
 

     YLIOPPILASTUTKINTO-                                                                PSYKOLOGIAN KOE
            LAUTAKUNTA                                                                                    16.3.2011

Enintään 6 tehtävään saa vastata. Tehtävät arvostellaan pistein 0–6, paitsi muita 
vaativammat, +:lla merkityt jokeritehtävät, jotka arvostellaan pistein 0–9. Moniosaisissa, 
esimerkiksi a-, b- ja c-kohdan sisältävissä tehtävissä voidaan erikseen ilmoittaa eri ala-
kohtien enimmäispistemäärät.

1. Kaksi kolmannen vuoden lukio-opiskelijaa kuvaa haastatteluissa opiskelutapojansa seuraa-
vasti: 

 OPISKELIJA 1:
  Olen ollut aika turhautunut lukio-opintojeni aikana, sillä haluaisin pärjätä hyvin ja menestyä 

opinnoissani, mutta minusta tuntuu, etten vieläkään ole oppinut, miten kokeisiin pitäisi lukea. 
En myöskään tiedä, miten kokeissa pitäisi vastata. Tarvitsisin tarkemmat ohjeet opettajilta. 
Saamani neuvot ovat olleet niin epämääräisiä, ettei niistä ole minulle mitään hyötyä. Tiedän, 
ettei opiskelutapani ole paras mahdollinen, sillä luulen, että yritän turhan tarkasti opetella 
jokaisen yksityiskohdan. En vain tiedä, miten voisin opiskella toisin. Viimeisen vuoden aikana 
olen huomannut, että keskustelut muiden opiskelijoiden kanssa ennen koetta auttavat minua. 
Jotenkin tunnen itseni varmemmaksi, kun voin keskustella toisten kanssa opiskeltavista 
asioista ennen koetta. Pidän tosi paljon ryhmätöistä, sillä niissä tunnun aina ylittävän itseni, 
kun toisten opiskelijoiden ajatukset ja kommentit auttavat ja tukevat minua oppimisessani.

 OPISKELIJA 2:
 Teen itselleni viikoittain opiskeluohjelman. Haluan käyttää opiskeluun varaamani ajan 

tehokkaasti. Kun luen kokeisiin, yritän käydä aihetta läpi mahdollisimman monipuolisesti, 
jolloin pystyn muodostamaan opiskeltavista asioista monipuolisen kuvan. En koskaan yritä 
lukea ulkoa, sillä haluan ymmärtää asiat. Uusien asioiden oppiminen kiinnostaa minua. En 
niinkään välitä arvosanoista, tärkeämpää on se, että opin mahdollisimman hyvin.  Minulle sopii 
yksinäinen ja itsenäinen opiskelu. En erityisesti pidä ryhmätöistä, sillä keskustelut ja toiminta 
muiden opiskelijoiden kanssa usein häiritsevät omia ajatuksiani. Minusta ajatteleminen vaatii 
hiljaisuutta. Luokassakin jättäydyn mieluummin sivuun keskusteluista ja keskityn vain omaan 
oppimiseeni; sillä tavalla opin paremmin. 

 Analysoi psykologian tietojesi avulla, minkälaisista opiskelijoista on kysymys ja miten 
opiskelijat poikkeavat toisistaan. Miten luulet heidän menestyvän opinnoissaan? Minkälaisia 
vahvuuksia ja heikkouksia opiskelijoilla mielestäsi on?

2. Kuvittele, että olet kehityspsykologian asiantuntija. Sosiaali- ja terveysministeriön virkamie-
het ovat pyytäneet sinulta ehdotusta siitä, miten nuorten mielenterveysongelmia voitaisiin par-
haiten ehkäistä. Laadi esitys mielestäsi kolmesta tärkeimmästä asiasta, joiden avulla voitaisiin 
ehkäistä ennalta nuorten mielenterveysongelmia. Perustele ehdottamasi asiat psykologisen 
tiedon avulla.
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3. Määrittele, mitä afasia tarkoittaa. Mitä afasian perusteella voidaan päätellä aivojen toiminnasta?

4. Carol Dweckin tutkimukset osoittavat, että sellaiset opiskelijat, jotka uskovat ihmisen 
älykkyyden olevan muokattavissa ja kehitettävissä, pääsevät parempiin oppimissaavutuksiin 
kuin yhtä älykkäät nuoret, jotka uskovat älykkyyden olevan pysyvä ja muuttumaton ominaisuus. 
Pohdi psykologisen tiedon varassa niitä kognitiivisia, persoonallisia ja sosiaalisia tekijöitä, 
joiden välityksellä älykkyyskäsitys vaikuttaa oppimissaavutuksiin.

5. Arvioi psykoanalyyttisten teorioiden vahvuuksia ja heikkouksia.

6. Arvioi psykologisen tiedon varassa väitettä ”harjoitus tekee mestarin”.

7. Mitä hyötyä on optimismista?

8. Matkiminen on tärkeää lapsen kehityksessä. Alla olevat kuvat näyttävät, miten matkimista on 
tutkittu 14 kuukauden ikäisten lasten joukossa (Gergely ym., 2002).

 Tässä kokeellisessa tutkimuksessa lapsi sai seurata, kuinka aikuinen irrotti pöydällä olevan 
lampun pyörittämällä otsallaan lamppua niin että se irtosi kannastaan. 

 Lapset oli jaettu kahteen ryhmään: ensimmäinen ryhmä näki, että lampun irrottajan kädet 
olivat peiton alla (A-ryhmä, kuva a), joten niitä ei voinut käyttää. Toinen ryhmä taas näki 
lampun irrottajan kädet pöydällä (B-ryhmä, kuva b).

  
  Kuva a              Kuva b

         
Lähde: Gergely ym., Rational imitation in preverbal infants. Nature 2002
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 Seuraavassa vaiheessa tutkittiin, miten lapsi itse ryhtyi lampun irrotukseen. Yhdenkään 
lapsen käsiä ei laitettu peiton alle, vaan molemmissa ryhmissä lasten kädet olivat normaalisti 
käytettävissä. Tutkimustulokset olivat seuraavat (kuvio 1): 

 Kuvio 1       
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Kuvio 1

Lähde: Gergely ym., Rational imitation in preverbal infants. Nature 2002

 Ryhmä A:  
  80 prosenttia niistä lapsista, jotka näkivät, että kädet olivat peiton alla ja aikuinen irrotti 

lampun pään avulla tilanteen pakottamana, ryhtyivät lampun irrotukseen käsien avulla. 
Suurin osa ryhmästä A ei siis matkinut aikuisen toimintatapaa.

 Ryhmä B: 
  70 prosenttia niistä lapsista, jotka näkivät, että aikuisen kädet olisivat olleet käytettävissä, 

mutta aikuinen silti irrotti lampun pään avulla, ryhtyivät lampun irrotukseen pään avulla. 
Suurin osa ryhmästä B matki siis aikuisen toimintatapaa.

 Miten selittäisit ja tulkitsisit tuloksia psykologisten tietojesi pohjalta?

 Pohdi suremista psykologisena ilmiönä yksilön ja yhteisön näkökulmasta.

 Eksistentiaalisilla kysymyksillä tarkoitetaan kysymyksiä oman olemassaolon merkityksestä, 
elämän tarkoituksesta ja mielekkyydestä. Jokainen ihminen todennäköisesti pohtii näitä 
kysymyksiä jossain vaiheessa elämäänsä. Pohdi, miten erilaiset psykologiset tekijät voivat 
vaikuttaa ihmisen eksistentiaalisiin pohdintoihin nuoruusiässä.

+9.

+10.
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