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SGM:n etuja ensimmäisen kertaluvun kasvukäyrämalliin verrattuna

•Moniuloitteisten käsitteiden seuraaminen yli ajan mahdollista

• Toisen kertaluvun latentit kasvufaktorit (taso ja muutos, 
intercept ja slope) edustavat/kuvaavat ajallista muutosta, jota 
mitataan esimmäisen kertaluvun faktoreilla

 Ensimmäisen kertaluvun faktorit ovat

mittavirheettömiä.

• Mahdollistaa aikainvarianttisuuden testaamisen (vahva
invarianttisuus: todellinen muutos ilmiössä).



Tämä tutkimus
Tutkimuksen tarkoitus oli tarkastella

1. kouluun kiinnittymisen yhteyttä oppilaiden kokemaan kyynisyyteen
koulutyötä kohtaan luokilla 6, 7 ja 9. 

2. Kouluun kiinnittymisen kehittymistä 6. luokalta 9. luokalle ja sitä, 
miten kehittyminen ennustaa koulutuksen lopettamisaikomuksia ja 
luvattomia poissaoloja toisen asteen opinnoissa



Tässä 
tutkimuksessa n. 
2000 oppilasta: 

Mittaukset 
vuosiluokilla 6., 
7., 9. ja toisen 
asteen 1. vsl



Toiminnallinen kiinnittyminen:
e.g., “Teen paljon töitä koulun 
eteen. ”, “Oppitunnille 
tullessani minulla on usein 
kotitehtävät tekemättä tai kirja 
ja kynä kotona”.

Tunneperäinen kiinnittyminen:
Sosiaalisen tuen kokemukset 
opettajilta, kotoa ja 
koulukavereilta.

Vahva aikainvarianssi.

Lineaarinen SGM-malli ilman kovariaatteja (unconditional model)



500 yksilöllistä kehityskäyrää: Toiminnallinen kiinnittyminen (toinen kiinnittymisfaktorin indikaattori)



- χ2(6) = 17.42, p = .008; RMSEA = 0.03 [0.02, 0.05], CFI = 0.99, TLI = 0.98, and SRMR = 
0.02. 

STDYX-standardoidut estimaatit (paitsi lähtötaso ja kehitys)

- Varianssit: lähtötaso (0.13, p = .001) kehitys (0.01, p = .005) 

- Keskiarvot: lähtötaso (3.16, p < .001) kehitys (-0.03, p < .001) 

- Lähtötason ja kehityksen välinen korrelaatio (-0.32, p < .001)

Mitä korkeampi oppilaan kiinnittymisen lähtötaso oli 6. luokalla, sitä enemmän hänen
kiinnittymisensä taso putosi luokalta 6 luokalle 9 mentäessä.



Kyynisyys: 

”Minusta tuntuu, että olen menettämässä kiinnostukseni opiskelua kohtaan” ja 
”Koulutyö ei kiinnosta minua”. 

Pinnaaminen 2. asteelta (1. vsl):

Kuinka monta koulupäivää olet ollut pois koulusta tai työpaikalta kuluneen kouluvuoden aikana
“pinnaamisen takia” ja 
“kouluun meneminen ei kiinnostanut minua”

Koulun lopettamisaikomukset 2. asteelta:

“Oletko harkinnut koulun vaihtamista tai opintoalaa (field of study)?” ja
“Oletko harkinnut nykyisen lopettamista?” 

Kaikki mitat ovat oppilaan itse raportoimia Likert-mittoja.



SEM-malli kovariaattien ja vastemuuttujien kanssa 

χ2(98) = 472.56, p < .001; 

RMSEA = 0.05 [0.04, 0.05], 

CFI = 0.96, TLI = 0.92, SRMR 

= 0.06). 



Tutkimuskysymys 1

Miten kouluun kiinnittyminen on yhteydessä oppilaiden kokemaan
kyynisyyteen koulutyötä kohtaan luokilla 6, 7 ja 9?

Korrelaatiot

6. vsl -.31 (p < .001)

7. Vsl -.49 (p < .001)

9. Vsl -.60 (p < .001)



Tutkimuskysymys 2

Miten kouluun kiinnittymisen kehittyminen 6. luokalta 9. luokalle ennustaa
koulutuksen lopettamisaikomuksia ja luvattomia poissaoloja toisen asteen
opinnoissa?

Lopettamisaikomukset ja kouluun kiinnittymisen lähtötaso -0.22 (p = .009)

Lopettamisaikomukset ja kouluun kiinnittymisen kehittyminen 0.05 (p = .619)

Luvattomat poissaolot ja kouluun kiinnittymisen lähtötaso -0.50 (p < .001)

Luvattomat poissaolot ja kouluun kiinnittymisen kehittyminen -0.36 (p < .001)



POHDINTA 

- Kyynisyys koulua kohtaan oli negatiivisessa yhteydessä kouluun
kiinnittymiseen 6., 7. ja 9. luokalla. Yhteys vahvistui iän myötä.

- Korkea kouluun kiinnittymisen lähtötaso (6. lk) ennusti pienempää
todennäköisyyttä harkita koulunkäynnin lopettamista ja pinnaamista toisen
asteen koulutuksessa

- Mitä vähemmän kouluun kiinnittymisen taso putosi mentäessä 6. luokalta 9. 
luokalle, sitä epätodennäköisemmin oppilas pinnasi toisen asteen
koulutuksessa
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