossain määrin analysoinut egosentrisyycen vähenemisen, roolinotto

kyvyn ja itsetiedostuksen lisääntymisen sosiaalisia ehtoja ja seuraamuksia; 

tradition sisällä esiintyy kuitenkin jatkuvasti teoreettisia ja empiiriiiä tä

hän problematiikkaan kohdistuvia selvityksiä. 

Kellyn persoonallisten konstruktioid.en teoria. Kelly on luonut persoonallisuus

teorian ihmisestä teoreettisena olentona. Teoriassa ei esitetä erikseen lap

suudessa tapahtuvaa konstruktioiden muodostamista, vaan tämä tapaht1.l1IIE!. kuva

taan läpi koko elämän jatkuvana prosessina. Kelly (1955) pitää minää (self) 

käsitteenä tai konstruktiona, joka viittaa joukkoon tapahtumia, jotka ovat 

tietyllä tavalla samanlaisia ja tietyllä tavalla erilaisia. "The way in whi(!h 

the events are alike is the self '.', Minää koskevat konstruktiot ovat ydinkons

truktioita, joilla on keskeinen merkitys ihmisen olemassaolon kannalta. 

Kellyn teorian perusolettamus on, että henkilön psyykkiset prosessit kanavoi

tuvat siten, kuin hän ennakoi tulevia tapahtumia, Ihmiset kykenevät enna..�oi

maan ja kontrolloimaan tilanteita laatimalla konstruktioita näistä tilanteis

ta, Konstruointi on yksilöllinen tulkintaprosessi, jossa tapahtuu mm, yleis

tämistä ja aostrahointia, Konstruktiot muodostuvat sekä yhteisten piirteiden 

että vastak.ohtaisten ominaisuuksien perusteella ja täten jokainen konstruktio 

voidaan tunnistaa sillä perUBteella, mikä suhde sillä on järjestelmän muihin 

osiin. Näin Kelly ei tarkastele vain erillistä minäkonstruktiota, vaan bipo

laarista konstruktiota minä-ei-minä tai minä-muut (Maddi, 1968). 

Neubaue-r ( 1976) on pyrkinyt kehittelemään minäteoriaa sosiaalipsykologiset 

aspekti t huomioonottavan kogni tiivis en orientoi tum.is- ja toimintateorian 

pohjalta, mikä edellyttää ihmistä koskeva.� mallin laatimista. Hä.� tarkaste

lee minäkäsitystä Kellyn tapaan persoonallisena konstruktiona, teoriana it

sestä, Elämän kuluessa syntyy enemmän tai vähemmän konsistentti systeemi 

olettru:i.uksia itsestä, mikä tekee mahdolliseksi omien ajatusten, tunteiden ja 

toimintojen ymmärtämisen ja ennusta..äisen tulevissa tilanteissa. Menestymisen 

ja epäonnistumisen kokemukset ovat hyvin tila.nnespesifejä, joten itseä koske

van teorian rinnalle tarvitaan mahdollisimman differentioitunut kuva ulkor.1aa

ilmasta. Tuloksena erilaisia kohteita koskevien kokeEusten va�astoimisesta 
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ovat kielelliset ja ei-kielelliset kognitiiviset tai ei-kognitiiviset skeemat. 

Kysymyksessä ovat tavallisimmin organisoituneet kognitiot ja arvostukset, jot

ka tietyn kohteen esiintyessä aktivoituvat. Kognitiivisilla ja ei-kognitiivi

silla skeemoilla on tärkeä orientoiva funktio toimintatilanteessa ja niillä 

on merkitystä tiettyjen käyttäytymismuotojen rea lisoitumisessa. Jos minä

käsityksen ja ulkomaailmaa koskevan käsityksen rinnastaminen onnistuu, kuten 

tapahtuu esim, suhteellisen suljetussa sosiaalisessa systeemissä lapsuudessa 

positiivisten ja stabiilien ihmissuhteiden vallitessa, on ihminen harmonises

sa suhteessa maailmaan. 

2.6. Johtopäätöksiä: minäkäsityksen luonne ja determinantit teorioiden valos

sa 

2.6.1. Yleistä 

Minäkäsitys-problematiikan selittämisessä relevanteiksi oletetut teoriot va

littiin pääasiassa sen mukaan, sisältyikö niissä esitettyihin minäkonstrukti

·oihin kehitysaspekti. Näin ollen ei voitu tyytyä vain ns. minäteorioiden ana

lysointiin, vaan tarkastelun kohteeksi otettiin joukko keskeisiä kehitysteori

oita. Katsauksen painopiste oli havaitun minän, toisin sanoen itsetiedostuk

sen ja itseen liitettyjen käsitysten ja arvostusten kehittymisessä.

Kokonais�altaisen persoonallisuuden kehitystä koskevan teorian puuttuessa on

gelma-alueen kuvaus jää fragmentaariseksi. Psykodynaaminen kehitysteoria (mm. 

Erikson, Sullivan, Loevinger) ja kognitiivinen kehitysteoria (mm. Baldwin, 
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Piaget, Kohlberg) valottavat eri näkökulmista minän sisältöä, struktuureja ja 

sosiaalista sidonnaisuutta, eikä niiden tarjoamaa tie toa aina voida aukotto

masti kytkeä toisii�sa. Sosiaalipsykologisissa minäteorioissa (James, symbo

lisen interaktionismin traditio) korostetaan havaitun minän sosiaalista alku

perää ja kuvataan hieman paradoksaalisest� miten aktiivinen minän osa tulee 

jatkuvasti tietoiseksi minän eri aspekteista; näissä teorioissa jää kehitys

kuvaus kuitenkin skemaattiseksi. Spesifimmin itseä ja toisia koskevan käsite

järjestelmän kehitystä on tarkastellut Kelly, mutta hän ei tarkemmin analysoi 

konstruktioiden muodostumisen ehtoja •• Fenomenologisissa teorioissa kuvataan 

yksityiskohtaisesti minäprosessia ja esitetään hypoteeseja havaitun minän ja 

käyttäytymisen välisistä yhteyksistä. 

Seuraavassa tarkastellaan, mitä minäkäsityksellä yleisesti teorioissa tarkoite

taan, millaisia olettamuksia niissä on esitetty sen muodostumismekanismeista 

ja millaisina pidetään minäkäsityksen ja sosiaalisen käyttäyty1!'isen välisiä 

yhteyksiä. 

2.6.2. Teorioissa esitettyjen minäkäsityksen aspektien spesifiointi 

Minäkäsityksellä voidaan ajatella olevan kognitiivinen, evaluatiivinen ja affek

tiivinen ulottuvuus. Teoriakatsauksessa on esitetty useita havaittuun minään 

liittyviä käsitteitä, joiden moninaisia kognitiivisia ja evaluatiivisia aspek

teja luonnehtii hyvin Wylien ( 1968) yhteenveto olemassa olevista minäkäsi tyk

sen määritelmistä; niiden mukaan 

- minä koetaan muista erilliseksi kokonaisuudeksi

- tunne yksilön samana pysymisestä säilyy

- käsitteeseen sisällytetään koetut fyysiset ominaisuudet

käsitteeseen sisällytetään myös koetut ja muistetut käyttäytymismuodot eri

tyisesti, jos ne liittyvät tarkoituksen tunteeseen tai tunteeseen siitä, että 

ne ovat kokeva.� henkilön kontrollin alaisina 

- koetaan organisaatiota ja ykseyttä minäkäsitykseen sisällytetyissä asioissa .,.. 

( toisaal te. esiinty-.7 nr,rös oletuksia puoliautonomisista, loogisesti keekenåän 

ristiriitaisista yksiköistä) 

teoreetikot eivät erota minähavaintoja ja minäkäsitteitä toisistaan 

minäkäsitys'sisältää henkilön evaluaation kuten myös hänen kognitionsa 

minäkäsitys kuvataan tietoisen ja tiedostamattoman eri asteita sisält!ivänä 
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Vaikka yhteisiä piirteitä on vaikea löytää erilaisista määritelmistä, pyri

tään seuraavassa kuitenkin löytämään keskeisiä määrittelyjä. 

Yksilön kehityksen alkuvaiheen tapahtuma on fyysisen minän erottaminen muus

ta ympäristöstä. Tämä käsitys minän fyysisistä aspekteista, kehonkaavio 

(body image), on tärkeä läpi koko elämän esim. tilaansa orientoiduttaessa 

(Neubauer, 1976). Oman kehon erottaminen on vasta ensimmäinen vaihe omien 

havaintojen, tunteiden, ajatusten jne. differentioimisessa toisten kokemuksis

ta. 

Yleistä minäkäsitystä voidaan tarkastella sekä muodollisten aspektien (esim. 

miten jäsentynyt se on) että sisällön suhteen ja se jaetaan usein aktuaaliseen 

minäkäsitykseen ja minäihanteeseen. Edellinen viittaa yksilön havaintoon ja 

käsitykseen ulkonäöstään, taustastaan, kyvy��tään, asenteistaan jne. Sitä pi

detään yleisesti kognitiivisena rakenteena, jonka yksilö on muodostanut koke

mustensa perusteella. 

Minäihanne on sisäinen standardi, jolla henkilö mittaa itseään, tavoite, jollai

seksi henkilö pyrkii; kehityksen alkuvaiheessa tällainen ei ole vielä tietoinen, 

vaikkakin on jo olemassa malleja ja samastumisen k;ohteita. Fenomenologisesti 

tällainen käsite on kompleksinen ja sisältää aspekteja henkilön ulkonäöstä, 

omistamisesta, roolisuhteista, suorituksista yms. Tässäkin voidaan erottaa yh

teisön edustamat, usein normatiiviset ideaalit ja subjektiivisemmat tavoitteet 

(van den Daele, 1968, Wylie, 1968). 

Itsearvostukseen (tai Wylien käyttämään yleisempään käsitteeseen "self regarding 

attitudes") liittyy kaksi erilaista ilmiötä. Monissa itsearvostuksen määritel

missä ko�ostetaan, että ihmiset arvioivat itseään sillä perusteella, miten hy

vin he onnistuvat saavuttamaan arvostamiaan ja tavoittelemiaan päämääriä (Ja

mes, 1890). Coopersmithin (1967) mukaan itsearvostus on arviointi, jonka yk

silö muodostaa itsestään. Se on hyväsyvä tai hylkäävä asenne, ja se ilmaisee, 

missä määrin yksilö uskoo olevansa kykenevä, merkittävä, menestyvä ja arvokhs. 

Ihmisten tunne persoonallisesta arvostaan ei kuitenkaan täysin riipu siitä, mi

ten hyviä he ajattelevat olevansa utilitaarisessa mielessä. He voivat arvostaa 

itseään myös esim. moraalisen tai eksistentiaalisen arvonsa vuoksi (Wells ja 

Marwell, 1976). Tavanomaisissa minäteorioissa (esim. Rogers, 195 ) tämä affek-
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tiivinen prosessi, itsensä hyväksyminen, sisältää kyvyn tarkastella itseään 

rahellisesti, tunnustaa puutteensa ja kuitenkin elää onnellisesti ja luo

vasti. 

Usein otaksutaan, että globaali itsearvostuksen taso luonnehtii tiettyä yksi

löä. Realistisempaa olisi olettaa, että itsearvostus voisi olla hyvinkin 

erilainen eri alueilla, esim. älyllisissä suorituksissa ja sosiaalisella alu

eella riippuen siitä, mitkä ovat tietyn henkilön tavoitteet ja mahdollisuudet 

selviytyä kompetenssia osoittavalla tavalla (Wylie, 1968, Coopersmith, 1967), 

Identiteetti viittaa tavallisesti ykseyden tunteeseen ja jatkuvuuteen minäko

kemuksessa, jota ilmenee siitä huolimatta, että yksilö läpikäy suuria muutok

sia elämänsä aikana. Siihen on liitetty myös minän havaittu sisältö, jolloi� 

se on katsottu merkitsevän suunnilleen samaa kuin minäkäsitys (Westin, 1973). 

Eriksonin käyttämään identiteetin käsitteeseen (1959, 23) sisältyy kaksi aspek

tia: välitön havainto omasta samana pysymisestä ja samanaikainen hav-ainto sii

tä, että toiset tunnista·rat henkilön samuuden ja jatkuvuucen. Yleisesti ero

tetaan sosiaalinen tai julkinen minäkäsitys tai identiteetti, joka on yhteydes

sä havaintoihin oman toiminnan sosiaalisista seurauksista ja yksityinen, vasta 

kehityksen myöhemmissä vaiheissa mahdollinen omaan henkilöhistoriaan kietoutu

nut käsitys itsestä (vrt. Krappman, 1969). 

2.6.3. Minäkäsityksen muodostumismekanismit 

Edellisessä jaksossa kuvattuja minäkäsi tyksen aspekteja, air,e...',dn yleistä I:iinä.

käsi tyksen sisältöä ja itsearvostusta, on tarkasteltava osittain erikseen tar

kan kuvan muodostamiseksi niiden syntymekanismeista yleisten teorioiden varas

sa, Lisäksi voidaan erottaa prosessi, joka koskee itseä koskevien käsitysten 

ja arvostusten oppimista ja kasaantumista sosiaalisen ympäristön vaikutuksesta 

ja varsinainen itsetiedostuksen syntyminen, jolloin yksilö alkaa eritellä omaa 

toimintaansa; jälkimmäinenkin ilmiö tosin on sidoksissa sosiaalisen ympäristön 

ehtoihin. 
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Keskeiset kehitysteoriat ja fenomenologiset analyysit yksimielisesti viittaa

vat siihen, että keskeinen jäsentämistapa tietoisuuden kehityksessä on ulkoa

päin sisäänpäin, sisästä minään, jolloin tiedostamisen keskus, minä, pysyy 

kauan sokeana pilkkuna (vrt. Kaila, 1934). Vähitellen elämyskenttä jäsentyy 

koetuksi ympäristöksi ja omaksi minäksi, jotka aina edellyttävät toisensa. 

Aluksi lapsi elää adualismin tilassa, symbioottisessa suhteessa hoitavaan ai

kuiseen. Piaget (esim. 1966) kuvaa, miten lapsi alkaa muodostaa rajoja itsen

sä ja ympäristön välille aktiivisesti havainnoimalla ja manipuloimalla ympä

ristöään. Kehityksen ei-kielellisessä vaiheessa käsitys itsestä ankkuroituu 

kokemuksiin omasta kehosta ja sen pohjana ovat konkreetit aistivaikutelmat. 

Myös itseä koskevien asenteiden ja tunteiden muodostumisen oletetaan alkavan 

varhain. Eriksonin psykodynaamisessa teoria�sa korostetaan (1959), että lap

sen ensimmäinen kehitystehtävä on perusluottamuksen muodostaminen ympäristöä 

ja toisaalta itseä kohtaan, Lapsi alkaa tehdä omaan käyttäytymiseensä liitty

viä erotteluja (esim. hyvä-paha) primääriryhmästä saamaansa palautteeseen 

(palkkioihin tai rankaisuihin) pohjautuen. On ilmeistä, että kehityksen var

haisvaiheissa itseen liitetyt ominaisuudet voivat olla hyvin primitiivisiä 

yksittäisten kokemusten yleistyksiä ja pohjautua riittämättömään tilanteiden 

ja oman käyttäytymisen diskriminointiin. Lapsi voi oppia varhain myös haja

naista ei-normatiivista itseään koskevaa informaatiota, esim. ulkonäköään tai 

persoonallisuuden piirteitään koskevia mainintoja, omaksumalla sosiaalisen ym

päristön kielellisiä määrittelyjä. Myöhemmin näistä määrityksistä voi tulla 

konsistentti itseä koskevien käsitysten ja asenteiden systeemi, joka suodattaa 

uutta informaatiota (Me David ja Harari, 1966). 

Keskeise�ä minäkäsityksen ja minätietoisuuden muodostumismekanismina pidetään 

eri teorioissa toisen ihmisen roolin tai asenteen omaksumista, eräissä kehi

tyksen vaiheissa jopa täydellistä samastumista toiseen henkilöön. Niillä hen

kilöillä, joiden roolin lapsi omaksuu, on hänelle jotain merkitystä, sillä heil

lä on yleensä mahdollisuus kontrolloida hänen hyvinvointiaan. Symbolisen inter-
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aktionismin teorian mu.�aan (Bergin ym, tulkinta, 1976) minätietoisuuden raa

kameteriaalin muodostavat omien toimintojen sekvenssit, joita lapsi oppii kat

somaan toisen henkilön näkökulmasta ja saa siten sosiaalisen ympäristön tul

kinnan toiminnoilleen, Kehityksen myöhemmissä vaiheissa yksilö voi omaksua 

yleistyneen toisen ihmisen roolin, ts. ryhmässä tai laajemmassa yhteisössä 

vallitsevan yleisen asenteen itseään kohtaan, 

Kehityksen vaiheteorioissa on kuvattu minätietoisuuden voimistumisen kriitti

siä vaiheita, Esimerkiksi Piaget (1966) on kuvannut minätietoisuuden voimistu

mista tilanteessa, jossa lapsen implisiittinen usko omien havaintojensa ja 

ajattelunsa universaalisuuteen (egosentrisyys) tulee kyseenalaiseksi. Kun lap

si toistuvasti huomaa, että on olemassa toisistaan eroavia näkökuL�ia, hän al

kaa entistä selvemmin erottaa itsensä toisista eroavan yksikkönä. 

Baldwin (1897) ja Erikson (1952, 1959) kuvaavat minän ja minätietoisuuden ke

hitystä dialektisena liikkeenä, jolle on ominaista vallitsevan tilan ja uusien 

kehitystehtävien välinen jännite, Erikson kuvaa erityisesti nuoruusiälle omi

naiser:a kehitystehtävänä yhtenäisen identiteetin saavuttamista, jolloin - ab

straktin ajattelun mahdollistamana - voidaan integroida yhteen aikaisempien 

samastumisien tulokset, nykyisyys ja tulevaisuus. 

Vallitsevien psykologisten ja sosiaalipsykologisten minäteorioiden mukaan minä

tietoisuuden syntyminen, sisältö ja itseä koskevat asenteet ovat sidoksissa 

sosiaalisessa ympäristössä kehityksen eri vaiheissa tapahtuviin kielellisiin 

tai ei-kielellisiin vuorovaikutusprosesseihin. Niissä ei ole kuitenkaan ana

lysoitu niitä yhteiskunnallisia kehyksiä, jotka vaikuttavat interaktiokäyttäy

tymiseen. Minäkäsityksen muodostumisprosessi nähdään yleensä melko mekaaniees

ti deterrninoitu.'1a, eikä pohdita, miten yksilö voi muuttaa minäkäsit;,rksensä tai 

olla hyväksymättä sosiaalisen ympäristön määrityksiä. 



19 

2.6.4. Minäkäsitys ja sosiaalinen käyttäytyminen 

Vaikka jätettäisiin huomiotta tavanomaiset minäteoreetikkojen olettamat kaiken 

käyttäytymisen selittävät motiivit kuten Frommin "self-fullfillment", on il

meistä, että myös minäkäsitys on eräissä teorioissa saanut hallitsevan motii

vin aseman. Tällainen on esimerkiksi Allportin "proprium", jonka ytimenä on 

dynaaminen minäkuva. Myös Rogers ja muut fenomenologit ovat esittäneet spe

sifejä hypoteeseja minäkäsityksen vaikutuksesta käyttäytymiseen; erityisesti 

nämä koskevat alhaisen itsearvostuksen ja epätarkan minäkäsityksen sosiaalisia 

seuraamuksia. Rogersin mukaan yksilön keskeinen pyrkimys on positiivisen mi

näkuvan ylläpitäminen. 

Minäkäsityksen ja toiminnan välisiä yhteyksiä on tarkasteltu erityisesti kogni

tiivisissa teorioissa. Kognitiivisessa kehi�ysteoriassa on implisiittisesti 

mukana alhaisen itsetiedostuksen asteen vaikutusten tarkastelu kuvattaessa ego

sentrisyys-ilmiötä. Vaikka jonkinasteista yhteistoimintaa ja altruistista toi

mintaa voi esiintyä myös kehityksen varhaisissa vaiheissa, voidaan olettaa, et

tä niiden kehittyneemmät muodot ovat yhteydessä itsetiedotuksen kehitykseen. 

Spesifimpiä hypoteeseja itseä koskevien konstruktioiden merkityksestä käyttäy

tymisen ymmärtämisessä ja ennustamisessa ovat esittäneet mm. Kelly ja Neubauer. 

On olemassa muitakin samansuuntaisia yrityksiä, joissa yleisen kognitiivisen 

teorian sisällä tarkastellaan minäkonstruktioiden ja muiden keskeisten uskomus

järjestelmien käyttäytymistä suuntaavaa merkitystä (esim. Kreitler ja Kreitler, 

19TT). 

On muistettava, että minäkäsityksen, ulkomaailmaa koskevien käsitysten ja toi

minnan kesken vallitsevat kompleksit suhteet, joita ei yleensä voi pelkistää 

yksinkert�isiksi kausaalisuhteiksi. Tietoisuus itsestä ja minäkäsityksen sys

teemiksi rakentuminen syntyy toiminnassa ja vaikuttaa toimintaan. Monet ylei

sistä minäkäsityksen ja toiminnan välisiä yhteyksiä koskevista hypoteeseista 

ovat saaneet empiiristä tukea kliinikkojen kuvaamissa yksityistapauksissa, mut

ta on olemassa myös laajempia - kokeellisiakin - tutkimuksia. 

Närnä olettamukset liittyvät erityisesti erilaisen itsearvostuksen, itsetiedos

tuksen asteen ja sosiaalisen toiminnan välisiin suhteisiin. Seuraavassa esi-
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tetään keskeisiä hypoteeseja, joita tarkastellaan tutkimusten valossa katsauk

sen loppuosassa: 

1, Jokaisessa minäkäsityksen kehitysvaiheessa yksilö pyrkii havaitsemaan 

ti oppimaan helpommin asioita (myös toisia ihmisiä koskevia), jotka ovat kon

sistentteja minäkäsityksen kanssa 

2, Henkilö, jolla on epätarkka minå�äsitys, on haavoittuvainen, sillä hän 

saa usein odottamattomia reaktioita toisten taholta, mikä voi johtaa ahdistu

neisuuteen ja defensiivisiin reaktioihin. 

3, Korkea itsearvostus on yhteydessä aktiivisuuteen, itsenäisyyteen, johtavuu

teen ja sosiaaliseen suosioon ja alhainen itsearvostus puolestaan ahdistuneisuu

teen, alo"itekyvyttömyyteen ja kontaktien välttämiseen. 

4. Oman toiminnan tiedostaminen ja positiivinen minäkäsitys on yhteydessä yh

teistcimintaan ,ja altruistieeen toimintaan.



III LASTEN MINÄKÄSITYKSEN TUTKIMINEN 

3,1, Näkökohtia minäkäsitystutkimusten metodologisista ongelmista 
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Minäkäsityksen tutkimusmenetelmät voidaan jakaa kolmeen päätyyppiin: evalua

tiiviset menetelmät, minäkäsityksen hahmo-ominaisuuksien (esim. organisaa

tion ja differentioitumisen) mittarit ja tiedostamattoman minäkäsityksen me

netelmät. Koehenkilön edellytetään yleensä antavan kielellisesti informaa

tiota itsestään tai tekevän valintareaktion. Wylien (1961, 1968, 1974) mu

kaan minään liittyvien teorioiden kehittymättömyys on yhteydessä tutkimusme

todologian heikkouksiin. Tutkimuksissa on useimpia metodeja käytetty vain 

kerran tai kahdesti ja suuresta osasta menetelmiä ei ole lainkaan olemassa 

konstruktiovaliditeetti- tai reliabiliteettitietoja. 

Minäkäsitystutkimuksissa ovat ongelmana mm. sosiaalisesti suotavien vastaus

ten esittäminen ja alttius emotionaalisille tekijöille (esim. salpautuminen, 

kun pitää kertoa itsestä). Konstruktiovaliditeetin turvaamiseksi olisi 

Cronbachin ja Meehlin mukaan (1955) kiinnitettävä huomiota seuraaviin seikkoi

hin: 

1. Voidaan tutkia tarkkailemalla tai esim, matemaattisin analyysein, mitkä

_ muut tekijät kuin kyseinen konstruktio voivat vaikuttaa tuloksiin. 

2. Voidaan tarkistaa, että samaa konstruktiota mittaamaan tarkoitetut mene

telmät korreloivat keskenään, 

3, Kuuluu asiaan tehdä menetelmän sisäisiä faktorianalyysejä, jotta nähtäi

siin, montako perusprosessia tarvitaan selittämään mittarin varianssi. 

4. Sopivan ulkoisen validiteettikriteerin puuttuessa voidaan tietyllä mene

telmällä saadut tulokset suhteuttaa (teoriaan pohjautuen) muihin muuttujiin. 

Tällaisesta tutkimuksesta saatujen tulosten voidaan katsoa tukevan sekä mene

telmän konstruktiovaliditeettia että käytettyä teoriaa. 

Lasten minäkäsitysmetodeja olisi arvioitava samoin yleisin kriteerein kuin 

muitakin testejä tällä kompleksilla alueella, Lisäksi on huomattava, että 

introspektioon pohjautuvissa menetelmissä edellytetään tiettyjä kognitiivi

sia ja kielellisiä valmiuksia, joten on varmistettava niiden mittare�den 
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suhteessa sopivuus tutkittavien kehitystasoon. Seuraavassa esitellään lap

silla käytettyjä minäkäsityksen eri aspektien tutkimiseen tarkoitettuja e va

luatiivisia menetelmiä. 

3.2. Arviointiasteikot, kyselylomakkeet ja adjektiiviluettelot 

Arviointiasteikot, kyselylomakkeet Ja adjektiiviluettelot (check list) ovat 

sekä lasten että aikuisten tutkimuksissa tavallisimmin käytettyjä minäkuva

testejä aktuaalisen minäkäsityksen, ihanneminän ja itsearvostuksen tutkimi

sessa. Ne voidaan karkeasti jakaa kategorioihin sen mukaan, millaisia ope

raatioita tarvitaan minäkäsityksen päättelemiseksi. 

Ainakin seuraavia menetelmätyyppejä on käytetty lasten itsearvostusta tut

kittaessa: 

1. Menetelmät, joissa suoraan pyritään selvittämään itsearvostus, esim.

kysytään suoraan, miten koehenkilö omasta mielestään sijoittuu tiettyjen 

ominaisuuksien suhteen. 

2. Menetelmät, joissa käytetään em. suoraa lähestymistapaa ja laaditaan

myös erotuspistemäärä erikseen tuotettujen minä- ja minäihannearviointieij 

kesken. 

3. Menetelmät, joissa luotetaan vain koehenkilön antamaan aktuaalia minäkä

si tystä koskevaan tietoon ja ulkopuoliset tuomarit määrittelevät kategorioi

den sosiaalisen suotavuuden. 

Menetelmissä käytettyjen osioiden edustavuuteen ja releYanttiuteen olisi 

kiinnitettälä huomiota. Monet lasten tutkimuksissa käytetyt ast eikot pohj autu

vat Butlerin Eaighin (1954) asioihin, jotka ovat peräisin aikuisten psykotera

piapotilaiden lausumista. Pien, ja Harris ( 1965) pyrkivät kehittämään ja 

standardoimaan yleisen minäkäsitysmittarin, jota voitaisiin käyttää eri ikäi

sillä lapsilla. Heidän lähtökohtanaan oli Jerskillin ( 1952) kokoama air..eis-

to lasten maininnoista, jotka koskivat heitä itseään .ja. heidän arviointia11.n 

itsestään. Nämä lausumat ryhmitettiin seuraaviin kategorioihin: 1. fyysiset 

ominaisuudet ja ulkonäkö, 2. vaatet�s ja siisteys, 3. terveys ja fyysinen 

kunto, 4. koti ja perhe, 5. virkistys ja huvit, 6. kyvyt urheilusse. ja peleis

sä, 7. kyvyt koulussa, 8. asenteet koulua kohtaan, 9. älylliset kyV'J-t, 10. eri

tyislahj at musiikissa ja taiteessa, 11. JT.inä itse ja 12. persoonallisut1s, lu0r,

ne, sisäiset resurssit ja emotionaaliset tendenssit. 



Osiot kirjoitettiin yksinkertaisten väitelauseiden muotoon, esimerkiksi 

"Olen onnellinen ihminen". Puolet väittämistä oli negatiivisia. Osioiden 

lukumäärä oli aluksi 164, mutta esikokeiden jälkeen lopulliseen versioon 

jäi 80. Testin homo.geeni suutta arvioitiin Kuder-Richardsonin kaavalla 
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(21). Kertoimet vaihtelivat eri ikäasteilla ,78 - ,93, Uusintatestaus nel

jän kuukauden jälkeen osoitti reliabiliteetiksi noin ,70, mitä voidaan pitää 

tyydyttävänä, Kun testin rakennetta tutkittiin kudesluokkalaisilla pääkom

ponenttianalyysin avulla, saatiin 10 faktoria, jotka selittivät 42 % vari

anssista. Näistä kuusi oli kyllin laajoja tulkittaviksi: käyttäytyminen, 

yleinen ja opillinen status, fyysinen ulkonäkö ja ominaisuudet, ahdistunei

suus, suosio ja onnellisuus sekä tyytyväisyys. Minäkäsitys korreloi kuudes

luokkalaisilla älykkyyteen ,25 ja koulusuorituksiin .32, 

Semanttisen differentiaalin tekniikassa koehenkilöä pyydetään määrittelemään, 

missä negatiivisen ja positiivisen ääripään välillä hän tietää dimensiolla 

olevansa. HSCSC (The Hodgkiss Self-Concept Scale for Children) käyttää tä

tä tekniikkaa kuviin yhdistettynä. Neljätoista myönteisiä ja kielteisiä 

ominaisuuksia kuvaavaa käsitettä kuten surullinen, jakava, sievä, on esi

tetty kuvina ja lasten pitää ilmaista, missä määrin he ovat kuvien kaltaisia •. 

Menetelmä sopii erityisen hyvin alle kouluikäisille. Siitä ei.ole käytettä

vissä reliabiliteetti- eikä validiteettitietoja. Woolner (1967) on käyttä

nyt edellä kuvattua samaa perustekniikkaa suunnitellessaan PSCPT:n (Preschool 

Self-Concept & Picture_ Test). Testi koostuu kymmenestä kaksi kuvaa sisältä

västä taulusta, jotka esittävät esikouluikäisille tyypillisiä ominaisuuksia. 

Lasta pyydetään valitsemaan sekä häntä itseään kuvaava piirros että sellai

nen, mikä hän haluaisi olla (Yamamoto, 1972). 

Rauste (19,75) on käyttänyt minäkuvatestiä, jota voidaan pitää kombinaationa 

inventtori-tyyppisestä menetelmästä ja semanttisesta differentiaalista. Sa

mantyyppistä menetelmää on aikaisemmin käyttänyt mm. Häyrynen (1970), Lopul

lisessa muodossaan Rausteen menetelmä sisälsi 28 bipolaarista skaalaa 13 -

15 -vuotiaille. 11-vuotiaille muodostettiin kummastakin asteikon ääripäästä 

oma väittämä ja samalla osioiden määrää vähennettiin. Tutkimusta varten laa

dittiin erilliset instruktiot minäkuvan, ihanneminän ja normatiivisen minän 

selvittämiseksi. Faktorianalyysi paljasti seuraavat seitsemän faktoria: 
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älykkyys, dominanssi, aloitekyky, tunnevaltaisuus, tarmokkuus, ahdistunei

suus, impulsiivisuus ja viehättävyys. 11-vuotiailla esiintyi viisi ensin 

mainittua (tosin dominanssi ja alistuneisuus muodostivat erilliset faktorit). 

3,3. Q-sort -tekniikka 

Tyypillisessä muodossaan Q-tekniikkäa käytetään siten, että koehenkilö jakaa 

itseään kuvaavat osiot (adjektiivit, lauseet tai kuvat) yhdeksään pinoon, 

jotka on järjestetty dimensioksi sen mukaan, missä määrin osiot ovat rele

vantteja tutkittavan minäkäsitykselle. Menetelmä edellyttää kYasinormaalien 

jakautumien tuottamista. Usein koehenkilöitä pyydetään järjes�ämään osiot 

sekä aktuaalisen minäkuvan että minäihanteen selvittämiseksi. Kun jokaisel

le osiolle annetaan arvo 1 - 9, voidaan laskea Pearsonin tulomomenttikorrelaa

tio aktuaalisen minäkuvan ja ihanneminän y§.lille ja sen suuruudesta päätellä 

itsearvostus. Myös muunlaisia erotuspistemääriä käytetään. 

Lapsia Yarten ovat Eolea, Felker ja Barnes (1971) kehittäneet Q-tekniikan 

kaltaisen kuYallisen arviointimenetelmän, ,joka pohjautuu Jerskillin ( 1952) 

esittämiin le.sten minäkäsityskategorioihin. Testiin sisältyvät seuraavat 

asteikot: fyysinen, tunnepitoinen, etäinen, sosiaalinen, opillinen ja adap

tii vinen. Lapsia pyydetään jakamaan 50 kuvaa kolmeen luokkaan sen mu!�aan, 

onko osio kuten hän itse, hän joskus ja hän ei koskaan. Kahdeksan asiantun

tijaa en arvioinut kuYat niiden positiivisuuden ja negatiivisuuden mukaan 

ja täten on saatu jokaiselle kortille painotettu itsearvostusta kuvaava pis

temäärä. Tutkija-i; saiYat 1813 koehenkilön otokseen pohjautuvaksi puolitus

x-eliabiliteetiksi ,85. Menetelmän validiteettia kuvaa sen korrelaatio .42 

Pears-Harrisin minäkuvatestiin. Perkins (1957) sai kouluikäisten lasten Q

menetelmän uusintareliabiliteetiksi keskimäärin .65 2 - 7 päivän kulut·tua. 
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3. 4. Vapaa kuvaus

Gergenin (1968) mukaan herkin kaikkien minäkäsityksen aspektien tutkimiseen 

tarkoitettu menetelmä on vapaa kuvaus, jota Bugenthal ja Zelen (1950) ja 

Gordon ( 1968) ovat kutsuneet "Who am I?" -metodiksi. Kuhn ja Partland 

( 1954) modifioivat alkuper·,.istä vapaata kuvausta siten, että koehenkilöitä 

pyydettiin antamaan 20 vastausta itseään koskevaan kysymykseen; tätä mene

telmää on kutsuttu nimellä Twenty Statements Test. 

Vapaa.� kuvauksen sisällön analyysin hienojakoisuus on luonnollisesti riippu

vainen sen monipuolisuudesta ja �unsaudesta. Gordon on kehittänyt nuorten 

antamiin vastauksiin pohjautuen hyvin tarkan luokittelusysteemin, johon si

sältyvät kategoriat on järjestetty ensin pääotsakkeiden alle. On pyritty 

erottamaan suhteellisen pysyvät kategoriaali�et sosiaalisen identiteetin pe

ruselementit vaihtuvammista attribuuteista ja sisällöistä kuten harrastukset, 

toiminnat ja persoonalliset ominaisuudet. 

3,5, Kellyn Role Repertory Testi 

Kellyn menetelmällä pyritään selvittämään yksilöllistä persoonallisten 

kontruktioiden systeemiä, Koehenkilölle esitetään aluksi merkityksellis

_ten henkilöiden nimiä. ( esim. äiti, isä, opettaja) ja laaditaan kaikki 

mahdolliset kolmen kombinaatiot näistä ihmisistä. Arviointi näistä esi

tetään määrittelemällä kaksi näistä kolmesta tietyllä tavalla samanlaisek

si ja kolmannesta eroavaksi. Lopuksi analysoimalla ja laskemalla yhteen 

kaikki koehenkilöiden arvioinnit voidaan päätellä hänen konstruktiojärjes

telmääns� kuuluvien käsitteiden määrä ja sisältö. Tätä menetelmää ovat 

lasten tutkimiseen soveltaneet Bannister ja Fransella (1971 ). 
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3.6. Menetsbnien arviointia 

Jos esiteltyjä lapsille soveltuvia menetelmiä arvioidaan niistä esitetty

jen validiteetti- ja reliabiliteettitietojen perusteella, voidaan todeta, 

että eräistä erityisesti lapsia varten laadituista kuvamenetelmistä ei 

esitetä näitä tietoja lainkaan ja joissakin testeissä ne ovat puutteelli

sia, Yleisesti ottaen tilanne on tyydyttävä. Yleisempiä ongelmia sisäl

tyy kaksiosaisiin itsearvostuspist'emääriin ja minäkuvan hahmo-ominaisuuksien 

selvittämiseen. 

Usein on tapana pitää itsearvostusta kuvaavana indeksinä pistemäärää, joka 

on saatu laskemalla yhteen aktuaalisen minäkäsityksen ja minäihanteen erotus 

kussakin osiossa tai korreloimalla Q-sort -menetelmässä aktuaalista minäkä

s,itystä ja ideaaliminää kuvaavat pisteet; on myös käytetty ulkopuolisten tuo

marien arviointia tiettyyn osioon sisältyvän evaluaation arvioimiseksi. Jos 

tarkastellaan, miten paljon kumpikin kaksiosaisen indeksin osista vaikuttaa 

kokonaispistemäärään, todetaan, että ideaaliminän varianssi on yleensä pie

nempi, sillä se heijastaa tavallisesti kulttuurisia stereotypioita (jotka 

tutkittava on enemmän tai vähemmä.� sisältänyt), Lisfil:si erotusten sumrnan 

käyttäminen itsearvostuspistemääränä edellyttää, että jokainen osio on yhtä 

merkityksellinen (salient), mitä ei voi taata. On myös huomattava, että jo

kainen erotuspistemäärä tai interkorrelaatio voi muodostua lukemattomista 

erotuspistemäärien kombinaatioista. Kun muodostetaan absoluuttinen summa, 

tällöin häviää jopa se tieto, onko henkilön ideaaliminä aktuaalisen minän 

"ylä- vai alapuolella" (Wylie, 1968, 759-769). 

Teoreettisesti pidetään tärkeänä minä.kuvan haluna-ominaisuuksien (esim. käsit

teiden organisaatio ja differentioituminen, ristiriitaisten elementtien esiin,

tyminen) selvittämistä, mutta niiden indeksien laatimiseksi puuttuu kriteerei

tä, eivätkä kaikki menetelmät anna siihen edes mahdollisuuksia, Vapaan ku

vauksen etuina on sidottuihin asteikkoihin verrattuna pidetty sitä, että 

siinä on mahdollista tuottaa itselle relevantteja vastauksia, Jos kuvauksia 

on paljo!1 voidaa!1 tarkastella paitsi minäkäsityksen evaluatiiviste. puolta, 

sosiaalista identiteettiä ja spesifej ä attribuutteja myös eri or;1inaisuuksien 



keskinäistä painottumista ja organisoitumista (Gergen, 1968; Spitzer ja 

Parker, 1976). Lasten kuvaukset ovat yleensä niukkoja ja satunnaisiakin, 

mutta niiden voidaan kuitenkin olettaa antavan tietoa lapsen subjektiivi

sesti vallitsevista ominaisuuksista ja positiivisesta, negatiivisesta tai 

neutraalista yleissävystä. 
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Kellyn Rep-testi on työläs toteuttaa, mutta sen avulla on mahdollista saada 

monipuolinen kuva sekä itseä että toisia koskevien käsitteiden systeemistä, 

ennen muuta siihen kuuluvien käsitteiden määrästä ja sisällöstä. Sen perus

teella on myös mahdollista arvioida yksilöllisen konstruktiojärjestelmän 

arvovarauksia, rigidisyyttä/joustavuutta, ydinkäsitteitä jne. 

Tässä katsauksessa on siis kuvattu ennen muuta lasten tietoisen minäkäsityk-

sen tutkimiseen tarkoitettuja menetelmiä ja_jätetty myös tiedostamattoman 

minäkäsityksen tutkimisessa käytetyt projektiiviset testit tarkastelun ul

kopuolelle. Voidaan kuitenkin olettaa, että kuvamenetelmät t�ottavat lapsia 

tutkittaessa jossain määrin erilaista materiaalia kuin kielelliset osiot 

ja sisältävät myös tiedostamattomaan minäkäsitykseen kuuluvia elementtejä. 

Vaikka lasten minäkäsitystestien reliabiliteettiin ja validiteettiin on tär-

keää kiinnittää huomiota, joudutaan pedagogisiin ja kliinisiin tarkoituksiin 

usein käyttämään yksilöllisempiä ja sensitiivisempiä menetelmiä kuin tavanomaiset 

psykometriset testit. Esimerkiksi lapsen haastattelu voi antaa arvokasta tie

toa siitä, millaiseksi yksilö kokee itsensä suhteessa toisiin ihmisiin ja ul

komaailman kohteisiin. Tietojen luotettavuutta voidaan pyrkiä lisäämään tark

kailemalla haastateltavaa erilaisissa tilanteissa ja haastattelemalla hänelle 

läheisiä ihmisiä. 
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IV TUTKIMUKSL<\. MINÄ!<".ÄSITYKSEN KEHITYKSESTÄ JA DETERMINANTEISTA LAPSUUS

JA NUORUUSIÄSSÄ 

4.1. Yleistä 

Lasten minäkäsitystutkimusten joukossa on vain harvoja pitkittäistutkimuk

sia ja nekin sisältävät yleensä lyhyen ajanjakson, Näin ollen kokonaisku

van luominen on vaikeaa teoriataustaltaan, peruskäsitteiltään ja metodeil

taan eriJ.aisten poiki ttaistutkimusten tai vain yhteen ikäalueeseen kohdistu

vien tutkimusten perusteella, Koska on oletettu, että käsitys itsestä syn

tyy samojen lainalaisuuksier. mukaan kuin muitakin objekteja, erityisesti 

toisia ihmiaiä, koskevat käsitteet, on molempia ilmiöitä usein tarkasteltu 

rinnakkain. 

Pienten lasten minäkäsitystä voidaan tutkia vain tarkkailemalla heidän käyt

täytymistään, Yleisessä kehityspsykologisessa kirjallisuudessa onkin kuvat

tu arkielämän havaintoihin nojautuen ilmiöitä, joiden pohjalta voidaan teh

dä päätelmiä myös lapsen kehittyvästä minätietoisuudesta; tällaisena on pi

detty mm, minä-pronomin ilmaantumista lapsen kieleen, joskin tätä voidaan 

kritisoida. Tavanomaisia kielellisiä minäkuvatutkimuksia on tehty jo kolmen 

vuoden ikäisi"llä, mutta yleensä nuorimmat koehenkilöt ovat olleet kuusivuoti

aita. 

Seuraava katsaus ei ole täydellinen, mutta siihen on pyritty valitsemaan ke

honkaavion, aktuaalisen minäkäsityksen, itsearvostuksen, minäihanteen ja 

identiteetin kehitystä ja determinantteja kuvaavia ja selittäviä keskeisiä. 

tutkimuksia. Yleisen kehityskuvauksen jälkeen esitetään tiivistelmänoir.aise2s

ti trendejä yleisen kehitystason ja sukupucien vaikutuksesta minäkäsitykseen, 

Tämän jälkeen tarkastellaan sosialisaatioprosessin ja siihen liittyvie!'l ih

missuhteiden sekä lapsen oman toiminnan merkitystä minä.käsityksen muodostu

misessa, 



4. 2. Minäkäsi tyksen eri aspekti t lapsuus- ja nuoruusiässä
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Ensimmäiset vaikutelmat kehon ja ulkomaailman esineiden differentioimiseksi 

esiintyvät oletettavasti sangen varhain, pian syntymän jälkeen. Erityisen 

tärkeitä alkavalle kehon ja muiden esineiden erottamiselle ovat sellaiset 

tuntemukset kuten kipu, kylmyys ja lämpö (Metzger, 1959), Tärkeitä vaihei

ta oman itsen ja ympäristön erottamisessa on noin kolmen kuukauden iässä 

esiintyvä ensimmäinen hymy, alkava kiinnostus esineisiin noin puolen vuoden 

iästä lähtien ja differentioitunut suhtautuminen merkityksellisiin ihmisiin 

noin kahdeksan kuukauden iästä lähtien (Neubauer, 19T6).

Suuri merkitys kehonkaavion muodostumiselle on peilillä itseä koskevan infor

maation välittäjänä. Tätä tapahtumaa ovat kuvanneet mm. Moreno (1959) ja 

Merleau-Ponty (19TO). Jälkimmäinen on kuvannQt noin kahdeksan kuukautta van

haa lasta, joka on yllättynyt nähdessään itsensä peilistä, tarttuu kuvaan ja 

katsoo .. sitä hämmästyneenä, kun häntä kutsutaan. Lapsen täytyy oppia ymmärtä

mään, että kuva ei ole hän ja hänen on opittava, että hänet voidaan hähdä sii

nä paikassa missä hän itsekin tuntee olevansa, Noin kahden vuoden iässä lapsi 

vielä leikkii peilikuvallaan. Kun lapsi alkaa oivaltaa, että muutkin voivat 

hänet nähdä, tapahtuu minän erottuminen. Minän erottuminen tekee mahdolli

seksi suht�en itseen, mikä on alkua eräänlaiselle vieraantumiselle: minä ei 

ole enää olemassa välittömästi, vaan toisten välittämänä. 

Cooley (1908), Bain (1936) ja Ames (1952) ovat tarkkailleet minäpronomin käyt

töä ilmauksena kehittyvästä minätietoisuudesta. Ames havainnoi 1/2 - 4 -vuo

tiaiden lastentarhalasten kontaktien suuntaa ja minään liittyviä ilmauksia. 

Vaikka tutkimuksessa on nykyisen mittapuun mukaan huomattavia metodologisia 

rajoituksia, se antaa kuitenkin mielenkiintoista kuvailevaa tietoa mainituis

ta ilmiöistä. 

Metzgerin (1959) mukaan lapsi jo puolentoista vuoden iässä alkaa erottaa "tuh

mana olemisen" ja "jälleen kilttinä olemisen". Näin ollen jo tänä aikana täy

tyy olla olemassa karkeita yksilöllisiä arvostusprosesseja, jotka ovat peräisin 
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koetuista toisten ihmisten arvioinneista ennen tätä ajankohtaa. Samalla oman 

käyttäytymisen arvioiminen hyväksi tai pahaksi on alkua mahdollisuudelle ma

nipuloida omaa käyttäytymistä. Lapsi oppii diskriminoimaan vanhempien rea:�

tioita ja niiden yhteyttä tiettyihin tilanteen ehtoihin ja alkaa ennakoida 

niitä oikein. Hän havaitsee myös vähitellen sääntöjen ja normien käyttöalueen 

ja kelpoisuusrajat. 

Heckhaurerri.n( 1969) kokeelliset tutk:i,mukset osoittavat, että lapset jo varhain 

orientoituvat sosiaalisten vertailuprosessien mukaan. Tutkiessaan 4 - 41/2 

-vuotiaiden lasten suorituskäyttäytymistä &,r,lhauser. totesi, että jo tämär,ikäi

set kykenevät käyttämään erilaisia tekniikoita epäonnistumisen jälkeisen 

konfliktin ratkaisemiseksi, sillä heidän on vaikea tunnustaa epäonnistumista.a:n 

kokeenjohtajalle. 

Kehityspsykologisessa kirjallisuudessa kuvataan 21/2 - 31/2 vuoden ikävaihetta 

uhmaikänä ja varsinaisen minätietoisuuden heräämisaikana (esim. Remplein, 

1967 • 220-240), Minä, joka tiettyyn vaiheeseen asti vain rekisteröi ulkomaa

ilman tapahtur.iia olematta tietoinen itsestään, tulee havaitsemieen kohteeksi. 

Kielenkehityksessä tämä näkyy siten, että lapsi alkaa käyttää itsestään ke.

sitettä minä, kun hän aikaiseilllnin on käyttä..�yt kolmatta persoo�aa. Tässä 

iässä voimistuvat moraaliset erottelut tuhmana ja kilttinä olemiseen liittyen. 

Lapsi kokee itsensä minänä myös tunteenomaisesti ja kokee oman voimansa, a.r

vostu_lrnensa tai sen puutteen; hän havaitsee myös kykenevänsä tahtomaan tie

toisesti. 

L'Ecuyer ( 1974) on tutkinut kolmevuotiaiden lasten minäkäsitystä vapaan k"J.

vauksen menetelmällä (Who am. I?). Teoreettisesti hän jakoi minäkäsitylrnen 

viiteen päärakenteeseen (materiaalinen, persoons.llinen, adap-ciivinen, sosi

aalinen ja minä - ei-minä) ja nämä edelleen s.larakenteisiin ja tarkempiin 

kategorioihin. Tutkija rajoitti tarkastelunsa tässä iässä esiintyvii::i kes

keisiin sukupuolten välisiin eroihin. Tytöt kiinnittävät enen:män huomiot& 

ulkonäköön ja omistamiseen kuin pojat ja samastuivat voimakkaarrcmin äitiin. 

Pojat puolestaan kieltäytyivät verbalisoimasta eCTotionaalisia tunteitaan ja 

l'.e samastuivat mieshahmoon, 
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Bannister ja Agnew (1977) tutkivat Kellyn persoonallisten konstruktioiden 

teoriaan pohjautuen 5-, 7- ja 9-vuotiaiden lasten minän tunnistamista. Lap

silta kysyttiin heitä itseään ja läheisiä ihmisiä koskevia kysymyksiä ja hei

dän toimintojaan, tulevaisuuden suunnitelmiaan, pelkojaan, mieltymyksiään 

yms. koskevat vastauksensa nauhoitettiin ja eri ihmisten samaan kysymykseen 

antamat vastaukset koottiin yhteen. Lapsia pyydettiin tunnistamaan omat 

vastauksensa muiden antamien vastausten joukosta. Tavoitteena oli selvittää 

erityisesti eroja psykologisten ja ei-psykologisten konstruktioiden tunnista

misessa. Tutkijoiden mukaan seuraavantyyppisistä lasten vastauksista voidaan 

löytää jo psykologista konstruktionmuodostusta: viittaus toistuvaan toimin

taan, viittaus hyviin tai huonoihin ominaisuuksiin, viittaukset muistamiseen, 

viittaukset mieltymyksen tai vastenmielisyyden kohteisiin, yksinkertaiset 

toistamiset (esim. joskus hän on mukava ja joskus ei), viittaus psykologises

ti osuvaan tai vähemmän osuvaan ominaisuuteen�(esim. sarjakuvat eivät kuulu 

tyyliini, ne ikävystyttävät minua jo viiden minuutin kuluttua) ja viittaukset 

piirteisiin, jotka olivat varmoja tai mahdottomia lapsen näkökulmasta. Pal

jastui selviä ikäryhmien välisiä eroja: va.�hemmat lapset viittasivat enemmän 

preferensseihin, yleiseen psykologiseen soveltuvuuteen ja mahdottomiin tai 

varmoihin aspekteihin. Tutkijat selvittivät myös parhaiten ja heikoimmin 

vastauksensa tunnistaneiden lasten käsityksiä siitä, miten he ovat erilaisia 

kuin toiset, miten kauan he ovat olleet erilaisia, miten tullaan erilaisiksi 

ja millaisia henkilöitä nämä haluaisivat olla. 

Kreitler ja Kreitler (1967) tutkivat vapaan kuvauksen menetelmällä Euroopas

sa ja Aasiassa syntyneiden 6-vuotiaiden israelilaislasten minäkuvaa. He ja

koivat lasten kuvaukset yhteentoista kategoriaan: nimi, toiminta, tapahtUI!lat, 

ominaisuudet, omistamiset, ihmiset, eläimet, anamnestiset tiedot, tunteet, 

toiveet j,a identiteettitiedot. 'l'ämänikäiset käyttivät keskimäärin kolmea 

kategoriaa. 85 % lapsista mainitsi etunimensä ja muut tavallisimmat kate

goriat olivat toiminnat, sosiaaliset suhteet ja tunteet. Kysyttäessä itsel

le tärkeintä asiaa lapset mainitsivat toimintansa ja sosiaaliset suhteensa, 

kun taas nimi oli vasta kahdeksannella sijalla. Tutkijat havaitsivat myös 
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selviä kulttuurien välisiä eroja: eurooppalaista aL�uperää olevat lapset 

mainitsivat useammin nimensä, toimintansa ja ylipäänsä käyttivät enemmän 

kategorioita itsensä kuvaamiseen kuin itämaiset lapset, 

Livesleyn ja Bromleyn (1973) aineisto koostuu lasten kirjoittamista, itseä 

ja toisia kuvaavista aineista. He totesivat iän mukana tapahtuvan useita 

keskeisiä muutoksia itseä koskevissa kuvauksissa: objektiivisen informaation 

(identiteettitiedot, omistaminen, 'ieikkitoverit, sukulaisuussuhteet) mainit

seminen väheni iän mukana (7-vuotiailla näitä esiintyi 39 % kuvauksista ja 

14-vuotiailla vain 6 %). Iän mukana lisääntyi mm. yleisten persoonallisuu

denpiirteiden, käyttäytymisen säännönmukaisuuden, mielenkiinnon kohteiden,

harrastusten ja arvojen kuvaaminen, Evaluatiivisten ilmausten käyttöä esiin

tyi suhteellisen runsaasti seitsemän ja kahdeksan-vuotiailla, mutta 15-vuo

tiailla enåä 1 % kuvauksesta, Nuorempien lasten arvioinnit olivat usein po

sitiivisesti minää korostavia, kun taas vanhemmat viittasivat enemmän kiel

teisiin ominaisuuksiin.

Huhtala ym, ( 1976) totesivat, että vaikka sekä 7- että 9-vuotiailla ilmei

sesti o·li valmiuksia tuottaa myös psykologista kuvausta ja käyttää psykoso

siaalisia käsitteitä, niiden osuus koko kuvauksesta jäi niukaksi, 7-vuoti

aiden vastauksista 31 % oli toiminnan kuvausta ja 9-vuotiaiden vastauksista 

12 %:, toiminnan kautta saattoi Kuitenkin ilmetä myös psykologisluonteista 

kuvausta. Tlumistamistietoja esitti 7-vuotiaista 30 % ja 9-vuotiaista 42 %. 

Varsinaisia psykologisten kategorioiden (kuten kyvyt, harrastukset, intentiot) 

esiintymisessä ei ollut ikä:rJhmien välisiä eroja. Vapaissa minäkuvauksissa 

7-vuotiailla esiintyi enemmän evaluatiivisia ilmauksia kuin 9-vuotiailla

( 16 % vs. 28 %) ja nuorempien minäkuva oli lauseentäydennystestin mukaa.!l po

sitiivisempi kuin vanhempien: 74 % 7-vuotiaista arvioi itseään :i;ositiiviscsti

ja 9 % negatiivisesti, mutta 9-vuotiaista vain 55 %:lla oli positiivinen mi

näkuva,

SPC!:-r!'lin jP. Peeversin (1974) tutkirr.uksessa 8-,ro.otiaat, tojsi-r'l -:..ruin 5-,r..1otjaat 

(5-vuotiaat näkivät itsensä olentoina, jotka leikkivät ja kuulun,.t kiinteäs

ti perheeseen), kykenivät suhta;_;_tlll!laan itseensä reflektiivisesti. Kuvaukses

saan he vielä viittasivat erityisesti leik.�itoimintoihinsa, nutta myös mielen-
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kiinnon kohteisiinsa ja koulusuorituksiinsa. Havaittavissa oli 9-vuotiai

den, erityisesti tyttöjen suuri kiinnostus ulkonäköönsä: 21 % tämänikäisten 

maininnoista koski ulkonäköä. Erityisesti 12-vuotiailla (7
th 

grade) esiin

tyi itseä koskevia evaluatiivisia termejä kuten laiska, itsekäs, rehellinen 

ja ujo. Myöhemmin lukioiässä moraaliarvioinnit itsestä olivat tavallisia. 

Niissä viitattiin siihen, mitä yksilön omasta mielestä pitäisi tehdä tai ku

vattiin käyttäytymistä oikeaksi tai vääräksi. Tällaiset arvioinnit esiin

tyivät useimmiten yhteydessä tulevaisuuden tavoitteisiin, itsekontrollin on

gelmiin tms. 

Murrosikäisiä koskeneissa tutkimuksissa kuten kliinikkojen tapausselosteis

sa on todettu länsimaisissa yhteiskunnissa tämänikäisten etääntyminen van

hemmista, mahdolliset identiteettikriisit ja minäkuvan vähittäinen stabili

soitumirien (Engel, 1959; _Jprgensen & Howell, �1969; Degenhardt, 1971). 

Dragunova (Boshowitsch, 1970) antoi neuvostoliittolaisille koululaisille teh

täväksi lukea Tolstoin kertomuksen "Lapsuus, poikaikä, nuoruus" ja merkitä 

ne asiat, jotka vaikuttivat heihin eniten. Yksitoistavuotiaat sivuuttivat 

yleensä ne kohdat, joissa kuvattiin päähenkilön asennoitumista itseensä. Kun 

heitä py,Jdettiin luonnehtimaan päähenkilöä ja vertaamaan häntä oman aikansa 

koululaisiin, he kiinnittivät huomionsa tämä.n elämän ulkoisiin tapahtumiin. 

Sen sijaan noin 12. ikävuodesta lähtien oppilaat olivat kiinnostuneita päähen

kilön sisäistä elämää .kuvaavista kohdista, yrittivät selittää tämän käyttäyty

mistä motiivieri ja persoonallisuudenpiirteiden avulla ja vertailivat spontaa

nisti tätä itseensä. 

Edellä.olevat heterogeeniset tutkimukset viittaavat siihen, että niiden perus

teella on:melko vaikeaa tehdä johtopäätöksiä minä.käsityksen kehityksen ylei

sistä lainalaisuuksista. Minä.käsityksen kehitystä on tarkasteltava suhteessa 

spesifeihin sisäisiin ja ulkoisiin ehtoihin ja otettava huomioon näiden komp

leksit riippuvuussuhteet. Seuraavissa jaksoissa tarkastellaan yhteenvedonomai

sesti, mitä tiedetään lasten ja nuorten minä.käsityksen ja yleisen kehitystason, 

sukupuolen, sosiaalisten kokemusten ja laajemman sosiaalisen yhteisön välisis

tä yhteyksistä. 
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4.3. Yleisen kehitystason ja minäkäsityksen välisistä yhteyksistä 

Kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys kietoutuvat oletettavasti kompleksilla 

tavalla yhteen, eikä ole helppoa eikä aina tarkoituksenmukaistakaan yrittää 

eristää puhtaasti kognitiivisen kehityksen vaikutusta minäkäsitykseen. Yh

teyksien tutkimista vaikeuttaa vielä minäkäsityksen monidimensionaalisuus: 

siihen sisältyy sekä kognitiivisia, affektiivisia että evaluatiivisia aspek

teja. Aikaisemmassa jaksossa (4.2)' kuvattiin, miten tietyt suuret muutok

set esim. kyvyssä tarkastella omaa käyttäytymistään, tunteitaan ja ajatuk

siaan toisen henkilön näkökulmasta ovat yhteydessä lapsen yleiseen kognitii

viseen kehitykseen. Ajattelun taso näyttää heijastuvan ainakin lapsen käyt

tämien itseä ja toisia kuvaavien käsitteiden laadussa ja todennäköisesti nii

den organisoitumisessa (Livesley ja Bromley, 1973). 

Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että alle 6-vuotiaiden (Piagetin mukaan 

yleensä esioperationaalisessa vaiheessa olevien) on vaikea suhtautua itseen-

sä reflektiivisesti, mutta heillä on kuitenkin tietynlainen affektiivinen ja 

evaluatiivinen suhde itseensä ja hajanaisia opittuja käsityksiä; samaistumi

nen perheeseen näkyy myös kuvauksissa. Konkreettisten operaatioiden kaudelle 

siirryttäessä he kuvaavat itseään ennen muuta toiminnan, ulkoisten seikkojen 

ja vuorovaikutussuhteidensa mukaan ja suhtautuvat diffuusin evaluatiivisesti 

( esim. hyvä, paha, kauhea, mukava), Lapset alkavat havaita myös sisäisiä as

pektejaan, käyttäytymisen säärmönmukaisuuksia ja pysyvämpiä ominaisuuksia. 

Murrosikää lähestyttäessä (formaalisten operaatioiden kaudella) aikaperspek

tiivi lisääntyy ja sisäisten seikkojen kuten motiivien pohdiskelu ja arvokysy

mykset tulevat tärkeiksi. Minä nähdään pikemminkin prosessina kuin ominaisui..1k

sien kimppuna ja omaan identiteettiin pyritään integroimalla menneisyys, ny

kyisyys ja tulevaisuus, 

4.4. Sukupuolten välisistä eroista minäkäsityksessä 

Wylien mukaan (1961) keskeinen kysymys tutkittaessa eri sukupuolten· minäkäsi

tyksessä esiintyviä eroja on ollut: Missä määrin ku.--npikin sukupuoli on hyväk

synyt tietyt eri kulttuureissa vallitseva.t sukupuoliroolisterectypiat, jotka 
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soveltuvat miehiin tai naisiin yleensä. Maccoby ja Jacklin (1974) totesivat 

laajassa sukupuolten välisiä eroja koskevien tutkimusten yleiskatsauksessaan, 

että tyttöjen ja poikien itsearvostus on huomattavan samanlainen ainakin ai

kuisiän alussa (college-iässä). Eräitä tyypillisiä eroja nuorempien tyttöjen 

ja poikien minäkäsityksen sisällöissä, esim. ulkonäön ja sosiaalisuuden koros

tamisessa, on kuitenkin todettu. 

L'Ecuyerin (1974) tutkimuksessa todettiin, että jo 3-vuotiaat tytöt mainitsi

vat ulkonäön useammin kuin pojat. 1,zy-Ös Secord ja Peevers (1974) havaitsivat, 

että 8-vuotiaat tytöt olivat tietoisempia itsensä ja toisten ihmisten ulko

näöstä kuin pojat ja sama trendi esiintyi Huhtalan ym:n (1977) tutkimuksessa 

sekä 7- että 9-vuotiailla. Secordin ja Peeversin tutkimat 12-vuotiaat tytöt 

korostivat sitä, että he yrittävät käyttäytyä tietyllä tavalla (esim. olla 

ystävällisiä, voittaa omat viat). Tutkijat tuikitsiyat tämän osoitukseksi 

yhteiskunnan tavasta ylisosiaalistaa naispuoliset jäsenet. Kouluiän loppuvai

heessa tytöt korostivat enemmän sosiaalisia suhteita kuin pojat. Rauste (1975) 

ei todennut suuria eroja 11 - 15 -vuotiaiden tyttöjen ja poikien minäkuvan si

sällössä; tytöt kuvasivat kuitenkin itsensä emotionaalisemmiksi ja impulsiivi

semmiksi kuin pojat ja pojat taas olivat omasta mielestään tarmokkaampia. 

4.5. Sosiaalisaatioprosessi ja lasten minäkäsitys 

4,5,1, Yleisten kulttuuristen ja sosioekonomisten tekijöiden ja lasten minä

käsityksen välisistä yhteyksistä 

Sosiologisissa ja makrososiaalipsykologisissa tutkimuksissa on etsitty yhteyk

siä sosiokulttuuristen ja sosioekonomisten tekijöiden ja lapsen minäkäsityksen 

eri aspektien, tavallisimmin itsearvostuksen, välillä. Usein tarkastelu ra

joittuu muuttujien välisiin korrelaatioihin ja ryhmien keskinäisiin vertailui

hin, eikä ole yritettykään analysoida välitysmekanismien luonnetta. 

On todettu, että samaan kulttuuriin kuuluvien minäkäsityksessä on yhteisiä 

piirteitä esim. suhtautumisessa sukupuolirooleihin tai yksilön arvoon (La.Barre, 

1946; Kagan, 1,971). 1,zy"Ös asuinpaikan suuruuden ja muiden ekologisten tekijöi-
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den yhteyksiä minäkäsitykseen on jossain määrin todettu (Neubauer, 1976). 

Rauste (1975) totesi suomalaisten nuorten ihmiskuvaa tutkiessaan, että 

Pohjois-Karjalassa asuvilla nuorilla, erityisesti tytöillä, oli alhaisempi 

itsearvostus kuin helsinkiläisillä, Rauste on pyrkinyt tulkitsemaan tätä 

pääkaupungissa ja kehitysalueella asumiseen liittyvillä erilaisilla arvos

tuksilla. Kehitysalueella vallitsee epävarmuus, sillä elämisen taloudelli

nen pohja, pienviljely, on menettänyt taloudellista merkitystään ja arvostus

taan. Koska alueella vallitsee ko�kea työttömyys, nuoret eivät voi suuntau

l�a jJämään kotiseudulle, vaan heidän on valmistauduttava elämään muualla. 

Rosenberg (1965) on laajassa yli 5000 nuorta käsittäneessä tutkimuksessaan 

selvittänyt myös perheen sosioekonomisen statuksen (isän tuloihin ja ammatti

statukseen perustuva indeksi) ja lasten itsearvostuksen välisiä yhteyksiä. 

aän totesi heikon positiivisen korrelaation näiden kesken siten, että erityi

sesti ylempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvien poikien itsearvostus oli 

korkeampi kuin muiden. Vastaavasti Bierin ja Lobeckin (1961) tutkimus viit

tasi siihen, että s.lempiin sosiaalisiin kerrostumiin kuuluvat le.pset olivat 

huonomrouudentuntoisempia ja heillä oli vähäisempi itseluottamus kuin korkeam

pien sosiaalisten kerrostumien lapsilla. Sen sijaan Coopersmith (1967) ei 

todennut lainkaan yhteyksiä sosiaaliluokan ja lasten itsearvostuksen välillä. 

Vanhempien spesifin ammatin ja lasten itsearvostuksen välillä on harvoin todet

tu yhteyksiä. Rosenbergin (1965) tulokset tosin antoivat viitteitä siitä, et

tä autoritaarisen sl!lillatin (kuten poljisi) omaavien isien lapsilla oli epäta

vallisen huono itsearvostus. Hän totesi myös, että juutalaisten perheiden 

lapsilla oli korkeampi itse arvostus kuin katolisilla tai protestanteille., mut·

ta tähän löytyi spesifimpiäkin selityksiä kuin uskonto, 

Rosenbergin mukaan eroja eri0?a:i�--yhmiin kull1uvien itsearvostuksessa voidaan 

yrittää selittää laajemman yhteisön näihin kohdistamalla erilaisella arvos

tuksella. Jos ryhmien jäsenet sisäistävät tämän arvosysteemin, he myös ar

vostavat itseään sen mukaan, On myös oletuksia siitä, 0+.tä sn"; a•• 1; "Pt 2-yh

mät eroavat toisistaan esimerkiksi perherakenteeltaan, auktoriteettisuhteil

taan, kasvatusasenteiltaan ja -menetelmiltään ja täten muodostuu homogeenisia 

kasvuympä:6stöjä. Yleensä tarvitaan kuitenkin sosiaalipsykologisen tason 

välitysmekanismien yksityiskofitaise!rlpaa anal:rJsiä. 
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lasten minäkäsityksen välisistä yhteyksistä 

37 

Minäkäsityksen eri aspektien muodostuminen lapsuudessa riippuu suuressa mää

rin roolinotto- ja samastumismahdollisuuksista ja lapsen saamasta palauttees

ta. Näin ollen jo ihmisympäristön määrällä ja yleisellä laadulla saattaa 

olla merkitystä. Koska lapsella voi olla lähipiirissään erilaisia vaikutta

via ryhmiä ja henkilöitä omine normeineen, seuraamukset voivat olla komplek

sisia. Neubauer (1976) on toisten tutkijoiden tuloksiin pohjautuen oletta

nut, että todennäköisyys omaksua tietty käsitys keskeiseksi minäkäsitykseksi 

tai minäihanteeksi kasvaa 

- mitä aikaisemmin tietty käsitys on vakiintunut,

- mitä useammin se on ollut toiminnassa ja saanut (subjektiivisesti katsottu-

na) vahvistusta ja � 

- mitä enemmän aikaa yksilö on investoinut tähän rooliin ja mitä enemmän pon

nistuksia tämän käsityksen puolustaminen on edellyttänyt. 

Lasten korkean itsearvostuksen kehittymisen ehtoina on korostettu vastavuo

roista lämmintä suhdetta lapsen ja vanhempien kesken, mikä ilmenee mm. lapsen 

hyväksymisenä ja kiinnostuksena lasta kohtaan(Yanmroto, 1972; Rosenberg, 1965; 

Coopersmith, 1967) ja selvästi määriteltyjen rajojen olemassaoloa ja lapsen 

vapautta näiden rajojen sisällä (Coopersmith, 1967), Rosenberg on operatio

naalistanut vanhempien osoittaman kiinnostuksen seuraavasti: 

1. Lapsen tovereiden tunteminen

2. reaktiot erilaiseen koulumenestykseen

3. lapsen mahdollisuus osallistua pöytäkeskusteluihin.

Rosenberg piti välinpitämättömyyttä kaikkein tuhoisimpana lapsen itsearvostuk

sen kehitykselle. 

Coopersmith on pyrkinyt analysoimaan, millä tavalla selvästi määriteltyjen ra

jojen olemassaolo on yhteydessä lasten korkeaan itsearvostukseen. Hänen mu

kaansa tällaiset rajat ovat järkeviä, eivät mielivaltaisia ja sopivat lapsen 

ikäkauteen. Van.1-iemmat edustavat laaj e!llJllan yhteisön ta voi ttei ta ,ja toisten 
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ihmisten odotuksia. Koska vanhempien esittä.�ät standardit, informaatio ja 

vihjeet ovat kognitiivisesti selviä, lapsi kykenee arvioimaan, onko hän saa

vuttanut toivotun päämäärän, edistynyt tai poikennut siitä. Coopersmithin 

mukaan lapsi oppii kognitiivisesti selvässä maailmassa luottamaan omiin ar

viointeihinsa ja tapahtumien ja niiden seuraamusten tulkintaan. Spesifit 

itsearvostu.�seen vaikuttavat tekijät liittyvät onnistumiseen, arvoihin, ta

voitteisiin ja puolustusmekanismeihin. Yksilön itsearvostuksen taso heijas

taa sitä, �issä määrin hänen suorituksensa on lähentynyt tavoitteita hänen 

arvostamillaan sucritusalueilla. 

Coopersmith korosti myös, että keskeinen lapsen korkean itsearvostuksen taus

tatekijä on voimakas samastuminen korkean itsearvostuksen omaaviin vanhempiin. 

Lisäksi hän totesi vanhempien työhistorian olevan yhteydessä lasten itsearvos

tukseen kabdellaldn tavalla. Alhaisen itsearvostuksen omaavien poikien isät 

olivat usein olleet kauan työttöminä. Toisaalta niiden lasten, joiden isät 

olivat usein poissa kotoa, itsearvostus oli alhainen ja esiintyi ristiriitaa 

havaitun käyttäytYIDisen ja testin osoittaman itsearvostuksen kesken. Korkean 

itsearvostuksen omaavilla lapsilla oli useammin kuin muilla äiti, joka oli 

työskennellyt kauan ja suhtautui työhönsä myönteisesti. 

Perheen lasten lukumäärä tai asema sisarussarjassa näyttää olevan yhteydessä 

vuorovaikutukseen aikuisten kanssa ja sitä kautta lasten !'linäkä.sitykseen. 

On todettu, että ainoilla lapsilla ja esikoisilla, erityisesti pojilla, on 

korkeampi itsearvostus kuin myöhemmin syntyneillä (Coopersmith, 1967). 

Neubauer (1976) olettaa tämän johtuvan ainoiden lasten saamasta suuresta huo

mion määrästä ja voimakkaasta vanhempiensa ihanteiden sisäistämisestä. 

Myös vertaisten hyväksyvä suhtautuminen ja positiivinen palaute ovat tärkeitä 

itsearvo:3tuksen kehitykselle, Jo se seikka että omistaa tovereita, on sosiaa

lisesti kompetentti, voi olla positiivista itsearvostusta ylläpitävä 

ja päinvastoin. Korrelatiiviset tutkimukset ovat osoittaneet yhteyksiä so

sioir.etris-en statuksen ja itsearvostuksen k0rkeuden kesken (esim. Coopersmith, 

1967; Guardo, 1969). 
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V LASTEN MINÄKÄSITYS JA SOSIAALISET TAIDOT 

5,1. Yleistä 

Tämän luvun eräitä tausta-ajatuksia on esitetty jaksossa 2.6.4. Kun tutki

taan kehityksen alkuvaiheessa olevien yksilöiden käyttäytymisen determinant

teja, on muistettava tilannetekijöiden suuri merkitys ja lasten käyttäytymi

sen impulsiivisuus. Lisäksi sosiaaliset taidot voidaan jakaa kompleksisuu

den asteeltaan erilaisiksi (ks. Takala, 1977); näin ollen niiden yhteydessä 

esiintyvät kognitiiviset välitysprosessit vaihtelevat suuresti, Kognitiivi

set välitysprosessit erityisesti korkeatasoisen altruistisen toiminnan ja 

yhteistoiminnan yhteydessä koskevat oletettavasti sosiaalisia havaintoja ti

lanteesta ja toisista ihmisistä sekä oman toiminnan ja tavoitteiden tiedosta

mista ja oman toiminnan säätelyä. Tilanteessa toimimiseen vaikuttavat myös 

enemmän tai vähemmän sisäistetyt sosiaaliset normit ja odotukset. 

Mm. Kreitler ja Kreitler (1977) olettavat, että sosiaalisessa tilanteessa 

orientoitumiseen ja toimimiseen vaikuttavat myös spesifit minäkäsityksen 

sisällöt sekä itseä koskeva evaluaatio riippumatta siitä, osoittavatko ne 

itsetiedostusta vai eivät osoita. Näin ollen jo varhaislapsuuden alkeelli

sen minäkäsityksen elementit voivat olla merkityksellisiä käyttäytymisen kan

nalta, 

5,2, Minäkäsitys, tunteet toisia kohtaan ja sosiaaliset havainnot toisista 

ihmisistä 

On esitetty yleisiä väittämiä itsen hyväksymisen ja toisen ihmisen hyväksymi

sen välisestä suhteesta. Esimerkiksi Fromm ( 1939) on olettanut, että "Hatred 

against oneself is inseparable from hatred against others" ja kuvannut näi

den molempien muodostumiselle yhteisiä kokemuksia. Myös Rogers (1959) on 

kuvannut, että alhaisen itsearvostuksen omaavan on vaikea hyväksyä toisia 

ihmisiä. Tällaisille ilmiöille voidaan olettaa useitakin selityksiä. Yksit

täisten tapausten lisäksi on myös tavanomaisissa psykometrisissä tutkimuksissa 
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havaittu positiivisia korrelaatioita itseä ja toisia koskevien arviointien 

välillä. Kuitenkin tuloksiin on syytä suhtautua varauksella, sillä saman

laiset vastaamisstrategiat voivat lisätä teknisesti arviointien samankaltai

suutta (Gergen, 1968). 

Hoffman (1976) on analysoinut kehityspsykologisesti toisen ihmisen tiedos

tamisen ja itsetiedostuksen yhteyttä altruistisen motivaation kehittymiseen. 

Hän on kuvannut, miten empaattist� kärsimystä (distress) esiintyy vaiheessa, 

jolloin lapsi ei vielä erota itseään toisesta luullen toisen kärsimystä omak

seen ja vasta vähitellen tämä epämiellyttävä olo siirtyy erillisille osil-

le (minä-toinen). Hoffmanin kuvausta tarkastellaan vielä jaksossa 5.4. • 

Lasten esittämiä itseä ja toisia koskevia käsityksiä on tavallisimmin vertail

tu vain niiden muodollisten ominaisuuksien kuten kuvauskategorioiden laadun 

mukaan. Lapsen yleinen kehitystaso heijastuu sekä itseä että toisia koske

vissa kuvauksissa. Kuitenkin niissä on todettu myös eroavuuksia, joskin 

empiirinen evidenssi on jossain määrin ristiriitaista. Gurkina totesi 

(Boschowitsch, 1969), että toisia ihmisiä koskevat käsitykset voivat olla 

sisällyksekkäämpiä ja konkreettisempia kuin itseä koskevat, mutta pyydettäes

sä lapset voivat esittää yhtä jäsentyneitä kuvauksia myös itsestään. Secord 

ja Peevers (1974) totesivat, että toisien ihmisten (tovereiden) kuvaukset 

sisälsivät enemmän tilanteeseen liittyvää informaatiota kuin itseä koskevat. 

Yleensäkin itseä koskevissa kuvauksissa heijastui subjektiivinen, fenomenaa

linen asenne. Alemmilla ikätasoilla keskeisiä eroja oli mieltymyksissä ja 

mielenkiinnon kohteissa, myöhemmin uskomuksissa, arvostuksissa ja tunteissa. 

Livesley ja Bromley (1973) totesivat edellisten erojen lisäksi myös enemmän 

mainintoja älyllisistä suorituksista ja kyY"Jist� itseä koskevissa varaissa 

kuvauksissa toisista ihmisistä esitettyihin kuvauksiin verrattuna. 

5.3, Minäkäsitys ja sosiaalinen osallistuminen 

Alhaiseen itsearvostukseen liittyy monien tutkijoiden mukaan s=alla minäkä

sityksen epästatiilisuus, joka voi saada jopa identiteettikriisin luonteen. 

Lievempiä ahdistuneisuusoireita yhteydessä alhaiseen itsearvostukseen, ku-
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ten esimerkiksi päänsärkyä ja unettomuutta, voi esiintyä jo lapsilla (Horo

witz, 1962; Rosenberg, 1965; Coopersmith, 1967), Ahdistuneisuus ja alhai

nen itsearvostus voivat ilmetä sosiaalisissa tilanteissa herkkyytenä ja 

haavoittuvuutena ja tarkkana itsetiedostuksena, mikä voi olla haitaksi vuo

rovaikutuksen etenemiselle. Alhaisen itsearvostuksen omaavat pyrkivät vält

tämään uusia sosiaalisia tilanteita (Rosenberg, 1965; Neubauer, 1976). He 

saattavat valikoida itselleen harrastuksia, joissa on minimaaliset kontakti

mahdollisuudet (Neubauer, 1967), 

Sosiaalisissa tilanteissa on havaittu eroja korkean ja alhaisen itsearvostuk

sen omaavien välillä. Coopersmithin (1967) mukaan korkean itsearvostuksen 

omaavat lähestyvät tehtäviä ja ihmisiä odottaen, että heidät otetaan hyvin 

vastaan ja että he ovat menestyksekkäitä. He luottavat omiin arviointeihin

sa ja uskovat, että heidän ponnistuksensa jo�tavat suotuisaan lopputulokseen. 

He pohtivat uusia ideoita ja uskaltavat ilmaista mielipiteensä. Näiden il

miöiden taustalla voi olla itset.iedostuksen puute, eivätkä korkean itsearvos

tuksen omaavat pohdi persoonallisia ongelmia. Vain vähän itseään arvosta

ville ihmisille on ominaista vähäinen itseluottamus, eivätkä he uskalla il

maista epäsuosittuja �ai epätavallisia ideoita. He kuuntelevat mieluummin 

kuin osallistuvat ja ovat mieluummin yksin kuin vuorovaikutuksessa toisten 

kanssa. 

On tehty runsaasti tutkimuksia aikuisten minäkäsityksen ja toisiin vaikutta

misen välisistä yhteyksistä ja todettu, että alhaisen itsearvostuksen omaa

vat ovat alttiimpia omaksumaan toisten ihmisten mielipiteitä kuin korkean 

itsearvostuksen omaavat. Lesser ja Abelson (1959) osoittivat,että tämä sa

ma tendenssi on havaittavissa jo kouluiässä ts, alttius toisen vaikutuksel

le on yhteydessä alhaiseen itsearvostukseen. 

5,4. Minäkäsitys, yhteistoiminta ja altruistinen toiminta 

Kun tarkastellaan minäkäsityksen, erityisesti itsetiedotuksen tason ja komp

leksien sosiaalisten taitojen, kuten tavoitteellisen yhteistoiminnan ja al

truistisen toiminnan välisiä yhteyksiä, joudutaan ty,Jtymään osittain epäsuo-
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raan evidenssiin ja teoreettisiin pohdiskeluihin. Kognitiivisen kehitysteo

rian mukaan itseään, erityisesti omia ajatuksiaan ja käyttäytymisensä seuraa

muksi� tiedostamaton lapsi on vaikea yhteistyökumppani (esim. Nielsen, 1951 ). 

Myös Lindholm ja Lundqvist (1973) ovat observointeihin pohjautuen korostaneet 

yhteistyökykyisyyden edellytyksenä tietynlaista itsenäisyyttä ja kriittistä 

asennetta omaan työhön, 

Hoffman ( 1976) on mielenkiintoisella tavalla analysoinut toisen tiedostamisen 

muotojen (empatia, sympatia ja roolinottaminen) ja itsetiedostuksen yhteyttä 

altruistisen motivaation kehittymiseen. Empaattista kärsimystä (distress) 

esiintyy vaiheessa, jolloin lapsi ei vielä erota itseään toisesta luullen 

toisen kärsimystä omakseen, Vähitellen tämä globaali epämiellyttävä tunne 

siirtyy erillisille osille (minä-toinen) ja lapsi voi tietoisuuden lisäänty

essä huolehtia sympaattisesti toisesta. Roolinottamistaidon kehityttyä val

litsee tietoisuus samanlaisuudesta omien ja toisen henkilön affektiivisten 

reaktioiden kesken, mikä motivoi altruistista toimintaa. Kognitiivisilla 

välittävillä tekijöillä on keskeinen merkitys, sillä myöhemmissä kehitysvai

heissa ne mahdollistavat reagoimisen pääteltyihinkin samanlaisuuksiin sekä 

sellaisiin toisen tiloihin, joita henkilö ei ole itse kokenut, 

Altruistiselta näyttävä käyttäytyminen (yleiskatsauksia Krebs, 1970; Bryan ja 

London, 1970; Wright, 1973) voi olla eri tavoin motivoitua ja sitä voi esiin

tyä kehityksen eri vaiheissa. Karylowski (1977) on jakanut varsinaisen altruis

tisen toiminnan kahdeksi päätyypiksi (hän kutsuu pseudoaltruismiksi sellaista 

käyttäytymistä, jossa hyväntekijä odottaa materiaalista palkkiota tai sosiaa

lista hyväksymistä): 

1) tyydytyksen lähde on siinä, että itseen kohdistetaan joita..�in toivottuja

ominaisuuksia (esim. ihminen, joka teki parhaansa, joka teki oikein). Siis

altruismia kontrolloi tällöin suotuisten muutosten ennakointi tai epäsuotuis

ten välttäminen minäkuvassa. Halutaan toimia siten, että vältytään minäkäsi

tystä koskevilta ristiriidoilta. Nämä itseä koskevat odotukset voivat muodos

tua sisäistetyistä sosiaalisista normeista tai ne voivat olla yksilön itsensä
muodostamia hänen or:ia..tsumien".a ylei·st · · ·

t 11 - en arvoJen Ja normien perus ee..L.J..a, 

2) tyydytyksen lähde on toisen ihmisen tilanteen parantaminen. Altruistista

käyttäytymistä siis kontrolloi snotuisten muutosten ennakointi (tai epäsuotuis

ten välttäminen) uL�omaailmassa.
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Edellinen luokittelu on ilmeisesti liian skemaattinen kaiken altruistisen 

toiminnan selityksenä, mutta esitetyt hypoteesit ovat saaneet myös empiiris

tä tukea. Reykowski (1977) on analysoinut prososiaalisen käyttäytymisen ke

hittymisen ehtoja ja päätynyt pelkistettyihin kokeellisiin tutkimuksiinsa 

pohjautuen seuraaviin johtopäätöksiin: 

1) Minärakenteen kehittyminen näyttää olevan välttämätön edellytys sisäisen

ja ulkoisen, sisältäpäin kontrolloitujen ja ulkoapäin kontrolloitujen tapah

tumien erottamiselle; jälkimmäinen erottelu näyttää olevan pohjana henkilö

kohtaisen vastuun tuntemiselle. 

2) Itseä ja toisia koskevien uskomusten systeemi sellaisena kuin se muodostuu

sosialisaation aikana tulee edellytykseksi toisia huomioivalle (allocentric) 

motivaatiolle, koska motivaatio ainakin osittain riippuu havaitusta samankal

taisuudesta itsen ja toisen välillä. 

5,5. Yhteenveto 

Lasten minäkäsityksen ja sosiaalisen käyttäytymisen välisiä yhteyksiä koskevat 

tulokset ovat hajanaisia. �.iyöskään kausaalisuhteita ei voida kuvata niin yksi

puolisesti kuin yleensä tehdään, sillä onnistumisen tai epäonnistumisen kokemuk

set sosiaalisissa tilanteissa vaikuttavat todennäköisesti minäkäsitykseen ja toi

saalta itseä koskevat tietoiset tai tiedostamattomat käsitykset ja tunteet suun

taavat toimintaa. Kehityspsykologiselta kannalta kiinnostavia hypoteeseja on 

esitetty itseä koskevan kognitiivisen struktuurin ja arvostusten merkityksestä 

vuorovaikutuksen perustaitojen ja kehittyneempien yhteistoimintataitojen kannal

ta, mutta niiden todentamisyritykset ovat toistaiseksi olleet vaatimattomia. 
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VI DISKUSSIO 

Edelläolevassa katsauksessa valittiin tarkastelun kohteeksi joukko teorioita, 

joista useimmissa käsitys itsestä nähdään kehittyvänä ja sosiaaliseen ympä

ristöön sidoksissa olevana ja pyrittiin selvittämään niiden peruskäsitteitä 

ja keskeisiä olettamuksia. Lasten minäkäsityksen tutkimisessa käytettyjä 

menetelmiä arvioitiin sen mukaan, millaisista minäkäsityksen aspekteista nii

den voidaan katsoa antavan tietoja"ja miten validiksi ja reliaabeliksi - tut

kimuskohteen ominaislaatu huomioonottaen - tulokset on havaittu, 

Wylie totesi minäkäsitystutkimusten ryhmittämisen eri teoriasuuntausten ympä

rille mahdottomaksi ja rakensi perusteelliset fenomenologista minäkäsitystä 

koskevat katsauksen (1961, 1968, 1974) ryhmittämällä empiirisiä tutkimu_�sia 

ja tarkastelemalla niiden metodologisia perusteita, käytännön toteutuksia ja 

tuloksia. Myösldn lasten minäkäsi tyksen tutkimuksesta voidaan todeta, että 

suhteellisen harvoin on yritetty testata laajoista tecriasuuntauksista johdet

tuja oletuksia, vaan on lähdetty suppeammasta teoriasta tai ta-,'allis im.,nin puh

taasti empiristisesti käytetty olemassaolevia minäkäsitystekniikoita. Tutki

musten suuresta lukumäärästä huolimatta on kumuloitunut suhteellisen våhii.n 

tyydyttävää tietoa minäkäsitykser. muodostumisprosessista ja yhteydestä sosiaa

liseen toimintaan. 

Esitetty lasten minäkäsitystä koskevan tiedon tilaan koskeva yleisarviointi 

pohjautuu osittain Wylien näkemyksiin. Hän on kritisoinut (1974) sekä puht8.3.s

ti behavioristista että eksistentialistista lähestymistapaa yksilön käyttäyty

misen selittämisessä. Hän pitää tärkeänä persoonallisuusteorioicen ja yleis

ten käyttäytYT.).isteorioiden lähentymistä. Minäkonstruktioiden ensisijaisena 

tarkoituksena on parantaa käyttäytymisen selittä...."'listä ja ennustamista ja ta

voitteena on yleisten lainalaisuuksien löytäminen. Gusta�so��n (1975) mukaan 

tällaista näkemystä voidaan pitää yksi,uolisena. Hänen mielestään nomologista 

tietoa on välttämätöntä täydentää eksistentiaalisella, sillä vain suoran ihmis

ten välisen vuorovaikutuksen (dialogin) avulla tutkija voi ymmärtää toista ih

w.istä. Täten myös tapaustu.tkimusten tiedot ovat arvoJ,...kai ta, vaikka ne eivät 

täyttäisi tavanomaisia "tie-:eellisiä" kriteereitä. Yksilöllisempiä tiedonhai:-

kintakeinojd tarvitaan erityisesti kliinisiin ja pedagogisiin tarkoituksiin, 
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Wylien mukaan voidaan käyttäytymistä ennustaa ja selittää paremmin, jos globaa

lie� liian laajojen käsitteiden (esim. minäkäsitys yleensä) sijasta käytetään 

tarkemmin operationaalistettuja minäkäsityksen aspekteja kuten esim. itsearvos

tus; lisäksi hän ehdottaa tiedostamattoman minäkäsityksen laajempaa tutkimista. 

Lasten ja nuorten itsearvostusta, itsensä hyväksymistä tai tavallisimmin minä

käsityksen positiivisuutta onkin selvitetty runsaasti. Keskeisiä ja usein re

feroituja tutkimuksia tällä alueella ovat Rosenbergin ( 1965) ja Coopersmithin (1967) 

laajat selvitykset itsearvostuksen muodostumisen ehdoista ja seuraamuksista. 

Näillä tutkimuksilla on ansioistaan huolimatta ieyös puutteita erityisesti meto

dologisesti: kumpikin tutkijoista on käyttänyt suhteellisen globaalia itsearvos

tuksen mittaria, vaikka realistisempaa olisi tarkastella itsearvostusta suhtees

sa yksilön arvostamiin tavoitteisiin esim. fyysisellä, sosiaalisella ja älylli

sellä alueella. 

Itsearvostuksen muodostumisprosessia on Rosenberg tarkastellut yleisten sosiaa

listumisen reunaehtojen valossa ja korostanut itsearvioinnin kriteerien määräy

tymistä yhteiskunnan historiallisista olosuhteista ja ryhmälle tyypillisistä 

korostuksista; hän ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti analysoinut välitys

prosessia. Coopersmith on intensiivisemmin pyrkinyt lähestymään lasten alhai

sen ja korkean itsearvostuksen muodostumisen historiaa, Joskin pelkästään äidin 

antamiin haastattelutietoihin pohjautuen. Laajan otoksensa vuoksi hänellä on 

kuitenkin ollut mahdollisuuksia tehdä mielenkiintoisia yleistyksiä. 

Ei ole yllättävää, että vanhempien osoittama kiinnostus ja kunnicittava suhtautu

minen lasta kohtaan ovat tärkeitä korkean itsearvostuksen kehittymiselle, Kui

tenkin ieyös selvästi määriteltyjen rajojen esittäminen lapselle ja vapaus nii

den sisäpuolella havaittiin korkean itsearvostuksen muodostumisen taustateki

jöiksi. C0opersmithin kuvaama korkean itsearvostuksen omaava lapsi voitaisiin 

tulkita siten sosiaalistetuksi, että hänellä on selvä kuva yhteiskunnan enemmis

tön normeista, joita vanhemmat edustavat ja joiden mukaisesta käyttäytymisestä 

he lasta pa.lki tsevat, Korkea :i, tsearvostus heijastuu aloi tteisuutena ja kompe

tens�ina sosiaalisissa tilanteissa. 
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Minäkäsitykseen liittyviä kausaalisuhteita tarkasteltiin me{.aanisesti palasi

na tässä katsauksessa kuten tavallisesti muissakin vastaavanlaisissa: minä

käsityksen determinantit (minäkäsitys riippuvana muuttujana) ja minäkäsityk

sen seuraamukset (minäkäsitys riippumattomana muuttujana). Kuitenkin ilmiö

tä voitaisiin kuvata pikemminkin kehänä, jossa korkean tai alhaisen itsear

vostuksen seuraamukset pyrkivät tulemaan niiden determinanteiksi. Tähän viit

taa esimerkiksi Rosenberg (1965, 191): "Interpersonal success in the high 

school is, of course, both a couse and a conse�uence of self-esteem, probably 

involving a reinforcing and spiraling effect." 

On ilmeistä, että ainakin kohtuullinen itsearvostuksen ja itsensä hyväksymisen 

taso ovat tärkeitä kaikille ihmisille ja asetettavissa kasvatuksen yleisiksi 

tavoitteiksi, sillä alhainen itsearvostus voi olla lamauttava paitsi sosiaali

sissa suhteissa myös esimerkiksi oppimistilanteissa (Purkey, 19TO). Kuitenkin 

korkea itsearvostus voi liittyä sekä vähäiseen että kehittyneeseen itsetiedos

tuksen tasoon. Kehityksen varhaisvaiheissa yksilöllä on suotuisassa kasvuym

päristössä lapsenomaisen luottavainen suhtautuminen itseensä ja omiin vaikutus

mahdollisuuksiinsa, vaikka hän ei vielä tiedostaisikaan toimintaansa, sen ta

voitteita ja onnistumistaan. Kehityksen myöhemmissä vaiheissa korkea itsear7os

tus persoonallisuuden ominaisuudeksi kiteytyneenä ja yhtyneenä vähäiseen itse

tiedostukseen voi olla haitaksi sosiaalisissa suhteissa kuten myöskin jatkuva 

omien sisäisten tilojen tarkkailu. 

Itseä koskevia käsityksiä ja arvostuksia muodostuu kaikissa ympäristöissä ja nii

den syntyprosessin tutkiminen on tärkeää. Olisi kuitei1kin myös selvitettävä tar

kemmin, millaiset kokemu..�set vaikuttavat siihen, että yksilö alkaa eritellä omaa 

toimintaansa ja ajatteluaan. Kognitiivisen kehityspsykologian piirissä on tätä 

ongelmaa lähestytty, joskin rajoittuen suppeaan sosiaalisten kokemusten tarkas

teluun. Olisi kuitenkin analysoitava tarkemmin, millä tavalla ulkomaailmaa ja 

itseä koskeva...� tietoisuuden kehittyminen tapahtuu osana yksilön kehitystä hänen 

toimiessaan fyysisessä ja sosiaalisessa ympäristössään. Näin ollen minäkäsitys

tutkimus e:i. voi muodostaa erillistä saareketta yleisten persoonallisuuden kehi t

tymistä koskevan teorian ja tutkimuksen ulkopuolella. Vaikka kognitiivisee,. ke

bi tysteoriaan, egopsykologisiin kehitysteorioihin ja symbolisen interaktionisoin 
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yleisiin näkemyksiin sisältyy aineksia, jotka relevantisti selittävät persoonal

lisuuden kompleksia determinaatiota sosiaalisessa prosessissa, teorioiden ek

lektinen yhdistely ei ole tyydyttävä ratkaisu. 

Minäkäsityksen tutkiminen ei voi rajoittua vain itsensä hyväksymisen ongelmien 

selvittämiseen. Läheisesti tähän liittyvä on mm. sen tapahtumaketjun seuraami

nen, jonka vaikutuksesta lapselle muodostuu käsitys itsestään aktiivisena, asi

oihin vaikuttamaan kykenevänä ja vastuullisena yksilönä, joka muuttaa myös it

seään. Tämäkin prosessi on sidoksissa kasvuympäristön tavoitteisiin ja kehitys

tehtäviin sekä sen tarjoamaan ohjaukseen ja itsenäisen toiminnan mahdollisuuk

siin. Havaitun kompetenssin pohjana voivat olla kehityksen myöhemmissä vaiheis

sa ne vaikutukset, joita yksilö saa aikaan. Eräissä tapauksissa jo vanhempien 

ylisuojeleva asenne voi estää lasta hankkimasta tällaisia kokemuksia, toisaalta 

myös "lapsen parhaaksi tapahtuva" jatkuva palailtteen antaminen tämän toiminnois

ta. 

Kieli ja tietoisuus ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa. Näin ollen ei ole yh

dentekevää, millaisen käsitesysteemin kasvava yksilö saa varustuksekseen. Ulko

maailmaa koskevien sosiaalisten kognitioiden muodostumista sosialisaatioprosessin 

aikana on jossain määrin tarkasteltu (esim. Takala, 1977), mutta olemassaolevat 

lasten minäkäsityksen sisältöä ja differentioitumista koskevat luotettavatkin 

tiedot on suhteellisen harvoin kytketty laajempaan sosialisaatiotapahtumaan ja 

tällöinkin sosiaaliluokkaan tai muuhun karkeaan indeksiin . 

.... 
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