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TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa selvitettiin koulutulokkaiden minäkäsityksen sisältöä, jäsenty

neisyyttä ja arvovarausta sekä näihin vaikuttavia yleisiä sosiaalisia ehtoja 

(asuinpaikka, vanhempien ammatti) sekä spesifimpiä perheenjäsenten vuorovaiku

tuksen laatuun ja toverisuhteisiin liittyviä oppimiskokemuksia. Myös minäkä

sityksen merkitystä sosiaalisten taitojen kannalta tarkasteltiin. 

Tutkimukseen osallistui 212 6 - ,-vuotiasta lasta kaupungeista, taajamista ja 

syrjäseudulta. Minäkäsityksen tutkimusmenetelminä käytettiin vapaata minäku

vausta, kuvaminäkäsitystestiä ja kielellisiä, sidottuja arviointiasteikkoja. 

Muut tiedot saatiin sosiaalisen käyttäytymisen testin, sosiaalisen käyttäytymi

sen tarkkailun sekä lasten ja vanhempien haastattelun kautta. 

Todettiin, että koulutulokkaiden itseä koskevat vapaat kuvaukset olivat niuk

koja ja niiden sisältöinä olivat ennen muuta tunnistamistiedot, oma toiminta, 

ulkonäkö ja vuorovaikutussuhteet. Erittäin kielteisesti itseään arvioineita 

lapsia oli vähän. Minäkäsityksen jäsentyneisyys ja positiivisuus olivat yhtey

dessä vuorovaikutuksen aloittamisen ja ylläpitämisen perusvalmiuksien, toisia 

huomioivan käyttäytymisen ja tavoitteellisen yhteistoiminnan kehittyneisyyteen. 

Syrjäseudulla asuvat lapset esittivät itsestään epäjohdonmukaisempia kuvauksia 

ja arviointeja kuin muut lapset. Lapsen toverisuhteiden monipuolisuus, perheen

jäsenten yhteiset toiminnot, huomion kiinnittäminen lapseen ja keskusteleminen 

perheen yhteisistä asioista olivat yhteydessä hyvin myönteiseen minäkäsitykseen. 
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I TUTKIMUKSEN TAUSTA 

Kun pyritään analysoimaan ulkoisten ja sisäisten tekijöiden yhteyttä ja osuut-

ta taitojen muodostumisprosessissa, joudutaan kompleksien ongelmien eteen. Tä

män tutkimuksen tausta-ajatuksena on, että kouluiässä vaaditut opilliset ja 

sosiaaliset suoritukset edellyttävät paitsi kognitiivisia valmiuksia myös tiet

tyjen koko persoonallisuutta luonnehtivien ominaisuuksien ja pyrkimysten ole

massaoloa, jotka puolestaan syntyvät toiminnallisissa suhteissa fyysiseen ja so

siaaliseen ympäristöön. Tällaisina välittävinä mahdollisesti jo varhaislapsuu

dessa kiteytyvinä tekijöinä voidaan pitää lasten käsityksiä itsestään, erityises

ti arviointia ja tunnetta omasta arvostaan ja vaikutusmahdollisuuksistaan. 

Tämä tutkimus liittyy prof. Martti Takalan johtamaan Suomen Akatemian tutkimus

sopimusprojektiin "Lasten sosiaaliset taidot ja niiden kehittymisedellytykset", 

jonka keskeisenä tutkimuskohteena ovat olleet erilaisissa kasvuympäristöissä 

elävien lasten sosiaaliset valmiudet ja niiden muutokset ensimmäisen kouluvuoden 

aikana. Samalla selvitettiin myös koulutulokkaiden minäkäsitystä, sen taustate

kijöitä ja ilmenemistä sosiaalisessa toiminnassa. Nyt raportoitava koulutulok

kaiden minäkäsitystä ja sen yleisiä sosiaalisia taustaedellytyksiä koskeva osa 

kuuluu kiinteästi yhteen tämän kompleksin alueen jäsentämiseksi laaditun kirjal

lisuuskatsauksen (Pölkki, 1978 a) ja koulutulokkaiden sosiaalisia taitoja koske

van selosteen kanssa (Pölkki, 1978 b ) . 

1.1. Minäkäsityksen muodostuminen lapsuudessa 

Tavanomaisen määritelmän mukaan (esim. La.Benne ja Greene, 1969) minäkäsityksellä 

tarkoitetaan yksilön kokonaisarviointia itsestään, erityisesti taustastaan, ul

konäöstään, resursseistaan, asenteistaan ja tunteistaan, ja sen oletetaan vaikut

tavan toiminnan suuntautumiseen esimerkiksi oppimisen alueella ja sosiaalisissa 

tilanteissa. Minäkäsitykseen liittyy kognitiivisten, sisällöllisten aspektien 

lisäksi e.valuoiva ja affektiivinen suhtautuminen itseen. Teorioissa ja empiiri

sissä tutkimuksissa on minään liittyville käsitteille tyypillistä 'niiden esittä

minen ilman tarkkaa määritelmää ja epämääräisin yleiskielen termein. Ns. minä-
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teoriat ovat harvoin kehitysteorioita ja muutenkin niiden olettamukset ja moti

vaatioselitykset ovat usein yksinkertaistettuja (Wylie, 1968; Broughton ja 

Riegel, 1977), Pyrittäessä nykyisen tietä.my-ksen varassa ymmärtämään, miten kä

sitys itsestä muodostuu kehityksen eri vaiheissa ja yhteydessä sisäisiin ja 

ulkoisiin tekijöihin, joudutaan vaikeuksien eteen. Ongelmakenttää on tosin myös 

pyritty tarkastelemaan yksinomaan dialektis-materialistisen keh"itysteorian si

sällä (Boshowitsch, 1970), mutta ilmiöiden selvittäminen on vielä alkuvaihees-

sa. 

Vaikka eri teorioiden yhdistely kokonaiskuvan saamiseksi ei ole tyydyttävä rat

kaisu, voidaan kuitenkin katsoa, että kognitiivisessa kehitysteoriassa (Piaget, 

1966, 1967; Kohlberg, 1969), psykoanalyyttisessä kehitysteoriassa (Erikson, 

1952, 1959) ja symbolisen interaktionismin teoriassa on aineksia, jotka antavat 

mahdollisuuden tarkastella minäkäsityksen ja itsetiedotuksen eri aspektien ke

hitystä suhteessa kokonaispersoonallisuuden kehitykseen ja jossain määrin myös 

sosiaalisen yhteisön ehtoihin. Lisäksi oppimisteoriat täydentävät spesifien 

oppimisen lainalaisuuksien kuvausta (Pölkki, 1978 a). 

Yhteenvedonomaisesti voidaan todeta, että vastasyntynyt elää symbioottisessa 

suhteessa aikuiseen, eikä kykene tekemään eroa itsensä ja ulkomaailman välillä, 

Perusluottamus suhteessa ulkomaailmaan ja itseen luo pohjan ympäristön tutkimi

selle ja lapsi alkaa muodostaa rajoja itsensä ja ympäristön välille liikkumalla, 

havainnoimalla ja manipuloimalla ympäristöään. Aluksi hän ei voi sitoa vaiku

telmiaan koettuun minään tai rajoitettuun ympäristöön, mutta vähitellen elämys

kenttä alkaa jäsentyä ulkoapäin sisäänpäin, ts. oma minä pysyy suhteellisen 

kauan tiedostamattomana, Aluksi minäkäsitys ankkuroituu kokemuksiin omasta ke

hosta. Ympäristön aikuisten ohjaava rooli on tärkeä, sillä he nimeävät lapsel

le fyysisen ja sosiaalisen ympäristön kohteita sekä lapsen omia toimintoja. 

Itseä koskevien asenteiden ja tunteiden muodostuminen (itsearvostus, itsensä 

hyväksyminen) alkaa myös varhain. Lapsi arvioi itseään primääriryhmän vahvis

tamiseen ja rankaisuun pohjautuen Ja oppii samalla muitakin aikuisten välittä

miä itseään koskevia luonnehdintoja. Aluksi minään liitetyt käsitykset ovat 

primitiivisiä yleistyksiä ja pohjautuvat riittämättömään tilanteiden ja oman 

käyttäytymisen diskriminointiin. Itseä koskevien käsitteiden omaksumisen kat-
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sotaan noudattavan yleisen käsitteenmuodostusprosessin periaatteita, joten eri

laiset vääristymät ovat mahdollisia. Varhainen minäkäsitys muodostaa kuitenkin 

aikuisen minäkäsityksen ytimen ja sillä oletetaan olevan myöhempää, itseä ja 

toisia koskevaa informaatiota suodattava merkitys (McDavid ja Harari, 1974). 

Symbolisen interaktionismin ja kognitiivisen kehitysteorian mukaan on roolin

ottaminen keskeinen prosessi, jonka avulla yksilö saavuttaa kyvyn tarkastella 

itseään objektina muiden objektien joukossa. Kehittyneimmillään tämä tapahtu

ma edellyttää merkityksellisten symbolien, kielen, olemassaoloa ja itsen tar

kastelemista toisen henkilön näkökulmasta. Toisaalta yksilö saa myös suoraa 

palautetta omista toiminnoistaan. 

Alle kouluikäisen lapsen vallitsevana toimintana voidaan pitää leikkiä. Erik

son (1959) korostaa kouluunsiirtymisvaiheen keskeisinä kehitystehtävinä pyrki

myksiä itsenäisyyteen ja ahkeruuteen. Lasten kehittyvä kompetenssi liittyy 

omatoimisuuteen arkielämän käytännöllisissä taidoissa ja kodin ulkopuolisten 

sosiaalisten suhteiden voimistumiseen sekä vähitellen myös opillisiin suorituk

siin. Piagetin mukaan (1929, 1966) 6 - 7 -vuotiaan lapsen egosentriset ajatte

lumuodot vähenevät voimakkaasti ja hän alkaa erottaa oman näkökulmansa toisen 

ihmisen näkökulmasta ja kykenee entistä paremmin ottamaan toisen ihmisen huo

mioon myös sosiaalisesti. Moraalisella alueella tämänikäiselle on vielä omi

naista tietynlainen konformistisuus, "hyvä poika" -orientoituminen (Kohlberg, 

1969). 

Empiiristenkin tutkimusten mukaan (esim. Secord ja Peevers, 1974) reflektii

vinen asenne itseå kohtaan tai ainakin sen kielellinen ilmaiseminen voimistuu 

noin kuuden vuoden iässä; tässä tosin on yksilöllisiä eroja. Kouluikään mennes

sä lapsilla on jo enemmän tai vähemmän tietoisia käsityksiä eri sukupuolille 

tyypillisistä piirteistä, ulkonäöstään� toiminnoistaan ja vuorovaikutussuhteis

taan (Kreitler ja Kreitler, 1967; Livesley ja Bromley, 1973; L'Ecuyer, 1974) 

ja itseään koskevia arvostuksia, jotka tosin usein ovat diffuuseja (Huhtala 

ym., 1977). 
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1,2. Lapsen kasvuympäristön laatu ja minäkäsitys 

Kasvuympäristö vaikuttaa suuresti siihen, millaisia itseä koskevia käsityksiä 

kasvaville muodostuu, missä määrin he hyväksyvät itsensä ja millaiseksi he 

havaitsevat kompetenssinsa eri elämänalueilla suhteessa tavoitteisiin (itse

arvostus). l,zy-ös todellisen oman toiminnan tiedostamisen alkaminen on yhtey

dessä kasvuympäristön ehtoihin. Lasten minäkäsityksen, tavallisimmin itsear

vostuksen, sosiaalisten taustatekijöiden tarkastelu on yleensä rajoittunut kar

keiden kriteereiden kuten sosioekonomisen statuksen mukaan muodostettujen osa

ryhmien vertailuihin, eikä sosiaalipsykologisia ja psykologisia välitysmekanis

meja on analysoitu lähemmin. 

Perheen sosioekonomisen statuksen vanhempien ammatin ja lasten itsearvostuksen 

välisistä yhteyksistä on olemassa ristiriitaisia tietoja. Rosenberg (1965) 

totesi laajassa yli 5000 nuorta koskeneessa tutkimuksessaan, että ylempiin so

sioekonomisiin ryhmiin kuuluvien poikien itsearvostus oli korkeampi kuin mui

den. Hänen tuloksensa antoivat myös viitteitä siitä, että autoritaarisen amma

tin omaavien isien lapsilla oli epätavallisen huono itsearvostus. Coopersmith 

(1967) ei havainnut lainkaan yhteyksiä sosiaaliluokan ja lasten itsearvostuksen 

välillä. Myöskin ekologisen ympäristön vaikutuksia lasten itsearvostukseen on 

havaittu (Rauste, 1975; Neubauer, 1976), joskin olennaisia vaikuttavia tekijöi

tä voitaisiin tarkemminkin spesifioida ja selittää. 

<,, 

Lasten korkean itsearvostuksen kehittymisen ehtoina on korostettu vastavuorois

ta lä..'lllllintä suhdetta lapsen ja vanhempien kesken, lapsen kunnioittamista ja 

kiinnostusta häntä kohtaan (Yamamoto, 1972; Rosenberg, 1965; Coopersmith, 1967). 

Lisäksi Coopersmith on korostanut selvästi määriteltyjen rajojen tärkeyttä ja 

lapsen vapautta näiden rajojen sisäpuolella. Näiden rajojen tulisi olla järke

viä ja lapsen ikäkauteen sopivia. Spesifit itsearvostukseen vaikuttavat tekijät 

liittyvät onnistumiseen, arvoihin, tavoiteeisiin ja puolustusmekanismeihin. Yk-

6ilön itsearvostuksen taso heijastaa sitä, missä määrin hänen suorituksensa on 

lähentynyt tavoitteita hänen arvostamillaan/yhteisön arvostamilla suoritusalu

eilla. 
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Fenomenologisesti suuntautuneen minäteorian mukaan (esim. Rogers, 1951) minä

käsityksen tehtävänä on säädellä käyttäytymistä.ja se selittää persoonallisuu

den johdonmukaisuutta. Yksilön keskeisenä pyrkimyksenä on positiivisen minä

kuvan ylläpitäminen ja minäki!sityksen kanssa ristiriitaisiksi havaitut seikat 

pyrkivät tuomaan psykologista ja fysiologista jännitystä. Minäkonstruktioiden 

ja toiminnan välisiä yhteyksiä on yleisellä tasolla tarkasteltu myös kognitii

visissa teorioissa (esim. Kelly, 1955; Neubauer, 1976; Kreitler ja Kreitler, 

1977). 

Voidaan olettaa, että korkeatasoista sosiaalista toimintaa voi esiintyä kogni

tiivisen kehityksen eri vaiheissa (Takala, 1977), Esimerkiksi vuorovaikutuk

sen aloittamisen ja ylläpitämisen valmiuksia voidaan oppia erilaisissa sosiaa

lisissa tilanteissa sangen varhain ja toisaalta myös altruistisen motivaation 

alkuvaiheita voi esiintyä jo kautena, jolloin lapsi ei vielä erota itseään toi

sesta ihmisestä (Ho�flnan, 1976). 

Kognitiivisen kehitysteorian mukaan itseään, erityisesti omia ajatuksiaan ja 

käyttäytymisensä seuraamuksia, tiedostamaton lapsi on vaikea yhteistyökumppa

ni (Nielsen, 1951; Piaget ja Inhelder, 1977). Myös Lindholm ja Lundqvist 

(1973) ovat korostaneet yhteistyökykyisyyden edellytyksenä tietynlaista itse

näisyyttä ja kriittistä asennetta omaan työhön. 

Reykowskin (1977) on analysoinut prososiaalisen käyttäytymisen kehittymisen eh

toja ja päätypyt pelkistettyihin kokeellisiin tutkimuksiinsa pohjautuen seuraa

viin johtopäätöksiin: 

1) Minärakenteen kehittyminen näyttää olevan välttämätön edellytys sisäisen

ja ulkoisen, sisältäpäin kontrolloitujen ja ulkoapäin kontrolloitujen tapahtu

mien erottamiselle; jälkimmäinen erottelu näyttää olevan pohjana henkilökoh

taisen vastuun tuntemiselle. 

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

sosialisaation aikana tulee edellytykseksi toisia huomioivalle (allocentric) 

motivaaticlle, koska motivaatio ainakin osittain riippuu havaitusta samankaltai

suudesta itsen ja toisen välillä. 
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Alhaiseen itsearvostukseen liittyy monien tutkijoiden mukaan samalla minäkäsi

tyksen epästabiilisuus. Alhaiseen itsearvostukseen liittyviä ahdistuneisuus

oireita, esim. päänsärkyä ja unettomuutta voi esiintyä jo lapsilla (Horowitz, 

1962; Rosenberg, 1965; Coopersmith, 1967), Coopersmithin mukaan korkean itse

arvostuksen omaavat lähestyvät ihmisiä ja tehtäviä odottaen, että heidät ote

taan hyvin vastaan ja että he ovat menestyksekkäitä. He luottavat omiin arvi

ointeihinsa ja uskovat, että heidän ponnistuksensa johtavat suotuisaan loppu

tulokseen. He uskaltavat myös ilmaista mielipiteensä. Alhaisen itsearvostuksen 

omaaville ihmisille on ominaista vähäinen itseluottamus, eivätkä he uskalla il

maista epäsuosittuja tai epätavallisia ideoita. He kuuntelevat mieluummin kuin 

osallistuvat ja viihtyvät yksin. Korkeaan itsearvostukseen voi liittyä itse

tiedostuksen puute. 

Toistaiseksi on esitetty enemmän kiinnostavia hypoteeseja minäkäsityksen jäsen

tyneisyyden, sisällön, itsearvostuksen ja sosiaalisen käyttäytymisen välisistä 

suhteista kuin systemaattisesti todennettu niitä. Toisaalta tätä problematiik

kaa valaisevat myös kliinisten psykologien tapaustutkimukset esimerkiksi alhai

sen itsearvostuksen tai epätarkan minäkäsityksen sosiaalisista seuraamu.�sista. 

1,4. Alle kouluikäisten lasten minäkäsityksen tutkimismenetelmiä ja niihin 

liittyviä ongelmia 

Wylie on laajoissa minäkäsityksen teoreettisia ja metodologisia ongelmia käsit

televissä katsauksissaan ( 1961, 1968), analysoinut havaitun minän tutkimiseen 

tarkoitettuja menetelmiä ja niiden taustalla olevia ajattelutapoja. Vaikka 

Wylien käyttäJnien tiukan "tieteellisten" kriteerien yksinomaisuudesta voidaan 

olla myös eri mieltä (Gustafsson, 1975), antavat hänen johdonmukaiset katsauk

sensa arvokasta tietoa myös lasten minäkäsityksen tutkimusmenetelmistä. Ai-

kuisilla käytetyt kielelliseen vastaamiseen pohjautuvat tekniikat ovat kuiten

kin usein epätyydyttäviä tai riittämättömiä ikävaiheessa, jolloin tietoinen kä

sitys itsestä on vasta muodostumassa. 

Jos tutkija valitsee etuke,teen ne lapsen minäkäsityksen aspektit, joita hän 

haluaa selvittää, niiden olisi oltava relevantteja suhteessa ikäkauteen ja 
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•niitä olisi tutkittava lapsen hallitsemien menetelmien välityksellä. Lapsia

varten on kehitetty erilaisia kuvina esitettäviä, usein Q-sort -tyyppisiä tek

niikoita (Yamamoto, 1972; Bolea ym., 1974). Tiedostamattoman minäkäsityksen

tavoittamiseksi voidaan käyttää projektiivisia tai puoliprojektiivisia mene

telmiä, joskin niiden tulkitsemisessa on ongelmia. Melko varhaisessa ikävai

heessa voidaan kuitenkin alkaa tutkia sitä kielellistä käsitesysteemiä, joka

lapsille on muodostunut suhteessa toisiin ihmisiin ja heihin itseensä. Glo

baalina, useita minäkäsityksen aspekteja ja jäsentyneisyyttä selvittävänä me

netelmänä on pidetty vapaata kuvausta (Who are you -tekniikka, Bugental ja

Zelen, 1950), jonka on todettu toimivan jo 3-vuotiaita tutkittaessa (L'Ecuyer,

1974); niukan vastaamisen vuoksi vapaan kuvauksen antamat tiedot voivat jäädä

yksilöllisesti epäreliaabeleiksi.

Kliinisiin ja pedagogisiin tarkoituksiin tarvitaan usein sensitiivisempiä ja 

yksilöllisempiä menetelmiä kuin tavanomaiset psykometriset testit. Haastatte

lu voi antaa tietoa siitä, millaiseksi yksilö kokee itsensä suhteessa toisiin 

ihmisiin ja ulkomaailman kohteisiin. Lisäksi lapsen esittämiä tietoja omasta 

minäkäsityksestään on syytä täydentää tarkkailemalla häntä tai käyttämällä toi

sia ihmisiä tietolähteinä (Coller, 1971). 
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II 'I'UTKIMUKSEN ONGELMAT 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kouluunsiirtymisvaiheessa olevien las

ten minäkäsitystä, sen taustaedellytyksiä ja heijastumista heidän sosiaaliseen 

käyttäytymiseensä. Kysym.yksessä on ikävaihe, jolloin tietoinen reflektiivinen 

asenne itseä kohtaan alkaa voimistua ja nämä muutokset ovat yhteydessä myös 

ajattelun kehitykseen. Oletetaan kuitenkin, että itseä koskevien käsitysten 

ja erityisesti siihen liittyvän emotionaalisen ja arvioivan suhtautumisen ke

hitys on yhteydessä lasten kasvuympäristön yleisiin ja spesifeihin ehtoihin, 

Kehityksen alkuvaiheessa välittömän sosiaalisen ympäristön oletetaan miltei 

determinoivan minäkäsityksen muodostumista, 

Tutkimuksessa tarkastellaa� laajemman sosiaalisen ympäristön ehtojen kuten 

asuinpaikan ja vanhempien a�.matin heijastumista lasten minäkäsityksen jäsen

tyneisy-Jteen, sisältöön ja arvovaraukseen, Tarkoituksena on myös tarkemmin 

lähestyä niitä välitysmekanismeja, jotka vaikuttavat erityisesti itseä koske

vien positiivisten ja negatiivisten arviointien muodostumiseen, Tämän vuoksi 

analysoidaan aluksi koulutulokkaiden päivittäisen (osittain myös entisen) ih

misympäristön laatua ja sen tarjoamia mahdollisuuksia antaa lapselle samastumis

ja roolinottomahdollisuuksia, monipuolisia toimintamahdol1isuuksia ja palautet

ta hänen suorituksistaan, Pyritään myös kuvaamaan tarkemmin perheissä tapahtu

van kielellisen ja ei-kielallisen vuorovaikutuksen laadun ja lasten minä.käsi-

tyksen välisiä yhteyksiä. 
"

Tutkimuksen ongel..ma-alueet ja ongelmat ovat: 

I Minäkäsityksen yleinen luonne kouluiän alussa 

1, Millainen on tyttöjen ja poikien minäkäsityksen jäsentyneisyys, arvo

varaus ja sisältö kouluiän alussa? 

2. Millaisia ovat sosiaalisten kognitioiden yleisen tason ja minä.�äsityksen

väliset yhteydet? 

II Sosiaalisen ympäristön yleisten ehtojen ja koulutulokkaiden minäkäsityksen 

väliset yhteydet 

3. Millainen on koulutulokkaiden minii.käsityksen jäsentyneisy-Js, sisältö

ja arvovaraus kaup1.mgeissa, maaseudun taajamissa ja syr,jäseudulla? 
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4. Millainen on koulutulokkaiden minäkäsityksen jäsentyneisyys, sisältö

ja arvovaraus eri ammattiryhmiin kuuluvissa perheissä? 

III Koulutulokkaiden sosiaalisten kokemusten ja minäkäsityksen väliset yh

teydet 

5, Millaisia yhteyksiä on koulutulokkaiden ihmisympäristön laajuuden 

ja laadun sekä heidän minäkäsityksensä välillä? 

6. Miten perheenjäsenten keskinäisen yhdessäolon määrä ja kielellisen

ja ei-kielellisen kommunikoinnin luonne vaikuttavat lasten minäkäsitykseen? 

7, Miten vertaisten kanssa tapahtuvien toimintojen laatu on yhteydessä 

lasten minäkäsitykseen? 

IV Minäkäsityksen ja sosiaalisen toiminnan väliset yhteydet 

8. Millaisia ovat itsearvostukseltaan erilaisten lasten valmiudet

vuorovaikutuksen aloittamisessa, ylläpitämisessä ja kompleksimpaan yhteistoi

mintaan osallistumisessa? 
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III TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN 

3,1, Koehenkilöt 

Tutkimukseen osallistui 212 6 - 7-vuotiasta, vuonna 1970 syntynyttä lasta 

seitsemältä paikkakunnalta, Perheiden valinnan keskeinen kriteeri oli nii

den "t.avallisuus", erityisesti molempien vanhempien kuuluminen perheeseen. 

Tutkimukseen osallistuneita perheitä kuvataan tarkemmin muussa yhteydessä 

(Alanen ym,, 1978). 

Perheiden kotipaikkakuntia voidaan luonnehtia seuraavasti: 

1, keskikokoinen kaupunki (Lahti) 

2. pieni teollisuuskaupunki (Outokumpu)

3. teollistunut ja ei-teollistunut maaseututaajama (Lievestuore ja Laukaan

kirkonkylä)

4. syrjäseudut (Karstula, Kivijärvi, Saarijärvi ja Uurainen), joista pyrit

tiin valitsemaan vain syrjässä asuvia perheitä. Syrjäisyyden kriteerinä

pidettiin tällöin etäisyyttä palveluihin.

3,2, Aineiston keruu 

Tiedot vuonna 1970 syntyneistä· saatiin pääasiassa kouluunilmoittautuneiden 

luetteloista, joiden perusteella koteihin otettiin yhteys puhelimitse tai kir

jeitse. Eri syistii tutkimuspyyntöön kieltävästi vastanneita oli noin 10 % 

tavoitetuista perheistä. Suurin osa lapsista tutkittiin kotona ja samalla 

haastateltiin heidän vanhempiaa..'1; päiväkodissa olleet lapset osallistuivat 

tutkimukseen päiväkodin tiloissa, Aineisto kerättiin yksilökokeina, jotka suo

ritettiin samanaikaisesti huhti-toukokuussa 1977 kaikilla tutkimuspaikkakunnil

la. 
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IV TUTKIMUSMENETELMÄT 

4. 1, Vapaa minäkäsitys (VMT)

Vapaan minäkuvauksen traditionaalinen instruktio supistuu sanoihin "Who are 

you? (Bugenthal ja Zelen, 1950), Esikokeet ovat kuitenkin osoittaneet (mm. 

Huhtala ym,, 1976, 93), että näin niukka kysymys on outo ja hämmentävä vielä 

7 - 8-vuotiaillekin suomalaislapsille ja kokeilujen jälkeen on päädytty seu

raavaan pitempään johdantoon: 

"Kuvitellaan, että olemme toisillemme vieraita, mutta minä haluaisin oppia 

tuntemaan sinut. Mitä sinä silloin kertoisit minulle itsestäsi, että minä 

todellakin tuntisin sinut tästä lähtien?" (On mahdollista tehdä lisäkysymyk

siä vastaamisen helpottamiseksi). 

Menetelmän avulla pyrittiin arvioimaan lapsen minäkäsityksen kehittyneisyyttä, 

arvovarausta, sisältöä ja (vastauksena erilliseen kysymykseen) subjektiivises

ti tärkeimpiä itseen liittyviä asioita. 

Minäkäsityksen ,jäsentyneisyys arvioitiin vastaukseen sisältyneiden käsitteiden 

laadun (toiminnat, psykologiset toiminnat, ulkoiset piirteet, psyykkiset omi

naisuudet) ja kuvauksen monipuolisuuden perusteella; kehittyneimmäksi arvioi

tiin kuvaus, joka sisälsi ristiriitaisen informaation yhdistämistä. Luokat 

olivat: 

O. ei kuvausta

1. yksityinen ulkoinen piirre tai toiminta

2. yksityinen ulkoinen piirre tai toiminta, stereotypia

3, yksityinen ulkoinen piirre tai toiminta, minipuolinen kuvaus 

4. yksityinen ominaisuus tai psykologinen toiminta

5, monipuolinen kuvaus, psykologinen toiminta 

6. erilaisen ristiriitaisen informaation yhdistäminen

�unäkäsityksen arvovaraus saatiin arvioimalla vastauksen sisältö negatiivisek

si, neutraaliksi tai positiiviseksi. 



12 

Minäkäsityksen sisältöluokkia oli alunperin 12, mutta frekvenssien vähäisyyden 

vuoksi jäljelle jäivät seuraavat kuusi: 

1, ulkoinen piirre 

2. taidot, mielenkiinnon kohteet

3, diffuusi evaluaatio 

4. intentiot, mieliala

5, sosiaalinen vuorovaikutus 

6. psykologinen toiminta tai ominaisuus

Itseä kuvaavat tärkeimmät asiat luokiteltiin seuraavasti: 

1, viittaukset omaan kehoon ja sen toimintaan 

2, viittau.�set fysiologisiin perustarpeisiin 

3, viittaukset terveyteen ja terveenä pysymiseen 

4. viittaukset kotiin, vanhempiin ja sisaruksiin seka omiin tavaroihin

5, koulunkäynti, koulussa menestyminen 

6. säännöt puhtaudesta, siisteydestä ja nukkumisesta

1, sosiaalisesti suotava käyttäytyminen 

8. sosiaalisesti suotava psykologinen ominaisuus

9, omat toiminnat ja taidot 

10, muut kuvaukset 

4.2. Kuvaninäkäsitystesti (KM:I'') 

Laaditun menetelmän pohjana on Bolean, Felkerin ja Barnesin ( 1911, Hauserman, 

Miller ja Bond, 1976) kehittelemä Q-sort -tyyppinen lasten minäkäsityksen tut

kimiseen tarkoitettu kuvallinen menetelmä, Testi koostuu 50 osiosta ja siinä 

on erikseen tyttöjen ja poikien versio, Alkuperäiset "tikku-ukkopiirrokset 1
' 

korvattiin niiden epäselvyyden vuoksi tavanomaisilla piirroksilla ja muutenkin 

jouduttiin kuvien sisältöä esikokeiden perusteella muokkaamaan, jotta ne olisi

vat lapsille yksiselitteisiä. Osioiden nimet perustuvat suurimmaksi osa�si 

,,,., lasten antamiin tulkintoihin, joita pyydettiin sekä esikokeiden että varsinai

sen tutkimuksen yhteydessä, 
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Tässä tutkimuksessa ei käytetty hyväksi alkuperäisessä testissä mukana olleita 

tuomariarviointeja ärsykekuvien positiivisuudesta ja negatiivisuudesta. Testi 

pisteitettiin siten, että arvioinnista "samanlainen kuin minä" annettiin kolme 

pistettä, "joskus samanlainen kuin minä" kaksi pistettä ja "ei ollenkaan saman

lainen kuin minä" tuli yksi piste. Aineistosta laskettiin faktorianalyysi ja 

faktorit rotatoitiin varimax-menetelmällä. Faktoreille laskettiin faktoripiste

määrät, joista käytettiin jatkoanalyyseissä. Todettiin, että kahden faktorin 

ratkaisu selitti 56 % arvioidusta yhteisestä varianssista ja viiden faktorin 

ratkaisu 84 %.

Kahden faktorin ratkaisu tuotti toisistaan eriytyneet positiivisen ja negatiivi

sen minäkäsityksen faktorit. Taulukko 1 (sivulla 14) osoittaa, että positiivis

ta dimensiota luonnehtivat valoisuus (1: iloinen, iloinen ulkonäkö tulkittiin 

muistakin positiivisista osioista), hyvät ihmissuhteet (48: leikkii koulutytön 

kanssa ulkona, kummatkin on ystäviä, 17: tää isä ja äiti pitää tätä tyttöä vä� 

hän hyvänä, 5: tässä ne on kavereita). ja erityisesti omatoimisuus ja kompetenssi 

koulutulokkaille tärkeissä fyysisissä (40: "ajaa polkupyörällä", 34: "ui") ja 

opillisissa suorituksissa (46: "lukee kirjaa", 47: "lukee kirjaa"). Kävi ilmi, 

että lapset eivät erottaneet kahta lukemiseen liittyvää erilaista kuvaa, vaan 

molemmat tulivat samalle faktorille. Samoin kuva 4. tulkittiin pelkästään nuk

kumiseksi, vaikka siihen liittyi myös lapsen sairastamisen vivahde. Lisäksi 

faktoriin kuului aktiivisuutta ja voimaa kuvaavia osioita. 

Negatiiviseen dimensioon kuuluivat vastaavasti surullisuus ja huonot ihmissuh

teet (24: "äiti, opettaja on vihanen pojalle, että se itkee", 13: "toi opettaja 

sanoo tolle, että nurkkaan", 45: "tää toinen tyttö tönii sitä t_oista tyttöä", 

18: "tyttö on surullinen, jos isä ja äiti ei siitä tykkää") ja syrjässä olemi

nen, johon lasten oman tulkinnan mukaan usein liittyi osaa'llisen puute ( 14:"toi 

ei tiedä ni se ei nosta kättä ylös", 15: "tuo yksi tyttö on murheissaan, kun 

hän ei osaa kirjoittaa ja muut osaa kirjottaa", 12: "aamulla ope puhuu toisille 

lapsille eikä tytölle yhtään ja sille tuli paha mieli", 49: "sitte tää isä pi

tää tuota pientä lasta sykyssä, Tää tyttö seisoo tässä lattialla ku se on su

rullinen", 25: "tos toi kiusaa äitiä"). 
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TAULUKKO 1. Kuvaminäkäsitystestin ka..�den faktorin ratkaisu 

1 • 

2. 

3, 

4. 

5. 

6. 

9, 

10. 

11 . 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17, 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

29. 

30. 

31. 

32, 

34. 

35, 

iloinen 

surullinen 

katselee nauraen sivusta kun muut riitelevät 

sairas/nukkuu 

kuiskaa toverille 

heittää kuperkeikkaa 

leikkii lääkäriä/ s airaanhoi ta,j aa 

leikkii rosvoa 

leikkii prinsessaa/prinssiä 

syrjässä opettajasta ja muista lapsista 

opettaja vihainen, käskee pois 

ei viittaa, muut viittaavat 

ei piirrä vaikka muut piirtävät 

tutkii puunkoloa 

onnellinen perhe 

syrjässä perheestä 

silittää koiraa 

ruokkii lintuja 

varakas 

syrjässä toisista lapsista 

hakkaa tamburiinia 

itkee, äiti vihainen 

riitelee äidin kanssa 

pelkää leijonaa eläintarhassa 

vetää pienempää lasta tu.�asta 

riitelee toisen lapsen kanssa 

katselee sivusta ku.� muut pelaavat 

ei syö 

hyppää korkeutta 

Ul 

pelaa :palloa 

.429 

.034 

• 107

.338 

.338 

. 365 

.442 

• 182

.348 

• 160

,032 

.070 

-.044 

.287 

.520 

.067 

• 391

.446 

,350 

.016 

,376 

-.080 

.022 

,097 

-.040 

.086 

• 133

.069 

,372 

,468 

.362 

2 

-.025 

. 406 

. 307 

.086 

• 117

• 133

.136 

. 350 

.25'7 

.440 

. 489 

, 357 

.200 

• 119

.453 

,063 

.011 

.086 

. 326 

.162 

,524 

.377 

.287 

. 431 

.455 

,338 

,438 

• 116

,031 

,027 

. 184 

. 166 

,105 

. 122 

. 128 

• 151

,214 

. 156 

. 187 

.220 

,240 

.22, 

,130 

.122 

.284 

.209 

.157 

• 199

,130 

.107 

. 168 

.281 

• 1 l-1-2

.092 

.187 

.214 

.132 

• 19'T

. 152 

.220 

• 132
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2 

36, peseytyy .439 .025 . 193 

37, vahva .318 

39, luistelee • 466 -.007 ,217 

40. pyöräilee ,475 -.009 .226 

41. pelkää ukkosta, on sängyn alla • 105 .460 .223 

42. solmii kengännauhat • 398 .020 . 159 

43. antaa äidin kammata hiukset • 475 -.023 .226 

44. harjaa hampaat .460 -,071 ,217 

45. lyö toista lasta -.002 .456 .207 

46. lukee mielellään ,372 .026 . 139 

47, ei lue mielellään ,335 .080 .119 

48. kulkee ystävän kanssa käsi kädessä ,529 -,017 .280 

49, syrjässä vanhemmista ja toisesta lapsesta . 111 ·. 389 .163 

50, vihainen .005 • 391 • 153

ominaisarvo 5. 14 2.91 

% osuus kokonaisvaihtelusta 9,88 5,60 

% kumulatiivinen osuus 9,88 15.48 

% osuus yhteisvaihtelusta 63.85 36. 15

% osuus arvioidusta yhteisvaihtelusta 55, 59 
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Viiden faktorin ratkaisussa (taulukko 2., sivulla 17) positiivinen faktori 

eriytyi kolmeen osaan ja negatiivinen kahteen; yksi positiivisista faktoreis

ta tosin jäi hyvin heikoksi. Ensimmäinen faktori oli edelleen laajin ja sii

hen jäivät erityisesti käytännön omatoimisuuteen liittyvät asiat ja valoisa 

mieliala, joten sitä voitaisiin kutsua valoisan omatoimisuuden faktoriksi. 

Vastaavasti kolmanteen faktoriin kuuluvat aktiivisuutta ja voimakkuutta ku

vaavat osiot (kuten 7: "leikkii poliisia", 10: "leikkii rosvoa", 33: "kiipei

lee puissa", 38: "roikkuu tikkaissa pää alaspäin", 37: "on voimakas"). Sille 

voitaisiin antaa nimeksi "rajujen leikkien" faktori. Kolmannella positiivisel

la faktorilla saivat korkeita latauksia vain osiot 9 (leikkii lääkäriä/sairaan

hoitajaa) ja 11 (leikkii prinssiä/prinsessaa), joten sitä voitaisiin tarvitta

essa kutsua roolileikkiin eläytymisen faktoriksi. Negatiivisesta faktorista 

eriytyivät surullisuus ja huonot ihmissuhteet syrjässä olemisesta (johon liit

tyi usein pelokkuus ja osaamisen puute). Muodostu.."1.utta kahta faktoria voi tai

siin kutsua riitaisten ihmissuhteiden faktoriksi ja syrjässä olemisen faktorik

si. 

Faktoreiden reliabiliteetit laskettiin puolitusmenetelmällä (Valkonen 1971, 57), 

minkä voidaan olettaa antavan minimiarvon. Kahden faktorin ratkaisun reliabili

teeti t ovat .69 ja ,67, mitä voidaan pitää tyydyttävänä tasona. Sen sijaan 

viiden fa.'k:torin ratkaisun reliabili teetti arvot jäivät tällä menetelmällä arvioi

tuina melko alhaisiksi: ne olivat faktoreiden esiintymisjärjestyksessä . 59, 

• 3 7 , • 5 5 , • 40 ja . 46 •
� 

Lapset jaettiin jokaisen dimension mukaan kolmeen ryhmään siten, että ääriryh

miin jäi n. 30 % lapsista ja keskimmäiseen n. 40 %. Alkuperäisiin jakaumiir. 

pohjautuvia tuloksia tarkastellaan sivulla 30. 
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TAULUKKO 2. Kuvaminäkäsitystestin viiden fa.ktorin ratkaisu 

2 3 4 5 

1 • iloinen .422 -.007 • 171 .045 -. 110 .222 

2. surullinen . 139 ,502 -. 157 • 126 . 172 ,342 

3. katselee nauraen sivussa .009 ,298 ,361 -.019 -.048 .222 
kun muut riitelevät 

4. nukkuu (sairas?) ,452 . 195 -.029 -.041 .036 .246 

7, leikkii poliisia ,038 -.036 .671 . 175 . 164 . 511 

8. leikkii klovnia ,074 .069 ,558 • 300 .032 .412 

9, leikkii lääkäriä/sai- .234 .045 .222 .603 ,035 .471 
raanhoitajaa 

10. leikkii rosvoa -.018 .219 . 495 -.024 ,109 . 306 

11. leikkii prinsessaa/ .084 .204 .283 ,587 .028 .474 
prinssiä

12. jää syrjään kun opettaja . 114 . 181 . 173 -.016 . 465 .292 
on muiden kanssa

14. ei viittaa, muut viittaa- .:,,051 .106 . 191 .086 ,518 ,326 
vat

15. ei piirrä, muut piirtävät -.088 .087 .078 .010 .437 .212 

16. tutkii puunkoloa . 175 ,051 ,312 . 113 . 161 ,170 

17, onnellinen perhe • 403 -,001 .190 • 197 .200 .277 

18. syrjässä perheestä -.036 .299 .229 .060 .252 . 211 

20. ruokkii lintuja .266 -.254 .322 .065 . 187 ,278 

23. hakkaa tamburiinia, hyppii ,176 .027 .437 . 152 .042 .247 

24. itkee, äiti vihainen -.023 .630 .042 -.018 , 110 . 411 

25. riitelee äidin kanssa -.056 .295 . 115 .095 . 164 . 139 

27. vetää toista lasta tukasta-,001 .443 .061 -.025 . 147 .222 

29. riitelee leikkikaluista .087 .478 .105 .098 . 150 ,279 

30, katselee sivusta, kun . 161 .148 .019 -.005 .408 . 21 L. 
muut ·pelaavat 

31. ei syö, toiset syövät , 101 .214 -.078 -,053 ,537 ,354 

33, kiipeilee puissa .054 .033 . 411 -. 143 . 121 .208 

34, ui . 329 -,098 ,252 .216 ,075 .233 

35, pelaa pesäpalloa .204 -.213 . 334 .079 . 152 .228 

36. peseytyy ,551 .026 -.038 -.041 . 125 . 323 
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37. on voimakas . 190 .016 .386 -,035 .200 .232 

38. roikkuu tikkaissa pää ,098 .180 .444 ,100 -.028 .250 
alaspäin

39, luistelee . 396 .006 .212 , 174 -. 121 .247 

40. pyöräilee .470 -.081 .165 -.017 .042 ,257 

41. pelkää ukkosta, on sän- .031 . 152 .258 . 154 .412 .285 
gyn alla

42. solmii kengännauhat • 389 .034 -.025 .198 . 108 .204 

43. antaa äidin kammata .563 .018 -.029 ,057 .016 . 322 
hiukset

44. harjaa ha.mpaat ,457 -,059 -,031 .260 .028 .281 

45, toinen lapsi kiusaa -.026 .426 .075 ,084 . 115 .208 

46. lukee mielellään ,409 .057 ,277 -,272 -,052 .324 

47, ei lue mielellään .448 , 121 .120 -.215 ,015 ,276 

48. kulkee ystävän kanssa • 494 -.018 ,250 ,048 -,081 ,3i6 
käsi kädessä

50, vihoissaan potkii kiviä , 106 .485 ,075 -.220 .043 .303 

ominaiaarvo 4 ,93 2.55 1.75 i .06 1.05 

% osuus kokonaisvaihte- 9.86 5. 1 3,5 2. 12 2, 1 
lusta 

% kumulatiivinen osuus 9, 86 14,96 18.46 20.58 22.68 

% osuus yhteisvaihtelusta43.47 22.49 15.43 9.35 9.26 

% osuus arvioidusta yh- 84.�4 
teisvaihtelusta �
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4,3, Kielellinen sidottu minäkäsitystesti (SMT) 

Testi muodostuu tavanomaisista 3-luokkaisista minäkäsityksen arviointiastei

koista, joita erotukseksi vapaasta minän kuvauksesta kutsutaan sidotuksi (kie

lelliseksi) minäkäsitystestiksi, Osioiden valinnassa käytettiin hyväksi tie

toja suomalaisten toisia ihmisiä kuvaavista ilmauksista (Takala, 1978) sekä 

olemassaolevia lasten minäkäsitysmittareita (mm, Jersild, 1952; Perkins, 1958). 

Esikokeiden jälkeen päädyttiin 44 osioon, jotka kuvaavat ulkonäköä, sosiaalis

ta vuorovaikutusta mielialaa, taitoja ja persoonallisuuden piirteitä. Astei

kot ovat unipolaarisia, mutta useimmista asioista on mukana asteikon molemmat 

ääripäät, esim. iloinen-surullinen, hiljainen-puhuu paljon ja heikko-vahva. 

Eräistä osioista on mukana vain positiivinen ääripää kuten kiva, suosittu. 

Esikokeissa paljastui muutama osio, joiden merkitystä lapset eivät ymmärtäneet, 

esim. rehellinen. Muuten lapsilla ei näyttänyt qlevan mitään vaikeuksia arvi

oinnin suorittamisessa, eivätkä he yleensä suhtautuneet kielteisesti, vaikka 

joutuivat esittämään ääneen vastauksensa kokeenjohtajan luetellessa kuvaukset. 

Sidotusta minäkäsitystestistä laskettiin faktorianalyysi ja faktoripistemäärät 

samalla tavalla kuin kuvaminäkäsitystestistäkin. Kahden faktorin prosentti

osuus arvioidusta yhteisestä vaihtelusta oli 66 % ja viiden faktorin ratkaisun 

85 %; jälkimmäinen muodostui kuitenkin tulkinnallisesti kompleksiseksi, joten 

sitä ei käytetty hyväksi ja jatkoanalyyseissä tarkasteltiin ainoastaan kahta 

faktoria. Tulkitut faktori t kuvastavat jälleen kahdeksi faktoriksi eriytynyt

tä positiivista ja negatiivista evaluaatiota. Positiivisella faktorilla sai

vat korkeimpia latauksia "ahkera, reipas, rauhallinen, kiva ja kivannäköinen, 

jotka kuvastavat suhteellisen eriytymätöntä affektiivista ja moraalista evalu

aatiota, Faktorilla korostui myös sosiaalinen kompetenssi (omistaa paljon ka

vereita, tutustuu helposti, suosittu, auttaa toisia) ja siihen kuului myös 

älyllistä ja muuta suorituskompetenssia kuvaavia asioita (haluaa voittaa, tai

tava liikunnassa, tekee tehtävät hyvin), Va.staavasti negatiivisella faktorilla 

esiintyi diffuusin moraalisen evaluaation (tuhma, laiska) lisäksi huonoja so

siaalisia suhteita ts. sosiaalisen kompetenssin perustetta kuvastavia osioita 

(suuttuu helposti, tappelee toisten kanssa, haluaa määrätä) ja viittauksia 

muun tyyppisen kompetenssin puutteeseen (kömpelö, jättää tehtävänsä kesken). 

Faktoripistemäärien reliabiliteeteiksi tuli puolitusmenetelmällä arvioituna 

, 79 ja • 54, 
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TAULUKKO 3, Sidottu minäkäsitystestin kahden faktorin faktoripistemäärät 

1. 

5, 

7, 

8. 

9, 

10. 

13. 

14. 

15. 

17, 

18. 

19, 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25, 

27. 

29, 

30. 

31. 

32, 

34. 

35, 

36. 

37, 

38. 

39, 

40. 

L_1 
. ' .

44. 

,t 
;o 

of 
/0 

iloinen 

epäkohtelias 

itsepäinen 

kivannäköinen 

tappelee toisten kanssa 

reipas 

heikko 

arka 

haluaa voittaa 

omistaa paljon kavereita 

rohkea 

tekee tehtävät hyvin 

kömpelö 

auttaa toisia 

puhuu paljon 

jättää tehtävänsä kesken 

väsynyt 

rauhallinen 

ahkera 

huolimaton 

kiva 

suuttuu helposti 

haluaa määrätä tovereiden leikkiä 

suosittu 

tottelee aikuisia 

taitava liikunnassa 

surullinen 

laiska 

tutustuu helposti 

varovainen 

yrittää tehdä tehtävät loppuun 

on mielellään toisten lasten kanssa 

tuhma 

antaa ta.ve.rci ta lainaksi 

ominaisB.rvo 
osuus kokonaisvaihtelusta 
kumulatiivinen osuus 
csuus yhteisvaihtelusta 
osuus arvioidusta yhteisvaihtelusta 

.442 

.029 

.050 

,515 

-.023 

,562 

-.001 

. 110 

. 494 

.454 

. 4 79 

. 350 

-. 115 

.405 

.324 

-. 161 

.065 

,534 

. 611 

-.089 

,520 

-.182 

.018 

.409 

.468 

.453 

.092 

-.001 

.450 

.453 

.425 

.419 

-,057 

.299 

4.40 

9,57 
9,57 

59. 30
65,78 

2 

.015 

,389 

• 491

-.079 

.380 

-.082 

. 403 

,556 

.138 

.052 

. 011 

-. 145 

.471 

.004 

.036 

.297 

. 301 

.051 

-.072 

,387 

-.160 

.448 

.302 

. 146 

-.194 

.092 

,504 

,561 

.103 

.018 

-. 162 

-.111 

.67J 

-.042 

3.02 
6,57 

i6. 14 
40.70 

. 195 

• 152

.244 

.271 

. 145 

,322 

.163 

.322 

.263 

.209 

.230 

.144 

.235 

• 164

.106 

. 114 

.095 

.288 

,378 

.158 

.296 

.234 

.091 

.188 

,256 

.213 

.263 

.314 

.213 

.206 

.207 

.188 

. 456 

.091 
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Minäkäsitystestien keskinäisiä yhteyksiä tarkasteltiin interkorrelaatioiden 

avulla. Taulukossa 4. esitetään vapaan minäkuvauksen positiivisuuden ja ke

hittyneisyyden ja kuvaminäkäsitystestin sekä sidotun kielellisen minäkäsitys

testin faktoripistemäärien keskinäiset yhteydet. 

TAULUKKO 4. Minäkäsitystestien keskinäiset yhteydet 

1, vap. kuv, posit. 

2. vap. kuv. kehitt.

3. kuvaminäk. pos i t ,· 

4. kuvaminäk, negat,

5, kuvaminäk. val, omatoim. 

6. kuvaminäk. riit, ihmiss,

7, kuvaminäk. rajut leikit 

8. kuvaminäk, rooliin eläyt.

9, kuvaminäk, syrj, olem. 

10, sid. minäk. posit. 

11. sid. minäk. hegat,

2 3 

67 

07 06 

15 16 00 

4 

07 -01 85 -10 

5 

17 13 -08 76 03 

6 

03 16 44 31 03 02 

7 

08 07 01 65 -06 13 -02 

08 06 33 04 05 -02 -02 

22 31 44 08 38 04 29 

-09 -06 -16 23 -07 35 -15 

8 9 10 11 

01 

02 01 

06 -08 -08 

Interkorrelaatiomatriisi osoittaa, että vapaan minäkäsitystestin kaksi indek

siä, minäkäsityksen positiivisuus ja kehittyneisyys, korreloivat korkeasti 

(,67) keskenään. Ne korreloivat myös merkitsevästi (,22 ja ,31) sidotun kie

lellisen minäkäsitystestin positiiviseen dimensioon, mutta eivät kuvaminäkäsi

tystestin vastaavaan dimensioon, Sen sijaan sidotun kielellisen minäkäsitys

testin positiivisen dimension faktor±pistemäärät korreloivat merkitsevästi 

myös kuvaminäkäsitystestin yleiseen positiivisuuteen, valoisaan omatoimisuu

teen ja aktiivisuuteen ja negatiivisen dimension faktoripistemäärät kuvaminä

käsitystestin yleiseen negatiivisuuteen ja riitaisiin ihmissuhteisiin. 

Näin ollen vapaan kuvau.�sen menetelmä antoi jossain määrin erilaista informaa

tiota minäkäsi tyksen arvovapauclesta strukturoituihin menetelmiin verrattuna, 

joskin kielellisi�lä tekniikoilla oli myös yhteyttä keskenään. Vain kaksi 
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lasta esitti vapaana kuvauksena kielteisen arvioinnin itsestään ja 16 % myön

teistä, tavallisesti diffuusia evaluaatiota, Sosiaalinen suotavuus voi jo 

tä.mänikäisillä vaikuttaa itseä koskevien sekä kielteisten että myönteisten ar

viointien esittämiseen. Strukturo:i. duissakin testeissä koulutulokkaat valitsi

vat itseään kuvaaviksi vallitsevasti myönteisiä ja vain harvat valitsivat run

saasti kielteisiä aspekteja, Ääriryhmiin kuului kuitenkin lapsia, jotka eivät 

nähneet itsessään juuri lainkaan positiivisia asioita, vaan paljon negatiivisia 

ja toisaalta lapsia, jotka näkivät itsessään vain vähän negatiivista ja hyvin 

paljon positiivisia aspekteja, Tulosjakson alkuosassa kuvataan näitä jakaumia 

hieman tarkemmin, 

Tutkimuksen tässä vaiheessa tulosten analyysi tapahtuu pääasiassa melko suurten 

osaryhmien tasolla ja huomiota kiinnitetään ennen muuta siihen, pitääkö lapsi 

itseään vain vähän, keskinkertaisen vai hyvin kompetenttina fyysisellä, sosiaa

lisella ja älyllisellä alueella. Täten kysymys on suhteellisen globaalista it

searvostuksen tasosta. Vapaan kuvauksen menetelmään näin nuorilla liittyvien 

ongelmien vuoksi pidetään pääasiallisina informaatiolähteinä kuvaminäkäsitystes

tin ja kielellisen sidotun minäkäsitystestin positiivista ja negatiivista dimen

siota kuvaavia faktoripistemääriä, joiden reliabili teettej a voidaan pitää tyy

dyttävinä: karkeana estimeatt:ina käytetty puolitusmenetelmä antoi positiivisille 

dimensioille reliabiliteetiksi ,69 ja ,79 ja negatiivisille ,67 ja ,54, 

Kuvauksen puuttuminen vapaassa minäkäsitystestissä viittaa joko vaikeuksiin ot

taa itsensä tietoisen reflektion kohteeksi tai arkuuteen ja,/tai haluttomuuteen 

paljastaa. itseään koskevia asioita. Tutkijan ja tutkittavan välinen suhde on 

hyvin tärkeä tällaista sensitiivistä menetelmää käytettäessä. On myös mahdollis

ta, että alkuperäisestä (Bugental ja Zelen, 1950) lyhyestä instruktiosta modi

fioitu muoto ei vieläkään ole tyydyttävä. 

Minäkäsityksen jäsentyneisyys-indeksi osoittautui ongelmalliseksi näin niukko

ja vastauksia analysoitaessa. Erityisesti kiinnittivät huomiota eräät suhteel

lisen jäsentyneiksi arvioidut irastaukset, ,joiden voidaan olettaa kuvastavan 

kehittymätöntä itsensä tiedostamista (vrt. Sobijewa, ref. Boshowisch, 1970, 

238), Kehityksen alkuvaiheissa saattavat lapset käytte..ä yleisiä, toisilta k.u'..1-

lemiaan käsitteitä, joilla ei kuitenkaa.'1 ole konkreettia sisältöä. Näin ollen 

korkea minäkäsityksen jäsen"tyneisyyden taso ei välttämättä kuvasta korkeaa it

sensä tiedostamista, joka pikemminkin on yhteydessä konkreetteihin mainintoi-

hin omasta toiminnasta. Tästä huolimatta på5..tettii.n käyttää edelleen �ermiå 
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minäkäsityksen jäsentyneisyys, sillä näiden kriteerien perusteella muodostetun 

indeksin avulla oletetaan - erityisesti hieman koulutulokkaita vanhemmissa ikä

ryhmissä - voitavan kuvata itseä koskevien käsitteiden monipuolisuutta ja jä

sentymistä, Tutkitulla ikätyhmällä keskeinen jaottelu muodostuu siitä, onko 

lapsi esittänyt lainkaan kuvausta itsestään ja onko lapsi esittänyt niukan tai 

hieman monipuolisemman kuvauksen. 

4.5. Vuorovaikutuksen tulkitsemistesti (VTT) 

Vuorovaikutuksen tulkitsemistesti pohjautuu Jakosen ym. (1975) kehittämään ku

vakertomustestiin, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia psykososiaalisia 

käsitteitä lapsilla on ja miten he selittävät ihmisten välisiä vuorovaikutusti

lanteita (Mansikka-aho ym., 1978). Testin aikaisempi nimi on aktiivisen tuotta

misen testi (ATT). 

Testiin kuuluu kahdeksan lyhyttä kertomusta, joista neljässä kuvataan yhteis

toiminta- ja neljässä konfliktitilannetta, Kahdessa kertomuksessa positiivis

sävyinen yhteistoimintatilanne muuttuu negatiivissävyiseksi konflikti tilanteeksi 

ja vastaavasti kahdessa negatiivissävyinen konfliktitilanne muuttuu positiivis-, 

såvyiseksi yhteistoimintatilanteeksi. Osioista puolet esittää aikuisen ja lap

sen välistä ja puolet lasten keskinäistä vuorovaikutustilannetta. Kuhunkin ker

tomukseen liittyy kolme kuvaa. 

Jokaisesta kertomuksesta esitetään kolme kysymystä: mitä henkilö ajattelee toi

sesta ihmisestä, miksi hän toimii kertomuksessa kuvatulla tavalla ja millainen 

henkilö on (yhteistoiminnallisissa tilanteissa)/mitä hva tekisi, jos olisi ker

tomuksen henkilö (konfliktitilanteissa). 

Tässä tutkimuksessa käytettiin hyväksi ainoastaan lasten kognitiivista tasoa ku

vaavia indeksejä: 

Kognitiivinen taso I. Tämä arvioitiin koko kertomuksen perusteella (0 - 2) ja 

se kuvastaa preoperationaalis-egosentristen vastausten määrää (siis sellaisia 

vastauksia, joissa osat ovat erillisiä ja joissa vastaus suhteutetaan itseen). 
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Kognitiivinen taso II. Tämä arvioitiin koko kertomuksen perusteella (0 - 2) 

ja tätä tasoa kuvastavat vastaukset, jotka sisältävät osien integrointia tai 

kvalifiointia (siis osat liitetään yhteen ja vaihdetaan henkilön näkökulmaa, 

täsmennetään yleisluonteisia mainintoja) ts. eräänlaista roolinottamiskykyä. 

Kognitiivinen taso III. Tämä on summapistemäärä seuraavista erillisistä alhaisen 

kognitiivisen tason indikaattoreista: ajatteleminen (ei tiedä, diffuusi evalu

ointi, ulkoinen kuvaus), miksi (ei tiedä, irrelevantti selitys, selitysten kog

nitiivinen taso 3 ja 4) ja millainen (ulkoinen kuvaus, diffuusi evaluointi). 

4.6. Lasten haastattelu 

Lasten haastattelu kohdistui ennen muuta toverisuhteiden määrän, laadun ja in

tensiteetin sekä toimintojen määrän ja laadun selvittämiseen; lisäksi lapsilta 

kysyttiin heidän suhtautumistaan kouluun menoon ja tietoja koulua koskevista 

asioista, suuntautumista tulevaisuuden ammattiin ja tietoisuutta vanhempien 

työstä. Lasten vanhemmilta kysyttiin osittain samoja asioita (Ks. tarkemmin 

Alanen ym., 1978). 

Lasten leikkitoimintoja kyseltiin laajasti (lasten haastattelulomake on liit

teessä 4) ja lasta pyydettiin kuvaamaan sisä-, ulko-, kesä- ja talvileikkejään. 

Kaikki lapsen mainitsemat toiminnot jaettiin seuraaviin tyyppeihin niiden tar

joamien oppimismahdollisuuksien mukaan: 

1. toimintaleikit (esim. autolla ajelu, nukeilla leikkiminen, pyörällä ajelu)

2. roolileikit (esim. kotileikki, kauppaleikki)

3, sääntöleikit (esim. jääkiekko, noppapelit) 

4. konstruktiiviset toiminnat (esim. askartelu, rakentelu, piirtäminen)

5, kirjojen ja lehtien katselu tai lukeminen, laskeminen) 

6. radion ja musiikin kuuntelu, TV:n katselu

Vallitsevaksi leikkityypiksi nimettiin se luokka, johon kuului eniten lapsen 

mainitsemia toi:nintoja. 
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1. yksipuolinen: lapsi mainitsi yhteen tai kahteen luokkaan kuuluvia toimin

toja

2. suhteellisen monipuolinen: lapsi mainitsi kolme tai neljä luokkaa, johon

kuului ainakin kaksi erilaista toimintaa

3, monipuolinen: lapsi mainitsi kaikista viidestä luokasta ainakin kaksi eri

laista toimintaa.

Mieluisin toimintatyyppi saatiin vastauksena kysymyksiin "Millaisista leikeistä 

tai muista toiminnoista pidät eniten? Entä toiseksi eniten?" Jos lapsi mainit

si useita toimintoja, valittiin luokka, johon kuului eniten lapsen mainintoja 

tai jos eri luokkiin kuuluvia toimintoja oli sama määrä, valittiin ensiksi mai

nittu. 

On huomattava, että lasten toimintoja kuvaavat indeksit liittyvät erityisesti 

leikkeihin. Vanhemmilta kysytyt lapsen ajankäyttötiedot ja spesifimmät kysymyk

set kuvaavat muitakin toimintoja kuten kotitöitä ja perheen yhteisiä toimintoja. 

4,7. Muut menetelmät 

Muita tutkimusmenetelmiä ei tässä yhteydessä kuvata tarkemmin, sillä niitä on 

analysoitu aikaisemmissa tutkimusprojektin selosteissa. Tässä yhteydessä esi

tetään kuitenkin lyhyt maininta niiden yleisestä luonteesta ja käyttötarkoituk

sesta. 

Perheiden kielellistä ja ei-kielellistä kommunikointia tutkittaessa on käytetty 

kommunikaatioilmasto-mittaria (Luolaja, 1978 a), joka esitettiin kummallekin 

vanhemmista. Äitiä haastateltiin myöe perheen,iäsenten yhteisistä toiminnoista 

kotona ja kodin ulkopuolella (Alanen, ym. 1977). Perheenjäsenten kielellisen 

vuorovaikutuksen laatua selvitettiin myös haastattelemalla äitiä perheessä ta

pahtuvien keskustelujen sisällöistä (mm. työasiat, koulutulokkaan toiminta ko

din ulkopuolella, perheen sisäiset tunnepitoiset asiat, vapaa-ajan toiminta, 

kotitalous) ja tarkoituksellisuudesta. Tässä yhteydessä olettamuksena on, et

tä erityisesti keskustelu koulutulokkaan toiminnasta kodin ulkopuolella osoittaa 

kiinnostusta häntä kohtaan ja yleensäkin tarkcituksellinen keskusteleminen eri

laisista asioista perheessä kuvastaa myönteistä ja tasaveroista suhtautumista 

lapsiin. 
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Lasten sosiaalisen käyttäytymisen ,ia sosiaalisten taitojen tutkimusmenetelmiä 

on kuvattu tarkemmin Pölkin selosteessa (1978b ), Tässä tutkimuksen osassa 

tarkasteltiin minäkäsityksen ja seuraavien sosiaalisen kehityksen aspektien 

välisiä yhteyksiä: 

a) kielellisesti ilmaistu sosiaalisen käyttäytymisen konstruktiivisuus autta

mis- ja konfliktitilanteissa (sosiaalisen käyttäytymisen testi= SKT), 

b) sosiaalisen vuorovaikutuksen perusvalmiuden (tarkkailu pienryhmätilanteissa

ja yksilötutkimuksen yhteydessä) ja 

c) yhteistoimintataidot tavoitteista yhteistä toimintaa edellyttävissä tilan

teissa (tarkkailu pienryhmätilanteissa), 



27 

V TULOKSET 

5.1. Koulutulokkaiden minäkäsityksen jäsentyneisyys, sisältö ja arvovaraus 

5.1.1. Tyttöjen ja poikien minäkäsityksen jäsentyneisyys 

Vapaan minäkuvauksen jäsentyneisyyttä arvioitiin siis sen mukaan, millaisista 

elementeistä kuvaus koostui (ulkoiset tai psykologiset toiminnat tai piirteet), 

miten monipuolinen kuvaus oli ja missä määrin pystyttiin yhdistämään keskenään 

ristiriitaista informaatiota. Tutkitut 6 - 7-vuotiaat tuottivat erittäin niuk

koja kuvauksia: 27 % lapsista ei kuvannut itseään lainkaan, 50 % mainitsi vain 

yhden itseään koskevan seikan ja vain 23 %:lla koostui kuvaus kahdesta tai 

useammasta elementistä. Näin ollen 94 % kuvauksista sijoittui tarkemmassa luo

kituksessa viiteen ensimmäiseen kategoriaan ja monipuolista psykologisen toi

minnan kuvausta ja ristiriitaisen informaation yhdistämistä esiintyi vain 6 %:lla 

lapsista. 

TAULUKKO 5. Tyttöjen ja poikien minäkäsityksen jäsentyneisyys 

tytöt pojat 

ei mainintaa, ei kuvausta 22 32 

yksityinen ulkoinen piirre/toiminta 42 34 

yksityinen ulkoinen piirre/toiminta, 13 12 
stereotypia 

yksityinen ulkoinen piirre/toiminta, 3 5 
monipuolinen 

yksityinen ominaisuus/psykologinen toiminta 15 12 

monipuolinen kuvaus/psykologinen toiminta 3 3 

yleinen kuvaus, jossa tarkennetaan ja yhdis- 3 3 
tetään erilaista ristiriitaista informaatiota 

(N) (96) ( 116) 

koko ryr.mä 

27 

38 

13 

4 

14 

3 

3 

(212)
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Tyttöjen ja poikien esittämien kuvauksien laadussa ei ollut merkitseviä ero

ja. Suurin osa maininnoista oli yksittäisiä ulkoisia piirteitä tai toiminto

ja kuten "mie leikin", "ikä kuusi vuotta" tai "tavallinen ihminen". Stereo

typisiä vastauksia kuten "miun nimi on Kaisa, asun Kalettomantiellä, veljen 

nimi on Timo" oli 13 % vastauksista. Melko tavallisia (13 % esiintyneistä) 

olivat myös yksityisen ominaisuuden tai psykologisen toiminnan kuvaukset, esim. 

"mä olen semmonen, että mä valvon myöhään", "mä tykkään ihmisistä", "mä oon 

kiltti". Hyvin harvinaisia olivat seuraavantyyppiset monipuoliset psykologis

ta toimintaa ja ominaisuuksia sisältävät kuvaukset: "Mä olen ollut aika kiltti 

ja äitienpäivänä olin aika kiltti. Olen nukkunut, koska äiti on käskenyt ja 

olen käynyt sukulaisten luona ja mummolassa me tehdään kaikkea kivaa. Ja sit

ten mä olen kohtelias. Ja äitienpäivänä keitin kahvia ja tehtiin kakku." 

5,1.2. Tyttöjen ja poikien minäkäsityksen sisältö ja subjektiivisesti tärkeim

mät asiat 

Tiedot lasten minäkäsityksen sisällöstä perustuvat vapaa.� kuvauksen antamiin 

tietoihin ja kuva.minäkäsitystestin viiteen sisällölliseen dimensioon. Itseä 

koskevia tärkeimpiä asioita kysyttiin lapsilta suoraan vapaan kuvauksen jäl

keen, jolloin vastaukseksi saattoi tulla monipuolisempiakin asioita kuin vapaa

seen kuvaukseen tuotettu mahdollisesti niukka maininta. 

TAULUKKO 6 a. Tyttöjen ja poikien minäkäsityksen sisältö vapaassa kuvauksessa 

(kuinka monella prosentilla esiintyy ainakin yksi maininta) 

tytöt pojat koko ryhmä t-arvo p

Vauaa minäkäsitrstesti (VMT) 

ei osaa sanoa 22 32 27 

ulkoinen piirre 66 57 62 

taidot, mielenkiinnon kohteet 4 6 5 

diffuusi evaluaatio 11 10 • 1 
1 '

intentiot, ruieliala 3 3 3 

sosiaalinen vuorovaikutus 20 14 17 

psykologinen toiminta/ominaisuus 7 7 7 
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Taulukko 6 a osoittaa, että 62 % lapsista mainitsi ainakin yhden ulkoisen 

piirteen, joiksi tässä tutkimuksessa laskettiin varsinaisten ulkoisten piir

teiden ja ominaisuuksien ("olen laiha", "minulla on vaalea tukka") lisäksi 

myös pelkät toiminnan kuvaukset ("syksyllä menen kouluun", "pelaan jääkiek

koa") ja tunnista.mistiedot ( "minun nimi on Satu", "asun Lahdessa") , jotka 

muodostivat huomattavan osan näistä maininnoista. Sosiaalista vuorovaikutus

ta koskevia mainintoja kuten "mulla on paljon kavereita", "käyn vanhusten 

luona usein" esiintyi 17 %:lla lapsista. Epämääräisiä arviointeja itsestä 

siis diffuusia evaluaatiota ("kiva", "kamala", "hölmö" jne.) esiintyi 11 %:lla. 

Vain 15 % lapsista esitti psykologisempia itseä koskevia kuvauksia ja niistä

kin osa esitettiin psykologisen toiminnan kuvauksena kuten "en puhu koskaan ru

mia", "teen melkein aina kuten vanhemmat sanoo" tai "leikin nätisti". Varsi

naiset psyykkisten ominaisuuksien kuvaukset olivat harvinaisia ja esimerkiksi 

intentioiden kuvaukset yksinkertaisia (esimerkiksi "säästän rahaa joululahjo

ja varten", "odotan kesää"). 

TAULUKKO 6 b. Tyttöjen ja poikien minäkäsityksen sisältö kuvaminäkäsitystestin 

mukaan (faktoripistemäärien keskiarvoina) 

t;z::töt Eoj at t-arvo E 

valoisa omatoimisuus 503.68 496,98 

(99.08) ( 101.08) 

riitaisat ihmissuhteet 502. 89 497.63 

(96. 33) (103.27) 

rajut leikit 474.09 521.26 -3,52 ,01 

(98.06) (96,90) 

rooliin eläytyrr�nen 490. 73 507.60 

(99,96) (99. 81) 

syrjässä oleminen 537,62 469. 13 5 .28 . 01 

(92.55) (95,54) 
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Taulukon 6 b mukaan tyttöjen ja poikien kesken ei ollut kuvaminäkäsitystestin 

tuottamien faktoreiden valoisa omatoimisuus, riitaisat ihmissuhteet ja rooliin 

eläytyminen sisällöissä. Sen sijaan pojat kuvasivat itseään useammin rajuihin 

leikkeihin osallistuviksi (faktoripistemäärien keskiarvojen ero merkitsevä 

1 %:n tasolla) ja tytöt arvioivat useammin kuin pojat syrjässä olemisen itsel

leen ominaiseksi (keskiarvojen ero merktisevä 1 %:n tasolla). Sisällöllises

ti syrjässä olemiseen siis kuului osioita, jotka kuvastivat sekä opillisiin 

suorituksiin liittyviä että sosiaalisia tilanteita. 

Vastaukset kysymykseen "mikä sinussa on sinulle itsellesi tärkeintä?" kasaan

tuivat noin kolmeen pääryhmään, joista suurin oli toimintojen ja taitojen luok

ka ("leikkiminen", "osata ajaa polkupyörällä"), tähän kuului 25 % maininnois-

ta. Itselle tärkeintä asiaa koskevaan kysymykseen ei vastannut lainkaan 24 % 

lapsista. Viittauksia f:rsiologisiin perustarpeisiin, kuten syömiseen, juomi

seen ja elossa pysymiseen esitti 22 % koulutulokkaista, Esimerkkeinä tällai

sista vastauksista ovat "että mä elän kauan, etten heti kuole", "että saan 

ravintoa". Sosiaalisesti suota.va kä,rttäytyminen, jolla on selvä psykologinen 

merkitys esiintyi 11 %:lla, esimerkiksi "tottelee isää ja äitiä", "olla niin 

nätisti kuin vain voi", "jos toiset ei päästä peliin, niin pitää hakee toisia". 

Viittauksia kotiin, vanhempiin, sisaruksiin ja omiin tavaroihin esiintyi 9 %:lla, 

esimerkiksi "ettei siskoille ja veljille sattuisi mitään pahaa", "pyörä". Myös 

mainintoja koulussa menestymisestä ja muista koulunkäyntiin liittyvistä asiois

ta esiintyi (8 %) , samoin vi1ttauksia kehoon (4 %), terveyteen (4 %) ja sään

töihin (2 %) . 

5,1.3. Tyttöjen ja poikien minäkäsityksen arvovaraus 

Vaps.issa i tseil. koskevissa kuvauksissa oli arviointia osoittavia maininto.j a 

vain 15 % kaikista (joskin 21 % mainituista), ja neutraaleja kuvauksia oli 

yli puolet kokonaismäärästä, Vapaassa kuvauksessa tuotettu evaluaatio oli ta

vallisimmin diffuusia, esim. kiltti, tuhma (vrt. taulukko 6 a). Kuvaminäkä

sitystestin ja sidotun kielellisen minäkäsitystestin osioihin sisältyi runsaas

ti evaluaatiota ja ne ryhmittyivätkin molemmissa testeissä kahdeksi laa.jaksi 

eri sisältöalueiden positiivista. ja negatiivista arviointia osoittavusi fak

toriksi. Vaikka näiden kahden testin tuloksia tarkastellaan pääasiassa fak-
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toripistemäärien avulla (joiden keskiarvo on 500 ja hajonta 100) laskettiin 

myös primääripistemääriin pohjautuvat summapistemäärät faktorianalyysissä 

korkeimmat lataukset saaneille osioille. Kuvaminäkäsitystestistä otettiin 

mukaan 20 korkeimman painokertoimen saanutta pösitiivista ja negatiivista 

osiota ja vastaavasti sidotusta kielellisestä minäkäsitystestistä 14 kumpaan

kin dimensioon kuuluvaa osiota. Pisteistäminen tapahtui alkuperäisen menet

telyn mukaisesti ( s. 13 ). 

Kaikki neljä uutta summapistemäärää jakautui koulutulokkaiden ryhmässä suunnil

leen normaalisti. Teoreettiset vaihteluvälit olivat 20 osiota sisältäville 

skaaloille 20 - 60 ja 14 osiota sisältäville 14 - 42. Kuvaminäkäsitystestin 

positiivisen dimension havaittu vaihteluväli oli sama (X= 43,88, s = 7,94) 

kuin teoreettinen ja negatiivisen ulottuvuuden 20 - 57 (X= 33.18, s = 6.77), 

Sidotun minäkäsitystestin positiivisen asteikon su=apistemäärien keskiarvo 

oli 33.08 ja negatiivisen 22.03. Näin ollen lapset arvioivat itsensä kielelli

sellä asteikolla jossain määrin positiivisemmin ja vähemmän negatiivisia asi

oita mainiten kuin kuvaminäkäsitystestissä, jossa ei edellytetty valintojen ää

neen lukemista. 

Kuvaminäkäsitystestin positiivisen dimension jakauma osoittaa, että joukossa 

oli yksi lapsi, joka ei valinnut yhtään itseään koskevaa myönteistä kuvausta 

ja kaksi lasta, jotka valitsivat kaikki myönteiset osiot. Noin 30 % lapsista 

sai 40 pistettä tai vähemmän tällä asteikolla, minkä voidaan katsoa osoittavan 

melko niukkaa itseä koskevien myönteisten asioiden valintaa (tosin ääritapauk

sessa pistemäärän voi tuottaa 10 valintaa "ei lainkaan kuten minä" ja 10 va

lintaa "kuten minä", mikä ei kuitenkaan liene tavallista). Vastaavasti erit

täin myönteisesti itseään arvioivina voidaan pitää lapsia, joiden su=apiste

määrä oli 50 tai sitä enemmän; heitä oli koko ryhmässä noin 20 %. 

Kuvaminäkäsitystestin negatiivisella dimensiolla sai minipistemäärän 20 kaksi 

lasta ja alle 40 pistettä sai 85 % lapsista, mikä osoittaa, että koulutulok

kaat yleensä näkivät itsessään melko vähän kielteisiä asioita. Joukossa oli 

kuitenkin noin 30 lasta (14 %), jotka näkivät itsessään runsaasti negatiivi

sia seikkoja. 
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Kielellisessä sidotussa minäkäsitystestissä viisi lasta mainitsi suhteessa 

itseensä paikkansa pitäviksi kaikki 14 myönteistä osiota ja 15 % sai korkein

taan pistemäärän 28, mitä voidaan pitää suhteellisen alhaisena myönteisten 

osioiden valintamääränä. Vastaavasti joukossa oli kuusi lasta, jotka eivät 

nähneet itsessään yhtään negatiivista aspektia ja kaikenkaikkiaan 92 % lap

sista näki itsessään vähän kielteisiä asioita (summapistemäärä 28 tai vähem

män). Itseensä melko kielteisesti suhtautuvien lasten ääriryhmään jäi näin 

ollen vain 8 % vastanneista eli 16 lasta. 

Tyttöjen ja poikien minäkäsityksen arvovarausten kesken ei ollut systemaatti

sia eroja. Pojat valitsivat kuitenkin kuvaminäkäsitystestissä tyttöjä useam

min itseään negatiivisesti kuvaavia asioita (siis viittaukset surulliseen 

mielialaan, riitaisiin ihmissuhteisiin ja·syrjässäolemiseen). 

5,2. Koulutulokkaiden sosiaalisten kognitioiden tason ja minäkäsityksen jäsen

tyrteisyyden, sisällön ja arvovarauksen välisiä yhteyksiä 

Lasten sosiaalisten kognitioiden yleisen tason estimaatteina käytettiin siis 

vuorovaikutuksen tulkitsemistestistä laskettuja pistemääriä (s. 23). Koska 

kehittyneitä vastauksia osoittava indeksi (ts. kertomuksissa esiintyi eri osien 

integrointia ja sisältöjen kvalifiointia) korreloi relevantisti muihin indek

seihin ja sen jakauma oli hy�ä, käytettiin sitä pääasiassa tarkasteltaessa kog

nitiivisen tason, minäkäsityksen jäsentyneisyyden ja sisällön sekä arvovarauk

sen välisiä yhteyksiä. 
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TAULUKKO 7. Kognitiivisen tason ja minäkäsityksen jäsentyneisyyden välinen 

yhteys vapaan kuvauksen mukaan (VMT) 

K O G N I T I I V I N E N T A S 0 

p heikoin 

ei vastausta 45xo 

yksityinen ulkoinen piirre/ 30 
toiminta }34)(,0 

yksityinen ulkoinen piirre/ 4 
toiminta, stereotypia 

yksityinen ulkoinen piirre/ 4 
toiminta monipuolinen 

yksityinen ominaisuus/psykologinen 13 

toiminta 

monipuolinen kuvaus/psykologinen 4 
toiminta 

yleinen kuvaus, jossa tarkenne- 0 
taan ja yhdistetään erilaista 
ristiriitaista informaatiota 

(N) ( 53) 

keskir. 

25" 

41 
} 53 �

12

3 

13 

2 

3 

( 86) 

paras t-arvo 

16 ° "2.416 
0

3. 594

38 "/1 -2.250 

J
57° 

19 0 -2.640 

5 

14 

3 

4 

(73) 

.01 

.001 

. 01 

.01 

TAULUKKO 8. Kognitiivisen tason ja minäkäsityksen vallitsevien ominaisuuksien 

väliset yhteydet (miten monella prosentilla ryhmästä tietty asia 

esiintyy) vapaan kuvauksen mukaan (VMT) 

K 0 G N I T I I VI N E N T A S 0 

heikoin keskir. paras t-arvo p 

ei vastausta 42X0 24° 15 l( X 3. 390 .01
0 2. 196 .05

ulkoinen piirre 40 xO 64x 73 ° X-2.82"{ .01 
0-3.996 .oo 1 

taidot, miel<=nkiinnon kohteet 6 5 5 

diffuusi evaluaatio 9 10 12 

intentiot, mieliala 6 4 

sosiaalinen vuorovaikutus 6 xo 16 ;( 25 ° x_1 .95; 
0-3. 152 .01

psykologinen toiminta/ominaisuus 11 6 5 

(N) ( 53) (86) (73)
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Selvimmin sosiaalisten kognitioiden taso oli yhteydessä siihen, antoiko lapsi 

lainkaan itseään koskevia vapaita kuvauksia: 45 % kognitiivisesti heikoimpaan 

ryhmään kuuluneista ei kuvannut itseään lainkaan, kun taas kognitiiviselta 

tasoltaan parhaimmassa ryhmässä tällaisia lapsia oli vain 16 % (ero merkit

sevä 1 %:n riskitasolla). Vastaavasti kognitiivisesti parhaalla ja keskiryh

mällä oli enemmän yksinkertaisia ulkoisen piirteen ja toiminnan kuvauksia. 

Tarkasteltaessa sosiaalisten kognitioiden tasoltaan erilaisten lasten vastaus

ten sisältöä todettiin, että ainoastaan sosiaalista vuorovaikutusta koskenei

den mainintojen suhteellinen osuus oli suurempi kognitiivisesti parhaimmalla 

heikoimpaan ryhmään verrattuna (20 % vs. 7 %, ero merkitsevä 1 %:n riskitasol

la). Myöskään minäkäsityksen arvovarauksessa ei ollut juuri kognitiiviselta 

tasoltaan erilaisten ryhmien välisiä eroja. 

5,3. Koulutulokkaiden minäkäsityksen jäsentyneisyys, sisältö ja arvovaraus 

eri paikkakunnilla 

Tutkimuspaikkakunnat muodostivat monessa suhteessa toisistaan eroavia ekologi

sia ympäristöjä, joten suuruudeltaan erilaisissa kaupungiessa, teollistuneisuu

den suhteen erilaisissa taajamissa ja syrjäseudulla elävien lasten minäkäsityk

sen karkeakin vertailu voi paljastaa jatkoanalyyseihin suuntaa-antavia tulok

sia. Kootut tiedot osoittivät eri paikkakunnilla asuvien perheiden eroavan 

toisistaan mm. vanhempien koulutustason ja ammatin, lasten lukumäärän, hoito

muodon ja tovereiden luklunäärän suhteen (tarkemmin Alanen ym., 1978). 



TAULUKKO 9. Lasten minäkäsityksen jäsentyneisyys eri paikkakunnilla 

Laukaa Outokumpu Lahti Syrjäseudut 

ei vastausta 34 27 27 22 

yksityinen ulkoinen piirre/ 45 92" 63
} 

100 0 

33]

16
J 
49

toiminta J 
74xo 

yksityinen ulkoinen piirre/ 13 10 14 11 
toiminta, stereotypia 

yksityinen ulkoinen piirre/ 0 0 6 9 
toiminta, monipuolinen 

8
J 8" 1 0 0 

1 21 \/ 36xov 

yksityinen ominaisuus/psyko- 0 15 27 
loginen toiminta 

monipuolinen kuvaus/psykolo- 0 0 2
J 

9 
ginen toiminta 5 j 16 

yleinen kuvaus, jossa tarken- 0 0 3 
netaan ja yhdistetään erilais-
ta_ ristiriitaista informaa-
tiota 
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p 

X .05 
".05 

x.05
0.05

v.05

Koulutulokkaiden minäkäsityksen jäsentyneisyyttä koskevat tulokset viittaavat 

siihen, että syrjäseudulla asuvat lapset tuottivat jäsentyneimpiä itseään kos

kevia vapaita kuvauksia; on tosin muistettava, että jäsentyneimmiksikin arvi

oidut kuvaukset olivat vielä suhteellisen yksinkertaisia. Yllättävää oli, et

tä kaikki outokumpulaisten ja 92 % laukaalaisten�i�tRuksista olivat yksittäis

ten ulkoisten piirteiden tai toimintojen kuvauksia (tai vastaamatta jättämi

nen). Lahtelaisten koulutulokkaiden vastauksista kuului jäsentymättömimpiin 

luokkiin 3/4 ja syrjäseudun lasten vastauksista puolet. Kaikkein monipuolisim

pia, myös psykologisen toiminnan kuvausta sisältäneitä esityksiä oli lahtelai.s

lapsista 5 %:lla ja syrjäseudun lapsista 16 %:lla. 

Vapaiaen kuvausten sisällön tarkempi tarkastelu osoitti, että syrjäseutulap

set mainitsivat muita vähemmän ulkoisia piirteitä itseään koskevissa kuvauk

sissa (44 % vs. 61 - 70 %). He esittivät eniten mainintoja psykologises�a toi

minnasta tai ominaisuudesta (18 % vs. 0 - 8 %) sekä erityisen runsaasti diffuu

sia evaluaatiota (27 % vs. 0 - 10 %) , joka miltei aina oli po3i tiivis ta. 



TAULUKKO 10 a. Lasten rninäkäsityksen arvovaraus eri paikkakunnilla vapaan minäkäsitystestin (VMT) mukaan(%) 
w 
°' 

Paikkakunta Va.paa minäkäsitys (VMr) 

ei main. negat. neutr. posit. N 

Lahti 27 0 59 14 X 88 

Outokumpt: 28 0 72 00
40 

Laukaa 34 0 61 5v 39 
X 

.01 

Syrjäseutu 22 4 38 36XOV 45 0 .001 

l' 

�'AULUKKO 10 b. Lasten minäkäsi tyksen arvcvaraus eri paikkakunnilla kuvaminäkäsi tystestin KMT) ja kielellisen 

sidotun minäkäsitystestin (SMT) mukaan 

Paik.kak'..l!lta 

Lahti 

Outokumpu 

I,faukaa 

:3yrjäseutu 
------

Yähän 
n�;gat. 

25 

33 

33 

24 

Kuvarninäkäsitystesti (KM) 

melko hyvin 
negat. negat. 

43 32 

33 35 

36 31 

51 24 

vähän melko 
posit. posit. 

24 49 

25 28 

26 33 

47 4o 

x2 

hyvin 
posit. 

27 

48 

41 

13 

19.48, 

Paikkakunta 

Lahti 

Outokumpu 

Laukaa 

Syrjäseutu 

df = 6, p<.01 

Kielellinen sidottu minäkäsitystesti (SMT) 

vähän melko hyvin vähän melko hyvin 
negat. negat. negat. posit. posit. posit. 

33 27 40 26 25 49 

25 30 45 33 25 43 

36 28 36 2 1 33 46 

18 40 42 l10 42 18 

X
"-

= 14.25, df = 6, 
p <.01 
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Kuvauksissa itseä koskevista tärkeimmistä asioista ei ollut suuria eroja eri 

paikkakunnilla asuvien lasten kesken. 

Testien aikaisempi vertailu (ks. s. 21) osoitti, että lapset tuottivat-vapaas

sa kuvauksessa yleensä melko vähän evaluaatiota sisältäviä vastauksia, kun 

taas muissa testeissä vastausten pääosa oli evaluaatiota sisältäviä (kuvami

näkäsitystestin ja kielellisen sidotun minäkäsitystestin antaessa keskenään 

johdonmukaisia tuloksia). Syrjäseutulasten itsearvioinnit poikkesivat merkit

sevästi muiden suorittamista. 

5.4. Lasten minäkäsityksen jäsentyneisyys, sisältö ja arvovaraus eri ammatti

ryhmiin kuuluvissa perheissä 

Sekä isät että äidit kuuluivat tässä tutkimuksessa ammatiltaan työläisiin, toi

mihenkilöihin ja yrittäjiin, maanviljelijöihin ja niihin, jotka eivät olleet 

työssä kodin ulkopuolella. Ammattia vailla olevia isiä oli vain yhdeksän, jo

ten tämä ryhmä jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Sen sijaan kotiäitien r3h

mä oli huomattavan suuri (N = 79). 

Minäkäsityksen jäsentyneisyydessä ei ollut suuria ammattiryhmien välisiä ero

ja. Osoittautui kuitenkin, että toimihenkilöihin kuuluvien äitien, että sekä 

maanviljelijä-äitien että maanviljelijäisien lapset jättivät harvemmin esittä

mättä vapaan kuvauksen itsestään kuin muihin ammattiryhmiin kuuluvien perhei

sen lapset (13 - 19 % vs. 29 - 35 %). Kaikkein tavallisinta minäkuvauksen puut

tuminen oli kotona olevien äitien lapsilla. Vastaavasti kehittyneimpiä kuvauk

sia oli jossain määrin useammin maanviljelijöiden lapsilla. Myöskir. itseä kos

kevien kuvausten sisällössä oli vain vähäisiä ammattiryhmien välisiä eroja; 

näistä merkitsevin oli psykologista toimintaa tai ominaisuutta koskeneissa mai-

ninnoissa, joita maanviljelijä-äitien lapsista esiintyi 26 %:lla, mutta muihin 

ryhmiin kuuluvista vain 4 - 6 %:lla. 



'.I'AULUKKO -11 a.. Koulutulokkaiden minäkäsityksen arvovaraus eri ammattiryhmiin kuuluvissa perheissä (isän ammatin mukaan) 

(%) 

Vapaa minäkäsitys ( VMI') 

Isän ffil!Thatti ei main. negat. neutr. EOSit. (N) 

työläinen 33 0 53 13 ( 105)
toimih. t. yrittäjä 30 56 13 ( 77) 
1:1aan viljelijä 15 5 55 , 25 (20) 

'J'AULTJKKO 11 b. 1:oulutulokkaiden minä.�åsi tyksen arvovaraus eri ammattiryhmiin kuuluvissa perheissä ( isän ammatin mukaa-) 

(%) 

Kmraminäkäsitystesti (KMT) Kielellinen sidottu minäkäsitystesti (SMT) 

Isän ammatti vähän melko hyvin vähän melko hyvin vähän melko hyvin vähän melko hyvin 
negat. negat. negat. Eosit. Eosit. EOSit. negat. negat. negat. Eosit. Eosit. EOsit. 

työläinen 31 37 32 28 40 32 30 32 38X 25 33 42x 

toimih. t. yrittäjä 2'r 43 30 22 44 34 30 32 38X 27 27 45x 

maanviljelijä 10 70 20 50 35 1'5 15 20 65x
· 55 30 15x 

X .01 X .01 
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Taulukoista 11 a ja 11 b näkyy sama trendi kuin eri paikkakunnilla asuvien 

lasten minäkäsityksen arvovarausta koskevissa: maanviljelijäisien lapset eroa

vat voimakkaasti työläis- ja toimihenkilöperheisiin kuuluvien lasten ryhmästä. 

Sama ero ilmeni myös tarkasteltaessa perheitä äitien ammatin perusteella. Näin 

ollen maanviljelijäperheisiin kuuluvat lapset vapaassa kuvauksessa esittivät 

useammin myönteisiä käsityksiä itsestään, mutta sidotuissa testeissä valitsivat 

vain harvoin positiivisia itseään koskevia kuvia tai käsitteitä ja erityises

ti kielellisessä testissä pääasiassa valitsivat hyvin kielteisiä asioita. 

5.5. Koulutulokkaiden ihmisympäristön laajuuden ja laadun sekä minäkäsityksen 

jäsentyneisyyden ja arvovarauksen väliset yhteydet 

Tässä yhteydessä tarkastellaan paitsi lasten ja aikuisten kuvaamien toverisuh

teiden ja minäkäsityksen välisiä yhteyksiä myös tietoja sellaisten ihmisympä

ristöä karkeasti kuvaavien indikaattoreiden kuten entisen ja nykyisen hoito

muodon ja aseman sisarussarjassa mahdollisia seuraamuksia. 

Koulutulokkaiden hoitomuotoina olivat pääasiassa kotihoito, perhepäivähoito 

ja päiväkoti (joka Lahdessa toimi esikoulun tapaan). Entiset hoitomuodot jaet

tiin vanhempien hoitoon kotona, kotiapulaisen hoitoon, pitkäaikaiseen hoitosuh

teeseen kodin ulkopuolella ja lyhytaikaisiin hoitosuhteisiin kodin ulkopuolel

la. Lyhytaikaisissa hoitosuhteissa kodin ulkopuolella olleiden lasten ryhmä 

jäi niin pieneksi (N = 11), että sen perusteella ei voi tehdä johtopäätöksiä, 

vaikka se eräissä suhteissa erosi muista. Muuten entisen hoitomuodon mukaan 

jaettujen ryhmien kesken ei ollut systemaattisia eroja minäkäsityksen jäsenty

neisyydessä ja arvovarauksessa. Sen sijaan kouluiän alkuvaiheen hoitomuotoja 

tarkasteltaessa havaitiin, että kotilasten minäkäsitys oli jossain määrin vä

hemmän positiivinen kuin kodin ullrnpuolella hoidossa olleiden. 



•rAULUKKO 12 a. Minäkäsityksen arvovaraus kodin ulkopuolella päivähoidossa ja kotona olevilla lapsilla vapaan minäkä-g

sitystestin mukaan 

Vapaa minäkäsitys (VMT) 

Hoitomuoto ei main. negat. neutr. posit. (N)

päiväkoti 23 0 63 15 (61) 

perher,äivähoito 29 0 67 4 (28) 

kotihoito 35 2 47 15 ( 110) 

,. 

TAULUKKO 12 b. Minäkäsityksen arvovaraus kodin ulkopuolella päivähoidossa ja kotona olevilla lapsilla kuvaminäkäsitys

testin ja kielellisen sidotun minäkäsitystestin mukaan 

Hoitomuoto 

:päiväkoti 

perhepäi 'fähoi to 

kotihoito 

. . . Kuvaminäkäsi tyst!=s:t;i. .(KMI') 
negatiivisuus positiivisuus 

vähän melko hyvin vähän melko hyvin 

30 !14 26 23 39 38 

21 50 29 18 !,3 39 

27 l,2 31 35 37 27 

!(j.eJ.ell. sidottu minä�äi,5.tystesti (SMT). 
negatiivisuus positiivisuus 

vähän melko hyvin vähän melko hyvin 

34 26 39 23 25 5;! 

21 21 57 25 29 46X 

26 37 36 34 35 31X 

x.01
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Merkitsevin ero on sidotussa minäkäsitystestissä, mutta se näkyy trendinä myös 

kuvaminäkäsitystestissä, jossa kotilapset harvemmin kuin muut kuvasivat itseään 

fyysisesti, sosiaalisesti ja opillisesti kompetenteiksi (34 % kotilapsista kuu

lui vähän positiivisesti itseään kuvanneisiin vs. toisista 23 % ja 25 %, 31 % 

kotilapsista kuului itseään erittäin positiivisesti kuvanneisiin vs. 46 % ja 

52 % muussa hoidossa olevista), He eivät kuitenkaan muita useammin kuvanneet 

itseään kielteisesti. 

Esiintyi merkitseviä trendejä siihen suuntaan, että esikoiset kuvasivat itseään 

useammin eri alueilla kompetenteiksi, erityisesti valoisan omatoimisiksi verrat

tuna sisarussarjan keskellä oleviin tai perheen nuorimpiin lapsiin (tosin esi

koinen oli eräissä perheissä samalla ainoa lapsi). 

Noin 10 % tutkituista lapsista tapasi sisarusten lisäksi muita lapsia korkein

taan kerran viikossa ja näistä puolet erittäin harvoin. Noin 60 %:lla lapsis

ta oli mahdollisuus tavata päivittäin useita tovereita. Näiden toverien tapaa

misintensiteetiltään eroavien ryhmien välillä oli eräitä eroja minäkäsityksen 

arvovarauksessa, joskaan tulokset eivät olleet täysin systemaattisia ja yksise

litteisesti tulkittavissa. Erittäin harvoin vieraita lapsia tapaavat esittivät 

ristiriitaisempia itsearviointeja kl.l,1.n muut: vapaassa kuvauksessa he esittivät 

runsaasti myönteisiä asioita itsestään, mutta heidän strukturoituihin menetel

miin antamansa vastaukset olivat kuitenkin vähemmän myönteisiä kuin muiden an

tamat. Selvimmin tämä näkyi sidotussa minäkuvauksessa (SMT), jossa kaikkein 

myönteisimmän kuvauksen itsestään esittäneiden ryhmään kuului 43 % päivittäin 

useita tovereita tapaavista ja 20 % erittäin harvoin tovereita tapaavista. 



TAULUKKO 13 a.. Leikkitovereiden ikä ja minäkäsityksen arvovaraus vapaan minäkäsitystestin mukaan 

Vapaa minäkäsitystesti (VMT) 

ei main. negat. neutr. posit. 

toverit nuorempia ja saman- 33 2 53 13 
ikäisiä 

toverit vanhempia ja saman- 32 2 56 10 
ikäisiä 

toverit monenikäisiä 28 0 {' 55 1'7 

'l'AULUKKO 13 b. Leikki tovereiden ikä ja minäkäsityksen arvovaraus kuvaminäkäsitystestin (KMI') ja kielellisen sidotun 

minäkäsitystestin (SMI') mukaan 

Kuvaminäkäsitystesti (KMT) Kielell. sidottu minäkäsitystesti (SMT) 

vähän melko hyvin vähän melko hyvin vähän melko hyvin vähän melko hyvin 
negat. negat. negat. posit. posit. posit. negat. negat. nega.t. posit. posit. posit. 

toverit nuorempia Ja saman- 29 36 35 47 27 25 29 29 42 38 20 42 
ikiiisi.ä 

toverit var1hempia j e. sama.n- 20 42 38 26 54 20 26 38 36 32 36 32 
ikäisiä 

tover:it monenikäisiä 33 44 24 21 41 39 29 29 43 23 34 44 

X =17.88, df.=4, p<.01 
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Toveriympäristön karkeista laadullisista aspekteista (esim. valikoituminen 

asumispaikan yms. mukaan, sukupuoli) ainoastaan toverien ikä oli jossain mää

rin yhteydessä lasten minäkäsityksen arvovaraukseen. Esiintyi trendejä siihen 

suuntaan, että monenikäisiä tovereita omaavien lasten minäkäsityksen arvovaraus 

oli harvemmin vain vähän positiivisia asioita sisältävä verrattuna lapsiin, 

joiden toverit olivat pääasiassa nuorempia ja samanikäisiä ja erityisesti 

edelliset kuvasivat itseään fyysisesti ja sosiaalisesti kompetenteiksi� 

5.6. Koulutulokkaiden sosiaalisten toimintojen laadullisten aspektien ja mi

näkäsityksen jäsentyneisyyden ja arvovarauksen välisiä yhteyksiä 

Tässä yhteydessä tarkasteltiin sekä perheen yhteisten toimintojen että lasten 

tovereiden kanssa suorittamien toimintojen ja minäkäsityksen jäsentyneisyyden 

ja arvovarauksen välisiä yhteyksiä. Taustaksi tutkittiin perheen ja lapsen 

ajankäyttötiedoissa olevia yhteisiä toimintoja kuvaavia indeksejä ja niiden 

mahdollista informaatiota minäkäsityksen muodostumisen reunaehtoja kuvattaessa. 

Osoittautui kuitenkin, että näin karkea tieto ei ollut missään johdonmukaisessa 

yhteydessä lasten minäkäsitykseen. 

,, 

Sen sijaan perheen yhteisten toimintojen määrä sisällä ja ulkona antoi joitain 

viitteitä lasten minäkäsityksen arvovarauksen muodostumisprosessista. Vaikka 

perheen yhteisiä toimintoja koskevat tiedot kuvastavat ennen muuta ajankohtaa 

juuri ennen koulunkäynnin alkamista, voidaan niiden ajatella osoittavan eräitä 

piirteitä perheen vuorovaikutuksen muodoista myös lapsen elämänhistorian aikai

semmissa vaiheissa. 



'I'AULUKKO 14 a. Perheen yhteisten kodin ulkopuolisten toimintojen määrä ja lasten minäkäsitylrnen arvovaraus 

vapaan kuvauksen (VMT) mukaan(%) 

ei yhteisiä toi:r.1intoja 

. �jonkin verran yhteisiä toimintoja 

runsaci.sti yhteisiä toimintoja 

ei 

Vapaa minäkäsitystesti 

main. negat. neutr. 

38 0 50 

29 12 57 

36 0 41 

(' 

(VMT) 

posit. (N) 

13 ( 16) 

13 ( 173) 

23 (22) 

TAULUKKO 14 b. Perheen yhteisten kodin ulkopuolisten toimintojen määrä ja lasten minäkäsityksen arvovaraus kuvaminä

käsitystestin (KMI') ja kielellisen sidotun minäkäsitystestin mukaan (SMT) 

Kuvaminäkäsitystesti (KMT) Sidottu minäkäsitystesti (SMT) 

vähän melko hyvin vähän melko hyvin vähän melko hyvin vähän melko hyvin 
negat. negat. negat. 12osit. 12osit. posit. negat. negat. negat. 12osit. posit. 12osit. 

ei yhteisiä toimintoja 19 25 56 38 50 13 13 19 69 19 31 50 

jonkin verran yht. toim. 23 44 29 32 37 32 31 27 40 33 32 36 

runs,i.ast:i. yht. t,.Jimintoj a 36 36 27 5 59 36 23 50 27 9 18 73

x2 

= 
9.65, df

2 
= 4, p < .05 X = 11.28, df = 

2 4, X = 12.80, df = 4, 
p < .05 P< .05 
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Taulukossa 14 ESiintyi trendejä siitä, ettälapsilla, joiden perheessä on vähän yh

teisiä sisätoimintoja (esim. keskustelut, leikit, joukkotiedotusvälineiden seu

raaminen), on vähemmän myönteinen käsitys omista fyysisistä, sosiaalisista ja 

opillisista taidoistaan. 

Tarkasteltaessa yhteisiä toimintoja kodin ulkopuolella (esim. ulkoilu- ja urhei

luharrastukset, matkat, erilaiset tilaisuudet), joiden voidaan katsoa kuvasta

van suhteellisen aktiivista yhdessäoloa, havaittiin edellisensuuntaisia trende

jä. Selvästi omaksi ryhmäkseen erottuivat lapset (N= 16), joiden perheissä ei 

ollut lainkaan yhteisiä toimintoja ulkona: he arvioivat itsensä merkitsevästi 

negatiivisemmin kuin muut lapset (tämä ero ei luonnollisesti näkynyt vapaassa 

kuvauksessa, jossa negatiivisia mainintoja ei juuri esiintynyt. Kuvaminäkäsitys

testissä kielteisimmin itsensä arvioineiden ryhmään kuului 56 % ja sidotussa mi

näkäsitystestissä 69 % lapsista, joiden perheessä ei ollut yhteisiä ulkotoiminto

ja; vastaavat luvut muilla lapsilla olivat 31 % ja 41 %. 

Lasten toimintojen moninuolisuus tovereiden kanssa (osallistuminen oppimisen kan

nalta erilaisiin leikkeihin ja muihin toimintoihin kuten toimintaleikit, rooli

leikit, sääntöleikit, konstruktiiviset toiminnat) on luonnollisesti jossain mää

rin yhteydessä toveriympäristön laajuuteen, samoin aikuisten ohjeukseen ja kont

rollointiin. Se kuvastaa mm. millaisia tilaisuuksia lapsella on saada sekä kie

lellistä että ei-kielellistä palautetta omista toiminnoistaan. Tulokset osoitti

vat, että lapset, joiden toiminnat olivat yksipuolisia, esittivät harvemmin va

paan kuvauksen itsestään kuin monipuolisesti toimivat lapset ( 63 % vs. 77 %) • 

Esiintyi myös trendejä siihen suuntaan, että yksipuolisesti leikkivät ja toimivat 

lapset näkivät itsensä vähemmän taitavina kuin monipuolisesti toimivat (24 % vs. 

43 %', ero merkitsevä 5 %:n riskitasolla). 

Ryhmätasolla tarkasteltiin myös, millarsta kielellistä ja ei-kielellistä kommu

nikointia esiintyi minäkäsityksen jäsentyneisyydeltään ja itsearvostukseltaan 

erilaisten lasten perheissä. Perheenjäsenten emotionaalista vuorovaikutusta 

ja lapseen suhtautumista sekä keskustelujen sisältöä koskevat tiedot pohjautuvat 

toisaalta kummankin vanhemman erikseen täyttämään ns. kow.lllu.�ikaatioilmasto-mit

tariin (ks. Luolaja, 1978 a) ja äidin haastatteluun. 
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Ei paljastunut mitään johdonmukaista yhteyttä lasten minäkäsityksen jäsentynei

syyden ja arvovarauksen ja vanhempien suhtautumisen ja kom..munikaatioilmaston 

yleistä positiivisuutta ja negatiivisuutta osoittavien indeksien kesken (Luola

ja, 1978); isiltä saatujen tietojen yleistettävyyttä tosin rajoittaa vastaamat

ta jättäneiden suuri määrä. Tutkimuksen tässä vaiheessa ei ole tietoja perheen 

kommunikaatioilmaston spesifimmän laadtL� ja lapsen minäkäsityksen välisistä yh

teyksistä. 

Sen sijaan perheen elämän eri alueisiin liittyvien keskustelujen laatua tarkas

teltaessa havaittiin joitakin kiinnostavia yhteyksiä. Tällöin selvitettiin, pu

hutaanko perheessä ylipäänsä tietyistä asioista ja onko niistä keskusteleminen 

satunnaista vai tarkoituksellista. Oletettiin, että keskusteleminen koulutulck

kaan toiminnasta kodin ulkopuolelle ja lapsen mukaanottaminen perheen muihinkin 

keskusteluihin osoittaa kiinnostusta häntä kohtaru1 ja hänen pitämistään tasave

roisena perheenjäsenenä. 

Tulokset osoittivatkin, että perheissä, joissa oli tarkoituksellisesti keskustel

tu koulutulokkaan toiminnasta perheen vapaa-ajan vietosta tai perheen sisäisis-

tä tunnepitoisista asioista, oli lapsen käsitys itsestään myönteisempi kuin sel

laisissa perheissä, joissa näistä asioista ei ollut lainkaan keskusteltu. Sido

tun minäkäsitystestin mukaan 7 % lapsista, joiden perheessä ei puhuttu hänen 

toiminnastae.n kodin ulkopuolella, kuului minäkäsitykseltään kaikkein positiivi

simpaan ryhmään, mutta 47 % nitstä, joiden kodissa keskusteltiin tästä. Vastaa

vasti kuvaminäkäsitystestin mukaan minäkäsitys oli vain vähän positiivinen 47 %:lla 

niistä lapsista, joiden perheessä ei keskusteltu lapsen toiminnasta ja 23 %:lla 

niistä, joiden kodissa puhuttiin 

Tutkituista perheistä vain 13: ssa puhuttiin tarkoituksellisesti yhteiskunnalli

sista asioista yhdessä. Tutkimu..11:seen osallistuneista perheistä vain 13 koulu-

tulokas otettiin mukaan yhteiskilllnallisia asioita koskeviin keskusteluihin. Tu

lokset osoittivat, että nämä lapset kuuluivat kaksi kertaa niin usein E:rittäin 

myönteisesti itseään arvioineiden I"Jhme.än j,a harvermi1in (0 vs. 34 % DiT:ssä ja 15 

vs. 30 % SMT:ssä) kuin ne lapset, joiden kodeissa lapset eivät olleet m1.L1.c.ana 

tällaisissa keskusteluissa. 

Ls.,:;ten sos ia.a.listen i'Cokemuster. laadu.'1 ja minäkäsi tyksen välisiä yhteyksiå or.l 

toistaiseksi tarkasteJ tu melko kai.'kealla tasolla. Perhettä kasvu,ympä:ristönä 

tai-·kastellaan myöhern.1T!irl lis5..ksi lapselle as-2tettujer:. l(as�ratustavoitteiien ja 

toisaalta hänelle esitettyjen se.äntöj en ja ohj au..11:.sen kan.nalta. 



TAULUKKO 15. Keskusteleminen koulutulokkaan toiminnasta kodin ulkopuolella sekä perheen vapaa-ajan toiminnasta ja 

lasten minäkäsitys kuvaminäkäsitystestin ja kielellisen sidotun minäkäsitystestin mukaan 

Kuvaminäkäsitystesti (KMT) Kielellinen sidottu minäkäsitystesti (SMT) 

vähän melko hyvin vähän melko hyvin vähän melko hyvin vähän melko hyvin 
negat. negat. negat. :12osit. :12osit. :12osit. negat. negat. negat. :12osit. :12osit. :12osit. 

Keskusteleminen koulutu-
lokka:i'.den toiminnasta 

ei ole puhuttu 40 47 13 47 33 20 33 33 33 33 60 
7x 

on puhuttu sattumalta 43 42 42 35 35 29 25 34 42 37 26 37 

on puhuttu tarkoituksel- 29 35 29 23 43 33 29 29 41 25 29 47
X 

lisesti 
x2=12. 71, df.=4, p<.05 

Keskusteleminen perheen 
vapaa-ajan -toiminnasta 

ei ole puhuttu 27 45 27 52 30 18x 24 52 24' 30 36 33 

on puhuttu sattumalta 32 40 28 25 41 33 23 31 46 30 30 40 

on pu.1-iuttu tarkoituksel- 26 42 32 24 44 33x 38 24 39 28 29 42 
l:i.sesti 

2 X =10.18, df.=4, p<.05

N 

15 

65 

129 

16 

60 

133 
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5.7. Koulutulokkaiden minäkäsityksen ja sosiaalisten taitojen väliset yhtey

det 

Lasten sosiaalisia taitoja tutkittiin siis sekä kielellisten testien että luon

nollisissa ja järjestetyissä tilanteissa tapahtuneiden tarkkailujen avulla. 

Voidaan olettaa, että heidän sosiaalisen käyttäytymisen testissä ilmaisemansa 

toiminta on läheisessä yhteydessä eräisiin hänen minäkäsityksensä aspekteihin: 

miten minä haluaisin toimia ja/tai miten minun tulisi toimia (ks. Pölkki, 1978 

b). 

Tulokset osoittivat, että itseä koskevan vapaan kuvauksen puuttuminen oli ta

vallisempaa lapsilla, jotka ilmaisivat melko vähän konstruktiivista toimintaa 

vastauksissaan (aggressiivisia ym. hyvin kielteisiä reaktioita esiintyi koko 

ryhmässä vähän). 

Tarkasteltaessa minäkäsityksen arvovarauksen ja sosiaalisen käyttäytymisen kons

truktiivisuuden·välisiä yhteyksiä todettiin eroja autta.mis- ja konfliktitilantei

den kesken. Tulokset osoittivat johdonmukaisesti, että mitä enemmän positiivis

ta koulutulokkaat olivat havainneet itsessään, sitä konstruktiivisemmin he myös 

ilmaisivat.käyttäytyvänsä auttamistilanteissa. Konfliktitilanteissa trendi ei 

ollut yhtä selvä(taulu.ld{o 16). 

Tarkasteltaessa minäkäsi tyksen �jäsentyneisyyden ja vuorovaikutuksen aloittamisen 

ja ylläpitämisen perusvalmiuksia kontaktissa vieraan aikuisen (tutkijan) kanssa 

todettiin, että yli 40 % lapsista, jotka eivät tuottaneet lainkaan vastausta va

paaseen minäkuvaukseen arvioitiin vuorovaikutuksen perustaidoiltaan yksipuoli

simpaan ryhmään kuuluviksi, kun taas vastauksia tuottaneista tähän ryhmään kuu

lui noin 20 %. Tulos ei ole täysin ongelmaton, sillä tutkijat tekivät arvioin

tinsa kaikkea kahden tutkimuskerran informaatiota hyvä.�si käyttäen. Kuitenkin 

sama ilmiö näkyi myös myöhemrrån järjestetyissä pienryh..�ätilanteissa. 



TAULUKKO 16 a. Minäkäsityksen arvovaraus ja kielellisesti ilmaistu sosiaalisen käyttäytymisen konstruktiivisuus 

auttamistilanteissa 

Konstruktiivisuus Konstruktiivisuus Konstruktiivisuus 
aikuis- ja la12sitilanteissa la12si-la12si -tilanteissa ;yli tilanteiden 

vähän keskink. Ealjon vähän keskink. 12al,jon vähän keskink. 

VMK'r: ei mainintaa 27 49 24 29 57 14 33 46 

negatiivinen 50 50 0 50 50 0 50 50 

neutraali 16 58 27 18 53 28 19 51 

positiivinen 20 53 27 27 47 27 23 47 

KMKT: negatiivisuus 

vähän 21 59 21 29 43 28 29 52 

keskinkertainen 22 42 36 24 44 33 25 43 

paljon 15 68 17 18 57 25 18 55 

rositiivisuus 

vähän 23 58 19 23 53 24 26 55 

keskinkertainen 21 51 28 26 47 27 26 48 

paljon 15 55 29 22 43 35 20 45 

SMKT: r,ega.tii visuus 

vähän 16 51 33 26 l16 28 21 52 

keskinkertainen 23 59 17 23 56 20 27 53 

paljon 20 53 28 22 43 36 24 44 

Eositiivisuus 

·vähän 24 56 19 31 115 24 32 47 
keskinkertainen 22 52 25 17 56 27 22 57 
paljon 15 54 31 23 !14 33 20 45 

12aljon 

21 

0 

30 

39 

19 

33 

26 

19 )( 

26 

35 x 

26 

20 

32 

21 X 

21 

36 ""'° 

x,05

N 

63 

2 

116 

30 

56 

89 

65 

62 

85 

65 

61 

64 

87 

62 

63 

87 



'rA1Jl,UKK0 16 b. Minäkäsityksen arvovaraus ja kielellisesti ilmaistu sosiaalisen käyttäytymisen konstruktiivisuus 

konfliktitilanteissa 

Konstruktiivisuus Konstruktiivisuus Konstruktiivisuus 
aikuis-laEsi tilant. laEsi-laEsi -tilant. ;y-li tilanteiden N ;yli 

vähän keskink. Eal,ion vähän keskink. Ealjon vähän keskink. Eal,jon 

VMK'l': ei mainintaa 29 59 14 33 48 19 35 48 17 63 35 

negat. 50 50 0 0 100 0 50 50 0 2 50 

neutraali 18 53 28 14 57 29 20 51 29 116 21 

posit. 27 47 27 17 53 30 23 43 33 30 23 

Klv1K'r: negatiivisuus 

vähän 28 52 21 21 55 24 28 45 28 58 29 

keskink. 23 54 24 21 48 30 26 45 29 89 25 

paljon 18 55 26 17 62 21 22 58 20 65 22 

Eositiivisuus 

vähän 29 48 23 21 56 23 32 45 23 62 32 

k.csk.ink. 20 56 24 24 48 28 22 52 26 85 24 

paljon 20 55 25 14 60 26 22 49 29 65 20 

SMKT: pegatiivisuus 

vähän 30 51 20 27 57 21 30 49 21 61 23 

keskink. 17 52 31 20 52 28 22 45 33 64 28 

paljon 22 57 21 18 54 28 ;�4 52 24 84 21� 

EOsitiivisuus 

vähän 26 52 23 27 50 23 31 50 19 62 37 

keskink. 25 56 19 21 51 29 32 38 30 63 22 

paljon 18 54 28 14 60 26 16 56 28 87 18 

Ul 
0 

tilant. 

49 16 

50 0 

52 28 

47 30 

50 21 

44 31 

60 18 

50 18 

51 26 

51 29 

54 23 

50 22 

48 28 

45 18 

51 25 

54 28 



TAULUKKO 17. Koulutulokkaiden minäkäsityksen arvovaraus ja yhteistoimintaan osallistuminen pienryhmässä 

Osallistuminen yhteistoimintaan Yhteistoimintaa ohjaavien aloitt. 

ei osallistu, osallistuu osallistuu ei tee aloitt. tekee aloitt. 
seurailee melko akt. aktiivisesti 

VMT: ei mainintaa 30 57 13x 67 33xo 

negatiivinen 0 0 0 0 0 

neutraali 26 47 28X 52 48
x 

positiivinen 8 62 31x 23 77
0 

KM'r: negatii visuus 

vähän negatiivinen 31 50 19 55 45 

melko negatiivinen 15 55 30 45 55 

hyvin negatiivinen 33 46 21 67 33 

KM'r: :eositiivisuus 

vähän positiivinen 28 56 15:ir 56 44 

melko positiivinen 23 51 26 54 46 

hyvin positiivinen 26 46 28X 54 46 

SM'r: negatii visuus 

vähän negatiivinen 20 53 27 51 49 

melko negatiivinen 31 48 21 60 40 

hyvin negatiivinen 25 51 24 54 46 

SMT: 12ositiivisuus 

vähän positiivinen 32 53 16 66 34 
x.05 
0

.001 
melko positiivinen 23 51 26 51 44 v.01
hyvin positiivinen 23 49 28 48 52 

(N) (38) (43) (69) (82) (68) 

tekeminen 
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Pienryhmätilanteissa ei ollut suuria eroja minäk.äsityksen arvovaraukseltaan eri

laisten lasten aktiivisuudessa ja aloitteisuudessa. Kuitenkin oli trendi sii

hen suuntaan, että runsaasti negatiivisia seikkoja itsestään maininneet lapset 

olivat sekä kielellisesti että toiminnallisesti aktiivisempia ja aloitteisempia 

kuin vähän negatiivista maininneet. 

Sen sijaan tarkasteltaessa kompleksimpia yhteistoimintavalmiuksia todettiin, et

tä jälleen ne lapset, joiden oli vaikea tuottaa itseään koskevia mainintoja kuu

luivat muita harvemmin aktiivisesti yhteistyöhön osallistuvien ryhmään (13 % vs. 

41 % niistä, joiden minäkäsitys oli melko jäsentynyt). 

v.trös eri tavoin yhteistoimintaan osallistuneiden lasten minäkäsityksen arvovaraus 

oli erilainen siten, et.tä minäkäsitykseltään melko positiiviset tai hyvin posi

tiiviset kuuluivat useammin yhteistoimintaan aktiivisimmin osallistuneiden ryh

mään ja yleensä tekivät yhteistoimintaa ohjaavia aloitteita useammin. Kun prcsent

tilukuja tarkastellaan toiseen suuntaan, ts. miten aktiivisimmin ja parheiten yh

teistoimintaan osallistunut ryhmä koostuu, todettiin, että siinä oli noin kuudes-

osa minäkäsitykseltään vähän positiivisia ja loput melko positiivisia tai hyvin 

positiivisia. Yleensä kohtalaisesti negatiivista itsessään nähneet kuuluivat 

yhteistoimintataidoiltaan parhaimpaan riJhmään, mutta runsaskaan itsekriittisyys 

ei välttämättä ollut esteenä. Esiintyi myös trendi, että pienryhmätilanteissa 

prososiaalista käyttäytymistä esiintyi useimmin hyvfn positiivisesti itsensä ar

vioineilla. 
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6. 1. Minäkäsityksen jäsentyneisyys, sisältö ja arvovaraus kouluiän alussa
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Koulutulokkaiden minäkäsitystä koskevat tiedot ovat luonnollisesti yhteydessä 

käytettyjen menetelmien mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. Koska käytettyjä 

minäkäsitystestejä on tarkasteltu ja vertailtu menetelmäjaksossa (s. 21) ja 

sosiaalisten taitojen tutkimusmenetelmiä Pölkin aikaisemmassa selosteessa 

(1978 a), metodisiin kysymyksiin puututaan tässä yhteydessä suhteellisen niukas

ti. Kaikki kolme minäkäsityksen tutkimiseen tarkoitettua menetelmää antoivat 

siis tietoja minäkäsityksen arvovarauksesta (joskin vain strukturoidut testit 

antoivat johdonmukaisesti samansuuntaista tietoa), vapaa kuvaus ja kuvaminäkä

sitystesti minäkäsityksen sisällöstä ja vapaa kuvaus myös yleisestä jäsentynei

syydestä. 

Verrattuna muiden esikouluikäisiä ja kouluiän alussa olevien lasten minäkäsitys

tä koskevien tutkimusten a..�tamiin tietoihin ovat tutkittujen lasten vapaat kuvauk

set yllättävän niuk.�oja: 23 % lapsista ei kuvannut itseään lainkaan ja puolet 

heistä mainitsi vain yhden itseään koskevan asian. L'Ecuyerin (1974) tutkimuk

sessa 3-vuotiaatkin ranskalaislapset tuottivat runsaampia vastauksia ja Israelis

sa (Kreitler ja Kreitler, 197 ) 6-vuotiaat esittivät keskimäärin kolme itseään 

koskevaa luonnehdintaa kuten myös ensiluokkalaiset Huhtalan ym. tutkimuksessa 

(1977), Livesleyn ja Bromlyn (1973) tutkimat lähes 8-vuotiaat tuottivat hämmäs

tyttävän runsaita kirjallisia kuvauksia itsestään (enemmän kuin 10 kuvausta las

ta kohti). 

Koulutulokkaiden minäkäsityksen sisältöä koskevat tulokset vastaavat muissa tut

kimuksissa saatuja. Täten kouluiän alkuvaiheessa olevat kuvaavat itsestään en

nen muuta tausta- ym. identifikaatiotietoja, toimintaansa, ulkonäköään, sosiaa

lista vuorovaikutusta ja ihmissuhteita. Varsinaisista psyykkisistä ominaisuuk

sista esiintyi niukasti mainintoja; tällaisia olivat esimerkiksi äkkipikainen, 

arka, ystävällinen. 

Kuvaminäkäsitystestiin valittiin osiot aikaisempien olettamusten perusteella, 

joten sen antamat tulokset eivät välttämättä täysin kuvasta lasten oman käsi te

maailman jäsentymistä. Neljä laajinta faktoria ovat kuitenkin - tosin vähemmän 
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differentioituneina - samansuuntaisia kuin aikuisten käsitesysteemistä eriste

tyt semanttista differentiaalitekniikkaa käyttäen: positiivinen ja negatiivinen 

evaluaatio, aktiivisuus ja voima sekä passiivisuus. Näiden dimensioiden konk

reetteina sisältöinä ovat kuitenkin ikäkaudelle tyypilliset kuten taidollinen, 

sosiaalinen ja opillinen kompetenssit tai niiden puute sekä rajut leikit. 

Pojat korostivat useammin kuin tytöt aktiivisuutta ja fyysistä voimaa, mikä on 

johdonmukaista vallitsevien sukupuolirooliodotusten kanssa. Vastaavasti tyttö

jen useammat maininnat syrjässäolemisesta kuvastavat paitsi passiivisuutta ja 

mahdollista kompetenssin puutetta kenties myös sensitiivisY'Jttä havaita ristirii

ta oman toiminnan ja tavoitteen kesken (esim. toiset lapset tekevät/osaavat, hän 

itse ei tee/ei osaa piirtää, pelata tms.). 

Tässä tutkimuksessa oli keskeisenä tutkimuskohteena rr..inäkäsityksen arvovaraus, 

mistä ilmiöstä muussa kirjallisuudessa on käytetty mm. termejä itsearvostus, 

itsensä hyväksyminen, minäkäsityksen positiivisuus tai jopa itseluottamus. Kos

ka tämä evaluaatio on erityisesti kouluikää nuoremmilla usein tiedostamaton ( rr.ut

ta silti sen oletetaan heijastuvan suhtautumisessa oppimiseen ja sosiaalisiin 

tilanteisiin) ja koska positiivinen ja negatiivinen arviointidimensio eriytyivät, 

päädyttiin minäkäsityksen arvovaraustermin käyttöön. Absoluuttisia arvoja tar

kasteltaessa koulutulokkaat käyttivät runsaasti positiivisten asteikkojen ylä

päätä ja suhteellisen niukasti negatiivisia arviointeja. Tuloksia tarkasteltaes

sa kiinnitettiin ennen muuta h�omiota lapsiin, jotka vähiten itsessään myönteis

tä nähneiden kolmannekseen tai eniten kielteisiä seikkoja nähneisiin. 

Kysymys lasten itsearvostuksen ja itsetiedostuksen välisestä suhteesta on mie

lenkiintoinen, sillä korkea i ts earvostu.l{sen taso voi liittyä erias teiseen itsen-

sä tiedostamiseen. On ilmeistä, että eniten itsessään myönteistä nähneiden ryh

mässä oli fyysisesti, sosiaalisesti ja opillisesti todella kompetentteja lapsia, 

mutta itseään eniten arvostaneiden ryhmään kuului myös lapsenomaisia ja itseään 

jossain määrin epärealistisesti ja defenssimekanismeja käyttäen arvioivia lar,sia; 

t/ihän havair,t.oon saatiin osittain tukea myös heidän sosiaalista käyttäytymistään 

koskeneista havainnoista. 
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Tässä tutkimusvaiheessa ei arvioitu lasten yleistä kognitiivista kehitystasoa, 

mutta käytettiin hyväksi tietoja, jotka koskivat lapsen roolinottamistaitoa ja 

sosiaalisten havaintojen jäsentyneisyyttä. Paljastui lievää samankaltaisuutta 

toisia ja itseä koskevien havaintojen ke5.ken ennen muuta vapaan kuvauksen esittä

misessä: egosentriset havainnot ja vaikeus katsoa asioita toisen henkilön näkö

kulmasta olivat yhteydessä itseä koskevan kuvauksen puutteeseen. Tämän voidaan 

katsoa tukevan kognitiivisen kehitysteorian näkemystä egosentrisyydestä, johon 

liittyy vaikeus tiedostaa omaa minää. 

6.2. Minäkäsityksen ja sosiaalisen toiminnan väliset yhteydet 

Tutkimuksessa on kuvattu eräitä lasten sosiaalista toimintaa osoittavia asioita 

tavallaan minäkäsityksen determinantteina (esim. toiminnan monipuolisuus toverei

den kanssa, vuorovaikutus muiden perheenjäsenten kanssa) ja toisia ikäänkuin sen 

heijastumina ja seuraamuksina (vuorovaikutuksen perustaidot vieraan aikuisen kans

sa ja tovereiden kanssa pienryhmässä). Tällainen kausaalisuhteiden tarkastelu 

on jossain määrin keinotekoista, sillä minäkäsityksen, erityisesti itsearvostuk

sen syntyminen on dynaaminen prosessi ja minäkäsitys voi toimia sekä riippumatto

mana että riippuvana variaabelina samassa yhteydessä. Usein puhutaan tässä yh-
,, 

teydessä itseään toteuttavasta ennusteesta; esim. Rosenberg (1965, 1919) on toden-

nut, että "Interpersonal success in the high school is, of course, both a cause 

and a consequence of self-esteem, probably involving a reinforcing and spiraling 

effect". 

Aikaisemmat olettamukset ja havainnot minäkäsityksen arvovarauksen ja sosiaalisen 

toiminnan välisistä yhteyksistä liittyvät ennen muuta siihen, että korkean itse

arvostuksen omaavien on helppo solmia kontakteja, toimia aktiivisesti ja itsenäi

sesto sosiaalisissa tilanteissa (Coopersmith, 1967) ja myönteinen minäkäsitys on 

myöskin edellytyksenä toisten hyväksymiselle sekä konstruktiivisille ja altruisti

sille toimintamuodoille (Fromm, 1939). Aikaisemmat olettamukset tässä tutkimuk

sessa saivat tukea, vaikka sekä minäkäsityksen arvovarausta että sosiaalisia tai

toja osoittavat indeksit olivat pääasiassa vain kolmiluokkaisia. Erityisesti 

havaittiin, että kaikkein aktiivisim.��n ja rakentavimmin tavoitteelliseen yhteis

toimintaan osallistuneista ja konstruktiivisuutta ilmaisseista oli suurin osa 

niitä, jotka pitivät itseään hyvin ko mpetentteina. 
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Toisaalta havaittiin, että vapaan minäkuvauksen puuttuminen oli yhteydessä se

kä heikkoihin vuorovaikutuksen aloittamisen ja ylläpitämisen perusvalmiuksiin 

että tavoitteelliseen yhteistoimintaan osallistumisen huonoon tasoon. Vaikeus 

tuottaa itseä koskevia kuvauksia voi olla seuraamus yleisestä ujoudesta, mutta 

todennäköisemmin kielteisestä minäkäsityksestä tai vaikeudesta hahmottaa itsen

sä erillisek�i yksilöksi ja ilmaista kielellisesti itseään koskevia asioita. 

Sama trendi näkyi myös kielellisesti ilmaistussa sosiaalisen käyttäytymisen 

konstruktiivisuudessa; lapset, jotka eivät esittäneet lainkaan kuvausta itses

tään, ilmaisivat myös muita harvemmin auttavansa toisia tai käyttäytyvänsä toi

sia huomioonottavalla tavalla konfliktitilanteissa. 

6,3, Koulutulokkaiden minäkäsitys erilaisissa kasvuympäristöissä 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään minäkäsityksen, erityisesti sen arvovarauk

sen, muodostumisen reunaehtoja, joita tarkasteltiin melko karkeina determinant

teina: paikkakunnan taajama-aste, vanhempien ammatti (joka suunnilleen kuvasti 

koulutustasoa), lapsen entisen ja nykyisen päivittäisen ihmisympäristön laajuus 

ja laatu (mm. hoitomuoto ja asema sisarussarjassa). Edellisten tekijöiden li

säksi lähestyttiin minäkäsityksen välitysmekanismeja kuvaamalla tarkemmin lapsen 

elämässä keskeisten sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden luonnetta ja niiden yh

teyttä minäkäsitykseen; tällaisia olivat lähinnä perheen ei-kielellinen ja kie

lellinen vuorovaikutus ;ia vuoroV-aikutustoimintojen monipuolisuus vertaisten kans-

sa, 

Kiintoisan joskin kompleksin ekologisen lähtökohdan myös minäkäsityksen syntymi

sen reunaehtojen tarkastelulle tarjoaa eri puolilla Suomea kaupungeissa, maaseu

dun asutustaajamissa ja syrjäseudulla asuvien lasten kasvuympäristön kuvaus, jos

ta on tietoja Alasen ym. ( 1978) selosteessa. Muun ohella siitä ilmenee, että 

eri tutkimuspaikkakunnilla asuvat perheet erosivat mm. vanhempien ammatin ( eni

ten maanviljelijöitä) ja koulutustason (syrjäseudulla alhaisin ), lasten luku

määrän (syrjäseudulla eniten ) , hoitomuodon (syrjäseudulla ei päiväkoteja) .ja. 

lasten toverien määrän (syrjäseutulapsilla vähiten sisarusten lisäksi) suhteen, 

Kaupungeissa ja maaseudun taa,jamissa asuviea lasten minäkäsityksessä ei ollut 

suuria eroja ainakaan yleisellä tasolla, mutta syrjäseudulla asuvien lasten mi

näkäs i tyksen jäsentyneisyys, sisältö ja arvovaraus erosivat huomattavasti toisis-
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ta. Lisäksi jälkimmäisiin sisältyi eräitä ristiriitaisuuksia: vapaan kuvauksen 

perusteella syrjäseutulasten minäkäsitykset vaikuttivat jäsentyneemmältä kuin 

muilla paikkakunnilla asuvien lasten ja he ilmaisivat myös spontaanisti myöntei

siä arviointeja itsestään, mutta strukturoituja arviointeja pyydettäessä he 

esittivät runsaasti kielteisiä mainintoja ja niukasti positiivisia. 

Edellisenkaltaiset ristiriitaisilta näyttävät tulokset voivat kuvastaa syrjäseu

tulasten lapsenomaisuutta ja itsensä tiedostamisen vaikeuksia. Suhteellisen run

sas ominaisuusnimikkeiden käyttö vapaissa kuvauksissa voi viitata siihen, että 

kyseiset lapset ovat omaksuneet itseään koskevia käsitteitä toisilta. Pikemmin

kin konkreettiin omaan toimintaan ja ihmissuhteisiin liittyvät maininnat ovat 

tämän ikäisillä osoituksena itsetiedostuksesta (vrt. Sobijewa, ref.Boshowitz, 

1970), On mahdollista, että yleensä homogeenisessa ja turvallisessa ympäristös

sä eläneet lapset ovat voimakkaasti samastuneet vanhempiinsa ja heillä on lapsen

omaisen luottavainen suhtautuminen itseensä. Strukturoitujen testien sisältö 

on saattanut olla epärelevanttia heille, Sosiaalisten kokemusten vähäisyydestä 

johtuen heille on tullut niukasti palautetta omasta kompetenssistaan eri alueil

la. 

Perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen määrän ja laadun ja lasten minäkä

sityksen arvovarauksen kesken havaittiin selviä yhteyksiä. Todettiin, että yh

teiset toiminnat erityisesti kodin ulkopuolella, huomion kiinnittäminen lapseen 

ja keskusteleminen tämän asioista sekä perheen yhteisistä asioista oli tavalli

sempaa hyvin positiivisesti itseensä suhtautuvien lasten perheissä muihin verrat

tuna. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu (erityisesti Coopersmith, 1967), että 

erityisesti vanhempien osoittama lämpö, kiinnostus ja huomio lasta kohtaan ovat 

edellytyksenä korkean itsearvostuksen l'ITUodostumiselle ja lisäksi tarvitaan sel

västi määriteltyjä rajoja, joiden sisällä lapsella on kuitenkin runsaasti vapaut

ta, Vastaavasti alhaiseen itsearvostukseen ja avuttomuuteen johtaviksi tekijöik

si on Purkey ( 1970) olettanut mm, vanhempien ylisuojelevan asenteen ("Maailma 

on täynnii vaaroja") ja liian kriittisten vanhempien jatkuva!l. huomauttelun lap

sen puutteista, mikä kylläkin voi lisätä lapsen itsetiedostusta, mutta samalla 

alentaa hänen itseluott8Jllustaan, Nyt saadut tiedot ja käytetty analysointi-tapa 

eivät anna mahdollisuuksia kovin tarkkoihin johtopäätöksiin. 
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Toveriympäristön merkitys lasten minäkäsitykseen vaikuttavana tekijänä sai myös 

valaistusta, joskin tulokset antavat mahdollisuuden erilaisiin pohdintoihin. 

Osoittautui, että monenikäisiä tovereita omaavat ja vertaisten kanssa monipuo

lisesti toimivat lapset kuvasivat itseään myönteisemmin kuin yksipuolisesti leik-·· 

kivät lapset. Jälleen kysymyksessä on ilmeisesti monimutkainen riippuvuussuhde: 

itseään kompetenttina pitävä, itseensä luottava lapsi saa helposti tovereita, 

ryhtyy innokkaasti erilaisiin toimintoihin ja oppii uutta, mistä hänen itsearvos

tuksensa entisestään lisääntyy. 

On iL�eistä, että ainakin kohtuullinen itsearvostuksen ja itsensähyväksymisen 

taso ovat tärkeitä kaikille ihmisille ja asetettavissa kasvatuksen yleisiksi ta

vcitteiksi, sillä alhainen itsearvostus voi olla lamauttava paitsi sosiaalisis

sa suhteissa myös oppimistilanteissa. Tutkimuksen seuraavassa vaiheessa jatke

taan tämän tutkimuksen ongelmien analysointia ja huomiota kiinnitetään erityi

sesti siihen, millaisten spesifimpien kokemusten kautta lapsille eri kasvu.,vmpä

ristöissä muodostuu käsitys itsestään aktiivisena, asioihin vaikuttamaan kykene

vänä ja vastuullisena yksilönä. Tutkimus jatkuu ns. intensiivitutkimuksena, jo

hon osallistuu noin puolet alkuperäisestä koehenkilöjoukosta. Näiden lasten toi

mintaympäristöä, minäkäsityksen eri aspekteja ja oppimisvalmiuksia selvitettiin 

myös ensimmäisen kouluvuoden aikana. 
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LIITE 1 

KUVAMINÄKÄSITYSTESTI (KMT) 

INSTRUKTIO 

Pelaamme nyt erästä peliä. Pelin tarkoituksena on saada tietää, miten erilaiset 

lapset havaitsevat asioita. En kerro vastauksistasi toisille ihmisille. 

Lapselle annetaan iso sininen paperiarkki, keskikokoinen punainen ja pieni vih

reä paperipala, joista sininen paperi pannaan yhdelle puolelle pöytää, punainen 

keskelle ja vihreä pöydän toiselle sivulle. (Kj. tarkistaa ja auttaa tarpeen 

vaatiessa). 

Nyt peli alkaa. Jokaisessa kuvassa on poika tai tyttö, jolla on tähti (pojalla) 

tai kukka (tytöllä) paidassa tai puvussa. Näetkö ensimmäisessä kuvassa lapsen, 

jolla on tähti paidassa tai kukka puvussa. Sinun pitää siis katsoa sitä lasta, 

jolla on tähti/kukka, Joskus kuvissa esiintyy useampia lapsia. Mitä lasta si

nun pitää katsoa? (V: lasta, jolla on tähti/kukka). 

Jos ajattelet, että poika/tyttö, jolla on tähti/kukka, on sellainen kuin sinä, 

pane kuva isolle siniselle paperiarkille. (Kj. osoittaa paikan). Iso sininen 

paperi on niitä kuvia varten, jotka ovat samanlaisia kuin sinä. Jos ajattelet, 

että poika/tyttö, jolla on tähti/kukka rinnassa on joskus sellainen kuin sinä, 

pane kuva keskikokoiselle punaiselle paperille, Keskikokoinen punainen paperi 

on niitä kuvia varten, jotka ovat joskus samanlaisia kuin sinä. Jos ajattelet, 

ettei poika/tyttö, jolla on tähti/kukka, ole ollenkaan sellainen kuin sinä, pa

ne kuva pienelle vihreälle paperille. Pieni vihreä paperi on riiitä kuvia var

ten, jotka eivät ole ollenkaan samanlaisia kuin sinä. 

Siis: Jos lapsi, jolla on tähti/kukka �n samanlainen kuin sinä, mihin panet kuvan? 

(siniselle paperiarkille). Jos lapsi, jolla on tähti/kukka, on joskus sellainen 

kuin sinä, mihin panet kuvan? (keskikokoiselle punaiselle paperille). Jos lap

si, joll,J. on tähti/kukka ei ole ollenkaan sellainen kuin sinä, mihin panet kuvan? 

(pienelle vihreälle paperille). 



LIITE 1 (jatkoa) 

Oletko ymmärtänyt, mitä sinun pitäisi' tehdä? Kysy minulta, jos jokin on jäänyt 

epäselväksi. (Kj, seuraa, alkaako lapsi tehdä tehtävää oikein). 

Aluksi annetaan 5 kuvaa yksitellen ja loput pinkkana lapsen käteen. Jos lapsi 

kysyy jotain kuvan tulkinnasta, esim. pelkääks tää, kysytään miltä hänestä it

sestään tuntuisi. Jos lapsi vastaa myöntävästi, riittää hjan pelkkä nyökkäys. 

Hja merkitsee ylös lapsen kysymykset ja esitetyt tulkinnat. 
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LIITE 2 

Nimi 
----------------

KIELELLINEN SIDOTTU MINÄKÄSITYSTESTI (SMT) 

Instruktio 

E 

k 

sitän sinulle 

aan ja mieti, 

sanoja 

oletko 

tai kuvau.�sia, jotka 

sinä usein sellainen 

et ollenkaan sellainen, 
-·

ysy minulta, K 

E simerkiksi.--

jos et ole ymmärtänyt jotain 

liittyvät ihmisiin. Kuuntele tark-

kuin sanon, joskus sellainen vai 

sanaa.

Oletko iloinen usein, joskus vai et ollenkaan? (Toistetaan tässä muodossa

aluksi muutaman kerran, minkä jälkeen riittää, että kuvaukset luetaan sellai-

senaan).

Kuten Joskus kuten Ei ollenkaan 
minä minä (mel- kuin minä 

ko ... ) 

1. iloinen·

2. hiljainen

3. olen mielelläni yksin

4. va,,'lva

5. epäkohtelias

6. minua jännittää vieraiden

ihmisten seurassa

7. itsepäinen

8. kivannäköinen

9 tappelen toisten lasten

kanssa

. 

10 reipas

1. annan tavaroitani omaksi

tovereilleni

12 huolellinen

3. heikko

4. arka

-

0 1:,. k h elias 

16. haluan voittaa pelissä

-



17, minulla on paljon kavereita 

18. rohkea

19. teen tehtäväni hyvin

20. kömpelö

21. autan toisia

22. puhun paljon

23. jätän tehtäväni kesken

24. väsynyt

25, rauhallinen 

26. minulla on vähän kavereita

27. ahkera

28. teen, mitä toverit käskevät

29. huolimaton

30. kiva

31. suutun helposti

32. haluan määrätä tovereittent

leikkiä

33. en välitä, jos häviän

pelissä

34. suosittu

35, tottelen aikuisia 

36. hyvä urheilija

37, surullinen 

38. laiska

39. t�tustun helposti ihmisiin

40. Yarovainen

41. yritän tehdä tehtäväni

loppuun

LIITE 2 (jatkoa) 

Kuten Joskus kuten Ei ollenkaan 
minä minä (mel- kuin minä 

ko ... ) 



42. olen mielelläni toisten las

ten kanssa

43. tuhma

44. annan tavaroi tani lainaksi

toisille lapsille

Kuten 
minä 

LIITE 2 (jatkoa) 

Joskus kuten Ei ollenkaan 
minä (mel- kuin minä 
ko, .. ) 



Minäkäsitys 

VAPAA KUVAUS 

Nimi 

Sukupuoli 

Paikkakunta 

Testaaja 

LIITE 3 

1. Kuvitellaan, että me olemme toisillemme vieraita, mutta minä haluaisin

oppia tuntemaan sinut. Mitä sinä silloin kertoisit minulle itsestäsi,

että minä todellakin tuntisin sinut tästä lähtien. (Ellei lapsi osaa

vastata mitään, häntä voidaan auttaa sanomalla esim. "Sinä olet Liisa.

Minä näen, että sinä olet tyttö ja tiedän että olet 6/7�vuotias. Mitä

muuta voisit kertoa itsestäsi?)

2. Mitä muuta voisit vielä kertoa itsestäsi? (Kysytään kaksi kertaa)

3. Mikä sinussa on sinulle itsellesi tärkeintä?

4. Miten olet samanlainen kuin toiset 6-vuotiaat?

5. Miten olet erilainen kuin toiset 6-vuotiaat?



LIITE 3 

VAPAAN MINÄKÄSITYKSEN JÄSENTYNEISYYS 

1. yksityinen ulkoinen piirre/toiminta

- ikä 6 vuotta

että missä mä asun ja sit leikkisin sen kanssa

- oman nimen

- sukunimen

- nukun ja menen sen jälkeen ongelle

- mä täytän toukok. 3. päivä/mä olen syntynyt vuonna -70

- että ollaan kavereita/että mä olen Susanna/että ajellaan pyörällä

- olen leikkinyt Päivin ja Minnan kanssa/olen ajanut pyörällä

- haluan hippasta/haluan piilosta

- nimen/ruvetaan leikkimään

- mie leikin/aina yöllä nukun

- tavallinen ihminen

2. vksityinen ulk. piirre/toiminta, stereotypia

ekaksi sanoisin oman nimeni/kaikki kaverit sanoisin seuraavaksi/
sanoisin missä asuisin 

- sanoisin oman nimen ja monta vuotta olen/kysyisin mikä sun nimi on/
että missä mä asun

- nimeni sanosin ja osotteen ja puh. nron/sukunimen

ekaks oman nimen, sitten sukunimen/iän/tietysti kadun missä asun

- asun kaheksikossa/sukunimi/toinen nimi T.

- miun nimi on Kaisa/asun Kalettomantiellä, veljen nimi on Timo

yks tapa ois että leikkis sun kanssa ja sanoisin mun osotteen ja
mis mä asun ja mullon silmälasit ja vaikka kumpparit jalassa ja
nimipipo päässä ja ruskeat sormikkaat

3. yksityinen ulkoinen piirre/toiminta, monipuolinen

tumma tukka, ruskeat silmät, sormet/mä osaan reippaasti pukea jo
ulkovaatteet 

- oman nimeni, osoitteen, keittäisin kahvit että tutustuttais, käyn
esikoulua kohta menen ekalle, opettaja on Maija/olen laiha, äiti
on ompelukurssilla ja isä töissä ja Harri sotaväessä

- semmonen pikkunen, minulla on paljon leluja ja leikin paljon



LIITE 3 (jatkoa) 

4. yksityinen ominaisuus/psykologinen toiminta

- että mä olen semmonen että mä valvon myöhään

- mä olisin kiltti/että mä oon kiltti

äitiä olen auttanut; tiskannut, imuroinut ja pyyhkinyt pölyjä
ja ravistanut pölyrätin

- mä tykkään ihmisistä

- olen kiva

- reipas

5. monipuolinen kuvaus/psykologinen toiminta

- mä olen ollut aika kiltti ja äitienpäivänä olin aika kiltti ja
olen nukkunut koska äiti on käskenyt ja olen käynyt sukulaisten
luona ja mummolassa me tehdään kaikkea kivaa. Ja sitten mä olen
kohtelias. Ja äitienpäivänä keitin kahvia ja tehtiin kakku

- joskus toiset kiusaa, joskus Make lyö ja joskus mä olen tuolla
keinussa/mä oon aina toisten kanssa

mä olen ollut kiltti, sitten olen ollut sisällä/mä olen aina
Penin kanssa ulkona, ajan pyörällä ja leikin

6. erilaisen ristiriitaisen informaation yhdistämistä

- jollonkin kiltti

- välillä olen kiva, välillä en

- Tuija Anneli mä oon, ruma hammas on lähtenyt/joskus nätti joskus
ruma

- välillä tuhma välillä ktltti

- olen Mika, olen hyvä joskus, paha joskus

- olen kiva ja tuhmakin



VAPAAN MINÄKUVAUKSEN (VMT) LUOKITUSRUNKO 

O. Ei vastausta tai epärelevantti sisältö

1. Ulkoinen piirre

a. Pelkkä toiminnan kuvaus

Tarkoittaa sellaista toiminnan kuvaamista, jossa ei viitata mihinkään

psykologiseen tarkoitukseen tai merkitykseen.

Esim. - pelaan jääkiekkoa

- vien koiran ulos

- me juostaan ja pelataan ulkona

b. Tunnistamistiedot

Viitataan omaan nimeen, ikään, koululuokkaan, asuinpaikkaan, perheenjäseniin,

omistamiseen. 

Esim. 

- minun nimi on Satu

- asun Jämsänkoskella

- olen kolmannella luokalla

- mulla on kaksi veljeä ja sisko

- mulla kiva isä ja äiti

- minulla on koira

c. Ulkoiset piirteet ja ominaisuudet

Viitataan omaan ulkonäköön ja vaatetukseen.

Esim. - minulla on vaalea tukka

- olen laiha

- painan 34 kiloa

- minulla on punainen villatakki

2. Taidot, mielenkiinnon kohteet

a. Kapasiteetti ja kyvyt

Viitataan taitoihin, osaamiseen, ky'.rykkyyteen

Esim. - olen hyvä lukemaan

- en osaa aina laskuja tehdä

- olen kova juoksemaan ja hiihtämään

- olen voimakas

b • Maut ja harrastukset 

Viitataan pitämiseen, mieltymyksiin, mielenkiinnon kohteisiin. 

Esim. - minusta on kiva olla koulussa 

- kouluaineet on mukavia

- minä pidä.n hevosista

- minä harrastan uintia



3. Diffuusi evaluointi

Epämääräiset arvioinnit itsestä.

Esim. - minä olen kiva, hyvä, paha, tuhma, kiltti, mukava, kamala,

hölmö, hullu 

naapurin poika sanoo, että minä olen kiva 

- se tykkää musta

- olen sellainen aika hyvä oppilas

4. Intentiot, mieliala

a. Intentiot

Viitataan haluamiseen, toivomiseen, aikomuksiin, pyrkimyksiin, tarpeisiin,

motiiveihin, päämäärään tähtäämiseen.

Esim. - minä haluaisin oman huoneen

- en tahdo mennä nukkumaan

- yritän aina auttaa kaikkia ihmisiä

- säästän rahaa joululahjoja varten

- mun pitäis totella, mitä ne käskee

b. Mieliala tai tunne

Tarkoittaa tietynhetkistä tilaa, joka ei ole pysyvä; myös mielialaa suora

naisesti kuvaava verbi koodataan.

Esim. - minä olen suuttunut, surullinen, jännittynyt, pelokas,

huolestunut, peloissaan 

- minä pelkään, vihastun

- suututtaa, kun "ll:eli kieltää aina

- olen toisinaan hirveän iloinen

- olen ikävöinyt

- illalla olen aina kiukkuinen

5. Sosiaalinen vu.orovaikutus

Viitataan vuorovaikutuksen luonteeseen tai kerrotaan sisältö niin, että

siitä selvästi ilmenee jotakin vu.orovaik11tuksen sävystä.

Esim. - mulla on paljon kavereita

- me riitelemme joskus

- pidän kaikista ihmisistä

mun kanssa ei olel välit·clllnilla, minä voin olla ihan yksin

- tulemme kavereiden kanssa hyvin toimeen

- käyn vanhusten luona usein.

- leikin aika usein mt1n vel,jen kanssa



6. Psykologinen toiminta tai ominaisuus

a. Psykologista merkitystä kuvaava toiminta

Sellainen toiminnan kuvaus, joka samalla tarkoittaa jotakin psykologista

ominaisuutta tai merkitystä.

Esim. - hoidan kotona meidän vauvaa

- en puhu koskaan rumia

- teen melkein aina kuten vanhe=at sanoo

- kun suutun, äyskin sille kauheesti

- leikin nätisti

- en suostu aina, mihin toiset pyytävät

b. Yksilön psykologinen ominaisuus

Tarkoittaa henkilölle tyypillistä tai pysyvänluonteista ominaisuutta.

Esim. - olen nero, viisas, laiska, taitava, kömpelö

- olen vähän epävarma

- joskus olen itsepäinen

c. Yksilön sosiaalinen ominaisuus

Tarkoittaa henkilölle tyypillistä tai pysyvänluonteista ominaisuutta, joka

viittaa sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin.

Esim. - olen äkäpussi, avulias, huumorintajuinen, ujo, ylpeä

- olen ystävällinen kaikille

- en ole arka

- minä olen itsekäs

- mä olen aika ilkeä

itsessäni pidän huonona puolena sitä, että olen suorasanainen



MIKÄ SINUSSA ITSESSÄSI ON SINULLE TP.Rh.'EINTÄ 

Luokitusrunko 

1. Viittaukset omaan kehoon ja sen toimintaan

Sisältää viittaukset ruumiinosiin ja aisteihin

Esim. - silmät• sydän• suu

- kädet• jalat ja ruumis

- aivot

- pää ja selkä

- että nä.�ee ja kuulee

- että yoin puhua

2. Viittaukset fysiologisiin perustarpeisiin

Sisältää viittaukset=· syömiseen ja juomiseen, yleensä elossa olemiseen

Esim. - ruoka ja nukkuminen

- että mä syön

- että mä saan ravintoa

- että elän, että minulla on vaatteet

- että mä elän kauan, etten heti kuole

- että olen olemassa

3. Viittaukset terveyteen ,ia terveenä pysymiseen

Esim. - että mä oon terlfe

- terveys ja hyvä kunto

- etten ole sairastunut mihinkään pahempaan tautiin

- etten ole mitenkään vammainen

- etten ole raajarikko

4. Viittaukset kotiin, vanhempiin ja sisaruksiin sekä omiin tavaroihin

Esim. - että minulla on isä, äiti, veli ja sisko

- ettei sisko:i.lle ja veljille sattuisi mitään pahaa

- koti

- vanhemmat



5, Koulunkäynti, koulussa menestyminen 

Sisältää viittaukset joko koulunkäyntiin sinänsä tai erityisesti menestymi

seen koulussa 

Esim. - käydä koulua 

- olla tunnilla

- opiskelu

- että saisi käydä koulua tarpeeksi pitkään

- olla hyvä oppilas

- muistaa lukea läksyt

- että olen oppinut koulussa tärkeitä asioita

- että käyn hyvin koulua

6. Säännöt puhtaudesta, siisteydestä ja nukkumisesta

Esim. - pitää itsensä puhtaana

- että olen siisti

- että on puhtaat vaatteet

- peseytyä kunnolla

- mennä ajoissa nukkumaa.n

- ettei valvo myöhään

7, Sosiaalisesti suotava käyttäytyminen 

Sisältää viittaukset sellaiseen:·suotavaan käyttäytymiseen, jolla on selvä 

psykologinen merkitys ja joka toiminnan kautta viittaa johonkin psykologi

seen ominaisuuteen . 

Esim. - toisen auttaminen 

- tottelee isää ja äitiä

olla niin nätisti kuin vain voi

- en tekisi pahaa muille

- ei ole tuhma muille, eikä aloita riitaa toisten kanssa

- ei hakkaa toisia eikä.. töni

- etten suuttuisi hirveän helposti



8. Sosiaalisesti suotava psykologinen ominaisuus

Sisältää viittaukset, joissa käytetty jonkinlaista ominaisuus-nimikettä

Esim. - että olisin miellyttävä ihmisille, kaverit tykkäisi

- olla kohtelias toisille

- että olisin kaikkien mielestä kiva

-· että olen ystävällinen

- olla hyvä toveri

- että olen toisille avulias

- olla toisille hyvä

- että minä olen kiltti kaikille

9. Muut

Sisältää kuvaukset, joita ei ole koodattu muihin luokkiin

Esim. - saan olla kuka minä tahdon

- ehkä mä itte vaan

- etten ole aivan samanlainen kuin muut

- kaikki on samanlaista mussa

10. Ei vastausta



KOULUTULOKKAIDEN HAASTATTELU 

I OSA 

Lapsen nimi 

Sukupuoli 

Paikkakunta 

Tutkija 

Aika I osa 

II osa 

LIITE 4. 

1. (Kysymys esitetään, mikäli ei ole paljastunut aikaisemmin; muussa ta

pauksessa todetaan ääneen). Minkä ikäisiä veljiä ja/tai sisaria sinulla

on?

2. Leikitkö tai oletko muuten paljon yhdessä hänen/heidän kanssaan?

0 ei 

1 kyllä 

Jos lapsi vastaa, ettei hän ole paljon yhdessä 

2 a. Miksi ette ole paljon yhdessä? 

3. Keiden muiden lasten kanssa leikit tai olet muuten yhdessä? (Tutkija

kirjoittaa muistiin toverien nimet).

(Tutkija toteaa ääneen) Sinulla on siis 

tyttötoveria 

poikatoveria ja 

4. Minkä ikäisiä sinun toverisi ovat? (Lapsen luetellessa tovereiden ni

miä ja ikiä tutkija kirjoittaa ne muistiin; jos joku aikaisemmin maini

tuista unohtuu, tutkija kysyy).

Sinulla on siis (sisarusten lisäksi) kanssasi samanikäistä, 

sinua vanhempaa ja ___ sinua nuorempaa toveria. 



5. Jos lapsi on päiväkodissa tai päivähoitopaikassa

Keitä tovereistasi tapaat vain päiväkodissa/hoitopaikassa?

6. Käytkö päiväkerhossa? 0 ei 

1 kyllä 

Jos käy 

Keitä tovereistasi tapaat vain päiväkerhossa? 

7. Keitä tovereistasi tapaat vain ulkona pihalla kodin lähellä?

Jos tällaisia on 

7 a. Tapaatko heitä melkein joka päivä? 

8. Keitä tovereistasi tapaat vain omassa kodissasi tai toverin kotona?

Jos tällaisia on 

8 a. Missä he asuvat (Tutkija pyrkii selvittämään etäisyyden suurin 

piirtein) 

8 b. Tapaatko heitä 1 harvemmin 

2 tavallisesti kerran viikossa, 

esim. lauantaina tai sunnuntaina 

3 melkein joka päivä 



9. Jos on vielä jäljellä lapsen mainitsemia tovereita

Missä tapaat (Tutkija mainitsee lapsen/lasten nimet)

9 a. Tapaatko häntä/heitä 1 harvemmin 

2 tavallisesti kerran viikossa 

esim. lauantaina tai sunnuntaina 

10. Mitä teet sisar(t)esi ja/tai velj(i)esi tai muiden tovereidesi kanssa

sisällä? (Lapsen odotetaan kuvaavan leikkejään melko tarkkaan, jotta

tutkija voisi sijoittaa ne myöhemmin esitettäviin pääryhmiin ja osaisi

kysyä niistä tarkemmin)

10 a. Mitä muuta teette? 

Jos leikkien joukossa on tutkijalle tuntemattomia 

10 b. Millaisia leikkejä ovat ____________________ ? 

Jos lapsi ei ole maininnut joihinkin seuraaviin ryhmiin kuuluvia leikke

jä tai toimintoja 

A toimintaleikit (esim. autolla ajelu, nukeilla leikkiminen) 

B roolileikit (kotileikki, kauppaleikki, inkkari jne.) 

C pelit ym. sääntöleikit 

D askartelu, rakentelu, piirtäminen 

E kirjojen ja lehtien katselu tai lukeminen, laskeminen 

F radion ja musiikin kuuntelu, TV:n katselu 

G muut toiminnat 

Tehdään tarkennuskysymyksiä. 

10 c. Leikitkö tovereittesi kanssa sellaisia leikkejä, joissa esitetään 

toisia ihmisiä tai eläimiä? (B) Jos leikkii, millaisia? 



10 d. Pelaatko toisten lasten kanssa pelejä tai leikitkö muita yh

teisleikkejä, joissa on säännöt? (C) 

Jos leikkii, millaisia? 

10 e. Askarteletko, piirrätkö tai rakenteletko toisten lasten kanssa? (D) 

Jos tekee, millaisia askartelu-, piirtämis- tai rakentelutehtäviä 

harrastatte? 

10 f. Katseletko toisten lasten kanssa kirjoja tai lehtiä tai luetteko 

niitä? (E) 

Jos harrastaa, millaisia kirjoja tai lehtiä sinulla ja tovereilla

si on? 

10 g, Katsotteko TV:tä tai kuunteletteko radiota? (F) 

Millaisia ohjelmia olet katsonut tai kuunnellut tällä viikolla? 

11. Mitä teet silloin, kun olet.yksin?

11 a. Mitä muuta teet yksin ollessasi? 

12. Käytkö jossain kerhossa? 0 ei 

1 kyllä 

Jos käy 

12 a. Millaisessa? 



13. Mitä teet toisten lasten kanssa ulkona talvella? (Lapsen odotetaan

vastaavan melko yksityiskohtaisesti, jotta tutkija voisi sijoittaa

toiminnat seuraaviin pääryhmiin)

A liikunta (hiihto, luistelu yms.) 

B ryhmätoiminnat, joissa on säännöt (esim. jääkiekko) 

C muut toiminnat talvella 

13 a. Mitä muuta teette ulkona? 

Jos joukossa on tutkijalle tuntemattomia leikkejä 

13 b. Millaisia leikkejä ovat ____________________ ?

13 c. Pelaatko ulkona toisten lasten kanssa pelejä, joissa on säännöt? 

Jos pelaa, millaisia? 

14. Mitä teet toisten lasten kanssa ulkona kesällä?

(Lapsen odotetaan vastaavan melko yksityiskohtaisesti, jotta tutkija 

voisi sijoittaa toiminnat seuraaviin pääryhmiin) 

A liikunta (esim. pyöräily, uinti) 

B ryhmätoiminnat, joissa on säännöt (esim. jalkapallo, piilosilla olo) 

C muut toiminnat (esim. kotileikki ulkona) 

14 a. Mitä muuta teette kesällä ulkona? 



Jos joukossa on tutkijalle tuntemattomia leikkejä 

14 b. Millaisia leikkejä ovat 
------------------

Jos lapsi ei ole maininnut yhtään sääntöleikkiä 

14 c. Leikitkö ulkona toisten lasten kanssa leikkejä tai pelaatko pe

lejä, joissa on säännöt? Jos leikkii, millaisia? 

15. Onko sinulla vielä sellaisia leikkejä tai muita harrastuksia, joita et

ole maininnut? Jos on, millaisia?

16. Olet nyt kertonut, mitä teet yksin tai yhdessä tovereittesi kanssa

sisällä ja ulkona. Kerro vielä, millaisista toiminnoista pidät

1 kaikkein eniten

2 toiseksi eniten

3 kolmanneksi eniten
-----------------------

Jos lapsen on vaikea vastata 

16 a. Mitä tekisit mieluimmin, jos saisit itse valita? 

16 b. Mitä toiseksi mieluimmin? 

16 c. Mitä kolmanneksi mieluimmin? 
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