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Kysymyksen asettelu  

 

Tutkimus käsitteli temperamentin vaikutusta koulumenestykseen. Aloimme pohtia 

onko temperamentti osasyy lukiolaisen akateemiseen menestykseen, vai eikö näillä 

kahdella ole mitään tekemistä toistensa kanssa.  

 

Hypoteesit 
Alussa tutkimusryhmällämme oli kolme hypoteesia, joiden pohjalta lähdimme 

toteuttamaan tutkimusta ja luomaan kyselyä. 

1.  Opiskelijan palkintoriippuvuus korreloi järjestelmällisyyden kanssa. 

2. Sinnikäs opiskelija lukee kirjoituksiin keskiarvoa enemmän. Tämä toteutuu 

koulumenestyksestä riippumatta. 

3. Mitä palkintoriippuvaisempi ja sinnikkäämpi opiskelija on, sitä paremmin hän 

menestyy ylioppilaskirjoituksissa. 

 

 

Käsitteiden määrittely 
 

Seuraavaksi avaamme tutkimukseemme liittyviä keskeisiä käsitteitä. 

 

- Temperamentilla tarkoitetaan ihmiselle tyypillistä yksilöllistä reagoimis- tai 

käyttäytymistyyliä, joka erottaa hänet muista. 

 

Amerikkalainen psykiatri C. Robert Cloninger määrittelee temperamentin 

seuraavasti: taipumus reagoida voimakkaasti ärsykkeisiin ja suunnata toiminta 

näiden ärsykkeiden tavoittamiseen. 

 

Cloningerin teoria temperamentin neljästä ulottuvuudesta toimi tutkimuksemme 

pohjana ja sovelsimme sitä kyselytutkimusta luodessamme. Seuraavat käsitteet 

liittyvät Cloningerin näkemyksiin temperamentin ulottuvuuksista: 
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- Palkintoriippuvaisuus: Palkintoriippuvuus ilmenee ylisosiaalisuutena sekä 

riippuvaisuutena muiden mielipiteisiin. Heikommin palkintoriippuvainen 

henkilö on sen sijaan kylmä ja häilyväinen. 

- Sinnikkyys: Sinnikkäät ihmiset ovat sinnikkäitä ja kunnianhimoisia. Heikosti 

sinnikkäät ihmiset usein luovuttavat helposti ja alisuoriutuvat. 

- Elämyshakuisuus: Vahvasti elämyshakuiset ihmiset lähestyvät aktiivisesti 

kaikkea uutta, torjuvat yksitoikkoisuutta ja ottavat riskejä, kun taas heikosti 

tätä ominaisuutta omaavat ovat usein jäykkiä ja lauhkeita. 

- Harmin välttäminen: Vahvasti harmia välttäviä ihmisiä voidaan kuvailla 

huolestuneina, ahdistuneina tai pessimistisinä. Heikosti harmia välttävät 

ihmiset sen sijaan kuvaillaan optimistisina ja menevinä. 

 

 

Tutkimusmenetelmä 
Tutkimus oli korrelatiivinen tutkimus, eli tutkittiin kerrallaan kahden asian, esim. 

palkintoriippuvaisuuden ja järjestelmällisyyden välistä korrelointia. 

 

Tiedonhankintavälineet ja tutkimuksen toteutus 
 

Kyselyyn tarvittavat tiedot hankittiin laatimamme kyselytutkimuksen avulla. Teimme 

kyselylomakkeen vastaajille saatavaksi jakamalla sitä netissä. Kysely luotiin Google 

Forms -ohjelmaa käyttäen, jotta kysymyksien esittäminen ja vastausten kerääminen 

olisi mahdollisimman tehokasta ja helppoa. Kyselyssä on kaksi osaa, 54 kysymystä 

temperamentistä ja 9 kysymystä koulumenestyksestä. Temperamenttikyselyssä on 

väittämä-,vertailu- ja tilannekysymyksiä. Sinnikkyydestä ja palkintoriippuvuudesta 

kysyttiin yhteensä 30 kysymystä, harmin välttämisestä ja elämyyshakuisuudesta 20 

kysymystä. 4 kysymystä toimii loppuvahvistuskysymyksinä, jossa vastaaja arvioi  itse 

temperamenttiään. Kyselylomake löytyy kokonaisuudessaan liitteet-osiosta. 
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Otoksen valinta 

Otos oli tarkasti rajattu: tutkittavat olivat nykyisiä tai entisiä lukiolaisia, jotka olivat 

kirjoittaneet jonkun aineen vuonna 2016 pidetyissä ylioppilaskirjoituksissa. Tämä 

siksi, että vuoden 2016 kokelaat pystyivät arvioimaan paremmin omaa 

valmistautumistaan ja suoriutumistaan ylioppilaskirjoituksiin, koska suorituksesta ei 

ole kulunut paljon aikaa.  Kyselyyn vastasi lopulta 61 ihmistä. 

 

Tulosten käsittely 

 
Google Formsissa toteutetun kyselyn tiedot oli kätevästi koottu googlen omaan 

taulukko-ohjelmaan, josta siirsimme ne kopioimalla ja liittämällä Microsoft Exceliin. 

Olimme valmiiksi pisteyttäneet kysymysten vastaukset alapuolella olevan mallin 

mukaisesti. 

 

Pisteytys: vaihtoehdot 1-5 → pisteet (-1) - 3 

- 1 täysin eri mieltä -1 

- 2 jokseenkin eri mieltä 1 

- 3 en osaa sanoa 0 

- 4 jokseenkin samaa mieltä 2 

- 5 täysin samaa mieltä 3 

 

Ajan säästämiseksi laskimme yhteispisteet vain kahden tutkimuksen kannalta 

keskeisen temperamenttipiirteen kysymyksistä. Nämä kaksi olivat siis sinnikkyys ja 

palkintoriippuvuus. Näistä kahdesta käytetään molempia tai toista korrelaation 

toisena osapuolena kaikissa kolmessa hypoteesissamme. Nyt käymme yksitellen 

läpi ne vaiheet, jotka teimme päästäksemme laskemaan korrelaatioita eri 

hypoteeseissa. 
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Ensimmäisessä hypoteesissa siis tutkittiin palkintoriippuvuuden ja 

järjestelmällisyyden välistä korrelaatiota. Järjestelmällisyys jäi erittäin pintapuoliseksi, 

sillä lopulta vain yhdestä siihen liittyvästä kysymyksestä saatiin järkevää tulosta. 

Kysyttiin, suunnitteliko tutkittava aikataulun lukemiselle. Vertailukohdaksi tuli ei- 

ja joo-vastauksen sinnikkyyspisteiden keskiarvo, joka joo-vastanneilla oli 17,1 ja 

ei-vastanneilla 15,6. Tästä laskettiin korkeasti (joo) ja matalasti (ei) 

palkintoriippuvaisten järjestelmällisyys. Vaikka tilanne alustavasti vaikutti 

järjestelmällisyyden ja palkintoriippuvuuden korreloinnilta, p-arvo oli 0,24 mikä on 

liian korkea. P-arvo indikoi tuloksen olevan sattumaa 24% todennäköisyydellä, mikä 

tekee tuloksesta epäluotettavan. 

 

Toisessa hypoteesissa tutkitaan sinnikkyyden korrelaatiota ahkeruuteen. 

Tässä ahkeruus määriteltiin kahden kysymyksen avulla. Kummassakin oli kolme 

vaihtoehtoa. 

 

Kuinka aikaisin aloitit säännöllisen lukemisen ylioppilaskirjoituksiin 

tuoreimmalla kirjoituskerrallasi? 

a) 3-4kk 

b) 1-2kk 

c) alle kuukauden 

Kuinka paljon luit keskimäärin viikossa oman arviosi mukaan? 

 

a) yli 20 tuntia 

b) 10-20 tuntia 

c) alle 10 tuntia 

(Kummassakin tehtävässä pisteytys oli a=3 b=2 c=1) 

 

Kahden vastauksen pisteet 

laskettiin yhteen ja tästä muodostui 

toinen osapuoli eli ahkeruus. Pieni 

korrelaatio havaittiin tuloksesta 
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(korrelaation minimi on 0,3 ja tulos oli noin 0,30). korrelaation p-arvo oli 0,018 eli 

noin 1,9%, tulos siis ei ollut todennäköisesti sattumaa.  Kaaviossa korrelaatiota 

indikoi punainen viiva, y-akseli on sinnikkyys ja x-akseli ahkeruus. 

 

 

Tämän jälkeen tutkimme vielä korkeasti ja 

matalasti ahkerien koulumenestystä. Vastaajat 

jaettiin hyviin ja huonoihin yo-tuloksiin. Hyviksi 

tuloksiksi laskettiin L ja E, huonoiksi B ja A. 

Katsottiin ahkeruuspisteiden (1-6) perusteella 

ryhmien välistä eroa. 

 

Ristiintaulukoinnista  selvisi khiin neliön kautta 

p-arvo, joka oli 0,45. Tämä tarkoittaa tuloksien 

olevan 45% todennäköisyydellä sattumaa. 

 

 

Kolmas hypoteesi oli sinnikkyyden ja palkintoriippuvuuden korrelointi 

koulumenestyksen kanssa, joka tässä tutkimuksessa ilmeni yo-tuloksina. Tässä 

laudatur = 7  ja approbatur = 2. Palkintoriippuvuuden ja sinnikyyden korreloimista 

koulumenestykseen tutkittiin sekä erikseen (sinnikkyys-koulumenestys ja 

palkintoriippuvuus-koulumenestys) että yhdessä (sinnikyys ja palkintoriippuvuus - 

koulumenestys).  

 

palkintoriippuvuus-koulumenestys = 0.23101204 

sinnikkyys-koulumenestys = -0.209984 

sinnikyys ja palkintoriippuvuus - koulumenestys =-0.0478796 

 

 

Missään tuloksessa ei esiintynyt varteenotettavaa korrelaatiota. 
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Johtopäätökset ja arviointi 

Tutkimuksesta ei saatu maailmaa mullistavia tuloksia, mutta ne eivät myöskään 
olleet päämäärämme. Tuloksia käsitellessä totesimme, ettei mikään 
hypoteeseistamme toteutunut. Ensimmäisen hypoteesin tuloksen p-arvo oli katossa, 
toisessa korrelaatio oli minimaalinen ja viimeisen hypoteesin tuloksista ei löytynyt 
laisinkaan merkittävyyden alarajan ylittävää korrelaatiota.  
 
Tutkimuksessamme teimme ensikertalaisen virheitä, joista suurimman osan 
ehdimme kuitenkin korjata. Google Formsin kanssa tuli sählättyä, ja joidenkin 
kysymysten vastausvaihtoehdot eivät toteutuneet tarkoitetusti. Tämä johti siihen, että 
jotkut vastaajat vastasivat yhteen kysymykseen enemmän kuin yhden vaihtoehdon, 
joten heidän vastauksensa olivat hyödyttömiä niiden tulkintamahdollisuuksien takia. 
Huomasimme myös, ettei avoimia vastauskenttiä kannata käyttää, olipa kysymys 
kuinka ytimekäs tahansa. Vastaajista löytyy aina joku, joka ei vastaa ohjeiden 
mukaisesti tai laisinkaan.  
 
Silti huomasimme tutkimuskysymysten testausvaiheessa, että tutkimusta omalla 
nimellään (ei siis anonyymisti) testanneet henkilöt todella sopivat heidän saamiensa 
pisteiden perusteella muodostuneihin temperamenttityyppeihin. Tämän uskomme 
johtuvan kysymysten suuresta määrästä ja niiden monista eri tyypeistä. Pystyimme 
siis varmistamaan, etteivät vastaajat tienneet, mitä temperamentin ominaisuutta 
kukin kysymys koski. Näin vastausten objektiivisuus parani, ja tutkimus näytti 
mittaavan temperamenttia oikein. Validiteetti oli siis vahva. Silti meidän ei olisi 
hypoteesiemme perusteella mitata Cloningerin teorian kaikkia neljää 
pääominaisuutta: hypoteesit koskivat niistä vain kahta. Kaikkia neljää mitattaessa 
pystyimme kuitenkin rakentamaan kokonaisia kuvia yksilöiden temperamenteista, ja 
oli myös mielenkiintoista tutkia ominaisuuksien painotussuhteita eri ihmisissä. 
 
Halusimme määritellä koulumenestyksen ottaen huomioon sen, etteivät kaikki 
menesty tasaisesti jokaikisessä aineessa. Siksi lisäsimme koulumenestyksen 
määrittelyssä YO-arvosanoihin kolmen lempiaineen keskiarvot. Uskoimme tämän 
antavan todellisemman kuvan oppilaan kokonaismenestyksestä. Arvosanat kerrottiin 
kyselyssä kuitenkin anonyymisti, jotta mahdollisimman moni olisi vastauksessaan 
rehellinen. Anonymiteetti teki tutkimuksesta eettisemmän ja sai myös meidät tutkijat 
käsittelemään tuntemiemme opiskelijoiden tuloksia mahdollisimman objektiivisesti.  
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Lähdeluettelo: 
https://en.wikipedia.org/wiki/C._Robert_Cloninger#Temperament_and_character_inv
entory, 20.12 
http://www.opetin.fi/tutkimus-temperamentti-vaaristaa-kouluarvosanoja/, 20.12 
 
https://fi.wikipedia.org/wiki/Temperamentti, 20.12. 
 
 
 
Liitteet: 
Kyselytutkimus - 
https://docs.google.com/forms/d/14WlD2mjHluRrixFqvsI-lVldDpJdLzvXH0N7UAxKny
8/edit 
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