
KYSELYLOMAKE: FSD3259 IHMISMIELEN JA MEKANISTISEN MAAILMAN YMMÄRTÄMI-
NEN 2013

QUESTIONNAIRE: FSD3259 UNDERSTANDING PEOPLE AND UNDERSTANDING THINGS

2013

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



Tervetuloa osallistumaan psykologiseen tutkimukseen, joka käsittelee ajattelua ja persoonallisuutta. 
Korvaukseksi vastaamisesta saat henkilökohtaista palautetta ajattelutyyleistäsi.

Lomakkeen täyttäminen kestää noin 45 minuuttia. Huomaa, että lomake ei ehkä näy kunnolla 
kännykällä. Tutkimukseen voi osallistua (pvm) saakka. Kysely on täysin luottamuksellinen ja 
kaikkia vastauksia käsitellään anonyymisti. 

Voit osallistua tutkimukseen täällä: (linkki)

Voit mielellään jakaa tätä linkkiä myös tuttavillesi. Palautetta vastauksistasi saat helmikuun 
loppupuolella kotisivultamme http://blogs.helsinki.fi/everyday-thinking/ (katso kohta "Palautetta 
tutkimukseen osallistuneille"). 



Ikä

Sukupuoli

Onko sinulla lapsia?

Kuulutko johonkin

uskontokuntaan?

Kätisyys: oletko

Minkä tasoinen koulutus sinulla on

jo suoritettuna?

Oletko tällä hetkellä

päätoimisesti...

Opiskelijoille: Jos opiskelet

päätoimisesti, missä opiskelet

Mikä on pääasiallisin opiskelusi tai

työsi ala?

Mikä seuraavista

painottuu/painottui eniten isäsi

työssä?

Mikä seuraavista

painottuu/painottui eniten äitisi

työssä?

Tutkimus ajattelusta ja persoonallisuudesta

Tervetuloa tutkimukseen

Älä käytä liian kauan vastaustesi miettimiseen. Ensimmäisenä mieleentuleva vaihtoehto on yleensä paras.

Palautekuva ei välttämättä toimi, jos täytät lomakkeen puhelimella tai tabletilla.

Voit tallentaa osittain täytetyn lomakkeen lopussa olevalla napilla. Valitse OSITTAINEN TALLENNUS, saat tällöin sähköpostiisi linkin, josta pääset jatkamaan vastaamista.

Ensin kysymme joitain taustatietoja sinusta.



















Mikä oli viimeisin kouluarvosanasi seuraavissa aineissa?

4 5 6 7 8 9 10

Fysiikka

Matematiikka

Miten seuraavat asiat painottuvat pääasiallisen työsi tai opiskelusi alassa? Anna korkein pistemäärä vain yhdelle seuraavista:

Ei ollenkaan Hieman Kohtuullisesti Paljon

Data ja faktat (rekistereiden, tiedostojen, numeroiden yms. organisointi ja käsittely)

Ajatukset ja ideat (keksiminen, oivaltaminen, tulkinta, abstraktit ideat, tiede, taide)

Ihmiset (ihmisten kohtaaminen, esim. auttaminen, koulutus, tiedotus, palvelu, viihdyttäminen, myynti tai motivointi)

Esineet (koneet, materiaalit tai työvälineet työn kohteena, ei vain oman työn välineenä)





Kysymykset osa 1.

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

1

täysin

eri mieltä

2

melko

eri mieltä

3

melko

samaa mieltä

4

täysin

samaa mieltä

Nautin paljon toisista huolehtimisesta.

Minusta on vaikea tietää, mitä sosiaalisessa tilanteessa tulee tehdä.

Minun on usein vaikea päätellä, onko jokin epäkohteliasta vai kohteliasta.

Osaan ennakoida toisen tulevat tunteet hyvin.

Huomaan nopeasti, jos joku ryhmässä tuntee olonsa kiusalliseksi tai epämukavaksi.

Minusta sosiaaliset tilanteet eivät yleensä ole hämmentäviä.

Huomaan, jos olen ollut tunkeileva, vaikka toinen ei sitä sanokaan.

Virittäydyn nopeasti ja intuitiivisesti toisen tunteisiin.

Minun on helppo päätellä, mistä toinen kenties haluaa puhua.

Minulla on taipumus suhtautua tunteellisesti ystävän ongelmiin.

Minun on vaikea selittää ymmärtämiäni asioita muille ihmisille, jos he eivät ymmärrä asiaa ensimmäisellä kerralla.

Ystävyys ja ihmissuhteet ovat yksinkertaisesti liian monimutkaisia, joten en juuri välitä niistä.

Jos sanon jotain, mikä loukkaa toista ihmistä, se on mielestäni kyseisen henkilön ongelma, ei minun.

En oikeastaan järkyty, kun näen ihmisten itkevän.

En yleensä reagoi tunteellisesti, kun katson elokuvaa.

 

 



Seuraavassa on joitain selityksiä luonnon tapahtumille. Kerro mielipiteesi, ovatko selitykset mielestäsi huonoja (vääriä) vai hyviä (oikeita).

1

huono / väärä selitys

2

hyvä / oikea selitys

Puut tuottavat happea, jotta eläimet voisivat hengittää.

Kastemadot tekevät maanalaisia tunneleita, jotta maaperään sekoittuisi ilmaa.

Lamput loistavat kirkkaasti niin että ne voivat tuottaa lämpöä.

Kiven ympärille muodostuu sammalta, jotta maaperän eroosio pysähtyisi.

Sooda poreilee, koska hiilidioksidikaasua vapautuu.

Aurinko muodostaa valoa, jotta kasvit voisivat yhteyttää.

Kuumat lähteet purkautuvat, jotta maanalainen kuumuus vapautuisi.

Maalla on otsonikerros siksi, että se suojelee maan pintaa UV-valolta.

Hiiva saa leipätaikinan nousemaan.

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

1

täysin

eri mieltä

2

melko

eri mieltä

3

melko

samaa mieltä

4

täysin

samaa mieltä

Teen mieluummin asioita toisten kanssa kuin yksin.

Teen mieluummin asioita samalla tavalla yhä uudelleen.

Kun yritän kuvitella jotain, minun on helppo luoda siitä kuva mielessäni.

Usein uppoudun niin voimakkaasti yhteen asiaan, etten huomaa muita asioita.

Huomaan yleensä autojen rekisterinumerot ja vastaavia tietoja.

Kun luen tarinaa, minun on helppo kuvitella, miltä sen henkilöt voisivat näyttää.

Päivämäärät kiehtovat minua.

Sosiaalisessa ryhmässä ollessani pystyn helposti seuraamaan useiden

ihmisten keskustelua.

Minusta sosiaaliset tilanteet ovat helppoja.

Menen mieluummin kirjastoon kuin juhliin.

Minun on helppo keksiä tarinoita.

Tunnen suurempaa vetovoimaa ihmisiin kuin tavaroihin.

Luvut kiehtovat minua.

Kun luen tarinaa, minun on vaikea päätellä hahmojen aikeet.

Minun on vaikea solmia uusia ystävyyssuhteita.

Huomaan asioissa säännönmukaisuuksia ja kuvioita kaiken aikaa.

En hermostu, jos päivittäinen rutiinini häiriintyy.

Minun on helppo tehdä useita asioita samanaikaisesti.

Nautin asioiden tekemisestä spontaanisti.

Pystyn helposti päättelemään pelkästään toisen kasvoja katsomalla, mitä

hän ajattelee tai tuntee.

Keskeytyksen sattuessa pystyn nopeasti palaamaan siihen, mitä olin

tekemässä aikaisemmin.

Kerään mielelläni tietoa asioiden luokista (esimerkiksi automerkeistä,

lintulajeista, kasvilajeista jne)

Minun on vaikea kuvitella millaista olisi olla joku toinen.

Nautin sosiaalisista tapahtumista.

Minun on vaikea päätellä toisten aikomuksia.

Uudet tilanteet ahdistavat minua.

Nautin uusien ihmisten kohtaamisesta.

Minusta on helppo leikkiä lasten kanssa mielikuvitus- ja roolileikkejä.

Miten seuraavat väitteet kuvaavat sinua?

Täysin eri mieltä Melko eri mieltä Melko samaa mieltä Täysin samaa mieltä

Ratkaisisin hankalan logiikan päättelytehtävän mieluummin intuitiolla kuin paneutumalla tehtävään

Suunnistan uudessa paikassa mieluummin vaistonvaraisesti kuin perehtymällä huolellisesti karttaan

Opetellessani käyttämään uutta teknistä laitetta, etenen useammin intuitiivisesti kuin opiskelemalla käyttöopasta

Yritän ratkaista kohtaamani tekniset ongelmat pikemminkin intuitiivisesti kuin selvittämällä, mistä ongelma johtuu

Nojaudun mielelläni vaistooni kun ratkaisen ongelmia, joihin ei liity ihmisiä

Palikat

Kuvapari 1.

Sama Eri En osaa vastata

Esittävätkö vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen kuva samaa vai eri esinettä?

 

 



Kuvapari 2.

Sama Eri En osaa vastata

Esittävätkö vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen kuva samaa vai eri esinettä?

Kuvapari 3.

Sama Eri En osaa vastata

Esittävätkö vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen kuva samaa vai eri esinettä?

Kuvapari 4.

Sama Eri En osaa vastata

Esittävätkö vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen kuva samaa vai eri esinettä?

Kuvapari 5.

Sama Eri En osaa vastata

Esittävätkö vasemmanpuoleinen ja oikeanpuoleinen kuva samaa vai eri esinettä?

Taika

 

 



Sopivatko seuraavat kuvaukset sinuun:

1

Ei (juuri)

koskaan

2

Harvoin

3

Joskus

4

Aina

silloin tällöin

5

Melko

usein

6

Usein

7

Aina

(tai lähes aina)

Ymmärtäväinen

Vahva luonne

Itsenäinen

Myötätuntoinen

Johtamiskykyinen

Sydämellinen

Tehokas

Kantaa ottava

Itsevarma

Ottaa huomioon toisten tunteet

Lapsirakas

Halukas ottamaan riskejä

Halukas lohduttamaan

Lempeä

Puolustaa omia näkemyksiään

Hyökkäävä

Hellä

Tunteellinen

Hallitseva

Sääliväinen

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

1

täysin

eri mieltä

2

melko

eri mieltä

3

melko

samaa mieltä

4

täysin

samaa mieltä

Kun olen ostamassa autoa, haluan täsmällistä tietoa sen moottorin suorituskyvystä.

Jos kotini sähköjohdoissa on vikaa, osaan korjata ne itse.

En yleensä lue uutta teknologiaa esitteleviä artikkeleita tai verkkosivustoja.

Matematiikassa minua kiehtovat lukuja hallitsevat säännöt ja kuviot.

Minun on vaikea ymmärtää laitteiden kokoonpanoon liittyviä käyttöohjeita.

Kun ostan tietokoneen, haluan tietää yksityiskohdat sen kovalevyn kapasiteetista ja

prosessorin nopeudesta.

Minun on vaikea lukea ja ymmärtää karttoja.

Kun katselen huonekalua, en huomaa sen rakenteen yksityiskohtia.

Minun on vaikea oppia kulkemaan uudessa kaupungissa.

Kun ostan stereot, haluan tietää niiden täsmälliset tekniset ominaisuudet.

En ole kovin järjestelmällinen kun teen kodin korjaustöitä.

Kun katson rakennusta, olen kiinnostunut sen rakenteiden yksityiskohdista.

Kun olen lentokoneessa, en ajattele aerodynamiikkaa.

Minun on vaikea ymmärtää tietoja, jotka pankki lähettää erilaisista sijoitus- ja säästämistavoista.

Kun olen ostamassa kameraa, en tutki linssin laatua kovin tarkasti.

Kun kuuntelen säätiedotusta, en ole kovin kiinnostunut ilmakehän liikkeistä.

Kun katson vuorta, ajattelen sen synnyn yksityiskohtia.

Minun on helppo kuvitella, miten kotiseutuni moottoritiet yhtyvät.

 

 



leikkisä

lohduttava

ärsyyntynyt

tylsistynyt

vitsaileva

hermostunut

himoitseva

vakuuttunut

ymmällään

hermostunut

vaativa

mietiskelevä

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

1

täysin

eri mieltä

2

melko

eri mieltä

3

siltä väliltä

4

melko

samaa mieltä

5

täysin

samaa mieltä

Astrologian avulla pystyy ennustamaan tulevaisuutta

Oikeiden sanamuotojen ("loitsujen") avulla on mahdollista langettaa kirous ihmisen päälle.

Mielen lukeminen telepaattisesti ei ole mahdollista.

On mahdollista liikuttaa esineitä psyykkisten voimien avulla.

On olemassa kaikkivaltias, kaikkitietävä, rakastava Jumala.

Jälleensyntymistä tapahtuu.

Meediot pystyvät ennustamaan tulevaisuuden.

Mieli tai sielu voi irrota kehosta.

Mustaa magiaa on olemassa.

Joillakin henkilöillä on selittämätön kyky ennustaa tulevaisuutta.

Muuntuneessa tajunnan tilassa kuten unessa tai transsissa sielu voi poistua kehosta.

Kuolleet ihmiset voivat lähettää viestejä jälkeen jääneille läheisilleen.

On olemassa hyviä henkiolentoja, joita voidaan kutsua enkeleiksi.

On olemassa pahoja henkiolentoja, joita voidaan kutsua paholaisiksi (tai demoneiksi).

Noitia, joilla on yliluonnollisia voimia, on olemassa.

Tietyn henkilön ajatukset voivat vaikuttaa fyysisen esineen liikkumiseen.

Noituudesta, jossa käytetään yliluonnollisia voimia, on olemassa todellisia esimerkkejä.

Jotkut henkilöt pystyvät kohottamaan esineitä ("levitoimaan") henkisten voimien avulla.

Ihmisillä on aineeton, kuolematon sielu.

Fysikaalisen maailman lisäksi on olemassa hengellinen ulottuvuus.

Jotkut ihmiset pääsevät kuoltuaan taivaaseen.

Jotkut ihmiset joutuvat kuoltuaan helvettiin.

Ihmeitä - jumalallista alkuperää olevia tapahtumia, joita ei voi selittää luonnollisesti -

voi tapahtua ja tapahtuu.

En Kyllä, jonkin verran Kyllä, selvästi enemmän

Jos et ole tällä hetkellä uskonnollinen, oletko joskus ollut?

Uskonnollisuudella tarkoitamme henkilökohtaista uskoa, emme uskonnollisten tapojen noudattamista tavan tai muun vastaavan vuoksi

Mikä annetuista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten sitä, mitä kuvan henkilö ajattelee tai tuntee? Vastaa niin nopeasti kuin mahdollista.

Kuva 1.

Kuva 1.

Kuva 2.

Kuva 2.

Kuva 3.

Kuva 3.

 

 



ärsyyntynyt

sarkastinen

huolestunut

ystävällinen

anteeksi pyytävä

ystävällinen

levoton

lannistunut

suuttunut

vihamielinen

tyrmistynyt

ajatuksiinsa uppoutunut

tyrmistynyt

huvittunut

katuvainen

flirttaileva

mietiskelevä

hermostunut

kannustava

huvittunut

epäilevä

rakastava

leikkisä

tyrmistynyt

Kuva 4.

Kuva 4.

Kuva 5.

Kuva 5.

Kuva 6.

Kuva 6.

Kuva 7.

Kuva 7.

Kuva 8.

Kuva 8.

Kuva 9.

Kuva 9.

 

 



ylimielinen

kiitollinen

sarkastinen

epävarma

nolostunut

haaveileva

hämmentynyt

hätääntynyt

tyytyväinen

anteeksipyytävä

uhmakas

utelias

malttamaton

tyrmistynyt

ärsyyntynyt

mietteliäs

Kuva 10.

Kuva 10.

Kuva 11.

Kuva 11.

Kuva 12.

Kuva 12.

Kuva 13.

Kuva 13.

Kysymykset osa 3.

 

  



Kalastus

Vaatteet tai muoti

Autot

Television urheiluohjelmien katselu

Television katselu ylipäätään

Toimintaelokuvien katselu

Romanttisten elokuvien katselu

Muunlaisten elokuvien katselu

Ruuanlaitto

Sisustus

Romanttisen kirjallisuuden

lukeminen

Toimintakirjallisuuden lukeminen

Muun kirjallisuuden

lukeminen

Konserteissa käyminen

Muu musiikin harrastus

Teatterissa käyminen

Tietokoneet

Tietokonepelien pelaaminen

Muut pelit

Ohjattu ryhmäliikunta

Joukkuepelit urheilussa

Muu liikunta

Valokuvaus

Museot ja näyttelyt

Mitä mieltä olet seuraavista väitteistä?

1

täysin

eri mieltä

2

melko

eri mieltä

3

jonkin verran

eri mieltä

4

siltä

väliltä

5

jonkin verran

samaa mieltä

6

melko

samaa mieltä

7

täysin

samaa mieltä

Osaan ennustaa toisten käyttäytymistä.

Minun on usein vaikea ymmärtää toisten valintoja.

Tiedän, millaisia tunteita oma toimintani toisissa

ihmisissä herättää.

Tunnen oloni usein epävarmaksi minulle ennestään

tuntemattomien ihmisten seurassa.

Ihmisten teot yllättävät minut usein.

Ymmärrän toisten tunteita.

Sovin helposti joukkoon sosiaalisissa tilanteissa.

Muut suuttuvat minulle ilman, että osaisin selittää miksi.

Ymmärrän toisten toiveita.

Olen hyvä menemään mukaan uusiin tilanteisiin

ja tapaamaan ihmisiä ensimmäistä kertaa.

Vaikuttaa siltä kuin ihmiset olisivat usein vihaisia

tai ärsyyntyneitä minulle, kun sanon mitä ajattelen.

Minun on vaikea tulla toimeen muiden kanssa.

Mielestäni ihmiset ovat arvaamattomia.

Ymmärrän usein mitä ihmiset yrittävät saavuttaa ilman,

että he sanovat mitään.

Minulta vie kauan tutustua muihin hyvin.

Olen usein satuttanut muita sitä itse ymmärtämättäni.

Pystyn ennakoimaan, miten muut tulevat reagoimaan

käyttäytymiseeni.

Tulen helposti hyvin juttuun uusien ihmisten kanssa.

Ymmärrän usein ihmisten ilmeiden ja kehonkielen

perusteella, mitä he tarkoittavat.

Minulla on toistuvasti ongelmia löytää hyviä puheenaiheita.

Yllätyn usein siitä, miten ihmiset reagoivat toimintaani.

Joskus sanotaan, että tapahtumilla voi olla tarkoitus. Kuvittele, että seuraavat asiat tapahtuisivat sinulle.

Mikä olisi oma asenteesi tapahtuman tarkoituksen suhteen?

1

ei ole mitään

tarkoitusta

2

ei ole

kovin selvää

tarkoitusta

3

siltä väliltä

4

on jonkinlainen

tarkoitus

5

on selvä

tarkoitus

Entinen poika-(tyttö-)ystäväsi suutelee sinua keskellä katua

ja alatte seurustella uudelleen. Oliko suudelmalla tarkoitus?

Heität kolikkoa, saat kruunan, ja voitat suuren

summan rahaa. Oliko kruunan saamisella tarkoitus?

Työtoverisi kiusaa sinua säännöllisesti, minkä seurauksena

työkykysi heikkenee. Oliko kiusaamisella tarkoitus?

Lentokoneesi lähtö viivästyy sumun vuoksi, ja tapaat lentokentällä ihmisen,

jonka kanssa menet vuoden päästä kihloihin. Oliko sumulla tarkoitus?

Pitkä sähkökatkos saa sinut ja partnerisi rakastelemaan ja 9 kuukauden

kuluttua teille syntyy hartaasti odotettu vauva. Oliko sähkökatkoksella tarkoitus?

Panostat työpaikkahaastatteluun kaikkesi ja saat haluamasi työpaikan.

Oliko panostamisella tarkoitus?

Autosi jarrut pettävät, ajat kolarin tuntemattoman ihmisen kanssa,

josta tulee myöhemmin paras ystäväsi. Oliko jarrujen pettämisellä tarkoitus?

Ukkosmyrsky katkaisee sähköt ja joudut tekemään esimiehesi kanssa käsin suuren

työn, jonka tekeminen tietokoneella olisi vienyt vain pienen hetken. Esimiehesi kiittelee

taitojasi ja saat myöhemmin palkankorotuksen. Oliko myrskyllä tarkoitus?

Tietokonepalvelin menee epäkuntoon etkä pysty lähettämään etkä vastaanottamaan

sähköpostiviestejä kahteen vuorokauteen.

Oliko palvelimen kaatumisella tarkoitus?

Valitse ne vapaa-ajantoiminnot, joista erityisesti pidät.

Jos harrastat jotain sellaista, mitä emme maininneet, voit kertoa harrastuksesi tässä

Kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat sinua:

1

täysin

eri mieltä

2

melko

eri mieltä

3

melko

samaa mieltä

4

täysin

samaa mieltä

Minun on helppo tulla toimeen ihmisten kanssa.

Tunnen olevani eristäytynyt muista ihmisistä.

Minulla on ystäviä, joiden kanssa voin jakaa tunteitani.

Minun on halutessani helppo tutustua ihmisiin.

Kun olen muiden ihmisten seurassa, tunnen oloni ulkopuoliseksi.

Tunnen usein olevani yksinäinen.

Minulla on riittävästi hyviä ystäviä.

 

 



Havainnoitko mielelläsi lainalaisuuksia ja säännönmukaisuuksia seuraavissa asioissa?

en,

en juuri

joskus kyllä,

usein

Yhteiskunnalliset ilmiöt

Luonnon ilmiöt

Ihmisten toiminta

Kieli

en,

en juuri

joskus kyllä,

usein

Teetkö usein listoja asioista?

Pidätkö kodin paperit hyvässä järjestyksessä?

Pidätkö tavarat kodissasi hyvässä järjestyksessä?

Luokitteletko sähköpostit järjestelmällisesti eri kansioihin?

Viputehtävä

Kaaviossa 1 on kuva laatikosta, jonka sisälle näkee koska etuseinä on poistettu. Vivun painaminen alaspäin saa vipuun ketjuilla kiinnitetyt painot liikkumaan.

Kaaviossa 2 on esitetty vivun painamisen mahdolliset seuraukset.

Sinun tehtäväsi on ennustaa jokaisen alla esitetyn kaavion kohdalla, mikä vaihtoehdoista (A, B, C tai D) on vivun painamisen kulloinenkin seuraus.

Jos mikään vaihtoehdoista A, B, C tai D ei kuvaa kaavion toimintaa oikein, valitse vaihtoehto E.

Esimerkki: Kaaviossa 1 vivun painamisesta seuraa, että vasemmanpuoleinen paino liikuu alaspäin ja oikeanpuoleinen ylöspäin. Tätä vastaa vaihtoehto C.

Osassa kaavioista on seuraavia kirjainkoodeja.

1. Kiinteä (K) tarkoittaa kiinteää yhteyttä kahden vivun välillä.

2. Väkipyörä (V) tarkoittaa vapaasti liikkuvaa pyörää, jossa on ura, jossa nauha voi kulkea.

3. Tappi ja kolo (TK) tarkoittaa toisesta vivusta lähtevää tappia, joka liikkuu toisessa vivussa olevassa kolossa.

Ennusta miten painot liikkuvat seuraavissa kaavioissa kun vipua painetaan alaspäin.

Tehtävät 1-6

Tehtävien 1-6 vastaukset

A B C D E En osaa vastata

Kaavio 1

Kaavio 2

Kaavio 3

Kaavio 4

Kaavio 5

Kaavio 6

 

 



Tehtävät 7-9

Tehtävien 7-9 vastaukset

A B C D E En osaa vastata

Kaavio 7

Kaavio 8

Kaavio 9

YTS

Voivatko seuraavat väittämät olla mielestäsi kirjaimellisesti tosia, kuten lause "Sibelius oli säveltäjä"? Vai ovatko ne totta vain vertauskuvallisesti, kuten lause "Ystävät ovat elämän suola"?

1

täysin

vertauskuvallinen

2

enemmän

vertauskuvallinen

kuin kirjaimellinen

3

siltä väliltä

4

enemmän

kirjaimellinen

kuin vertauskuvallinen

5

täysin

kirjaimellinen

Ahdistunut ihminen on vanki

Voima elää maailmankaikkeudessa

Ulvova tuuli on huilu

Voima pyrkii vaikuttamaan

Surkea piirustus on töherrys

Kukat haluavat valoa

Kasvit tietävät vuodenajat

Kallio elää pitkään

Suunnitelma elää luonnossa

Maa haluaa vettä

Planeetat tietävät asioita

Pelko myrkyttää ihmisen

Hyvä muisti on kaivos

Mieli koskettaa toista

Koti tuntee asukkaansa

Talo tietää historiansa

Taivas kuulee ukkosen

Sateeton sää on pouta

Huonekalut haluavat kodin

Virtaava vesi on neste

 

 



Kuinka hyvin seuraavat väitteet kuvaavat sinua:

1

täysin

eri mieltä

2

melko

eri mieltä

3

melko

samaa mieltä

4

täysin

samaa mieltä

Luotan mielelläni intuitiivisiin ensivaikutelmiini.

Nautin ongelmista, jotka vaativat perinpohjaista pohtimista.

En ole kovin hyvä ratkaisemaan ongelmia, jotka vaativat huolellista ja

loogista analyysiä.

Nautin älyllisistä haasteista.

Päättäessäni miten toimin, toimin usein vaistojeni varassa.

Tärkeissä päätöksissä ei mielestäni ole hyvä idea luottaa intuitioon.

Pidän enemmän monimutkaisista kuin yksinkertaisista ongelmista.

En pidä paljosta pohtimisesta.

Luotan ensivaikutelmaani ihmisistä.

Minulla on tapana käyttää sydäntäni toimintani ohjaajana.

Nautin asioiden tekemällä oppimisesta sen sijaan että selvittäisin

ensin asian taustat.

Minulla on looginen mieli.

Huomaan usein, miltä ihmisistä tuntuu, vaikka he eivät sanoisi mitään.

Olen muita ihmisiä paljon parempi selvittämään asioita loogisesti.

Päätöksenteossa en yleensä turvaudu tunteisiini.

Pyrin välttämään tilanteita, jotka vaativat jonkin asian syvällistä pohtimista.

Kuvaukset todellisten ihmisten kokemuksista vakuuttavat minut

paremmin kuin "faktat".

En ole erityisen analyyttinen ajattelija.

Yrittäessäni selvittää elämäni ongelmia, logiikan käyttö toimii yleensä

kohdallani hyvin.

Minulle riittää, että tiedän vastauksen, vaikka en ymmärtäisikään sen taustalla

olevaa päättelyä.

En ole kovin välitön ihminen.

Huolellinen asioiden perustelu ei ole vahvoja puoliani.

Seuraavaksi kysymme kokemuksistasi:

kyllä ei

Onko sinulla koskaan ollut tunnetta, että joku ihminen tai voima on lähettyvilläsi,

vaikka et ole voinut nähdä ketään?

Oletko joskus varma, että muut pystyvät lukemaan ajatuksiasi?

Oletko koskaan huomannut, että jokin tavanomainen tapahtuma

tai esine vaikuttaisi erityiseltä viestiltä sinulle?

Huomaatko usein ihmisten puheissa tai teoissa piilotettuja uhkauksia tai loukkauksia?

Tuleeko sinulle ostoksilla käydessäsi tunne, että ihmiset kiinnittävät sinuun huomiota?

Onko sinulla ollut kokemuksia jotka liittyvät astrologiaan, tulevaisuuden ennustamiseen,

ufoihin, yliaistilliseen havainnointiin (ESP) tai kuudenteen aistiin?

Häiriinnytkö koskaan yhtäkkiä taustaäänistä, joihin et yleensä kiinnitä huomiota?

Täytyykö sinun usein olla varuillasi, jotta muut ihmiset eivät käyttäisi sinua hyväkseen?

Minua pidetään joskus etäisenä ja pidättyväisenä.

Ihmiset huomauttavat joskus epätavallisista tavoistani.

Joidenkin mielestä olen hyvin omituinen henkilö.

Minusta tuntuu, että minun täytyy olla varuillani myös ystävieni seurassa.

Joidenkin mielestä olen keskustellessani hieman epämääräinen ja välttelevä.

Tunnen oloni hyvin epämukavaksi sellaisissa sosiaalisissa tilanteissa,

joissa on vieraita ihmisiä.

Käytän joskus sanoja epätavallisella tavalla.

Oletko todennut, että on parasta ettet anna muiden tietää sinusta liikaa?

Minulla on tapana pysytellä sosiaalisissa tilanteissa taka-alalla.

Tuntuuko sinusta, ettet pääse lähelle muita ihmisiä?

Olen outo, epätavallinen henkilö.

Minun on vaikea ilmaista selvästi, mitä haluan sanoa.

Olen erittäin vaivaantunut puhuessani ihmisille, joita en tunne hyvin.

En juuri kerro tunteistani muille.

Arvioi kuvaa sen perusteella, onko kuva mielestäsi koskettava eli tunteita herättävä

Kuva 1.

 

 



Ei herätä tunteita

Herättää hieman tunteita

Herättää jonkin verran tunteita

Herättää melko paljon tunteita

Herättää paljon tunteita

Ei herätä tunteita

Herättää hieman tunteita

Herättää jonkin verran tunteita

Herättää melko paljon tunteita

Herättää paljon tunteita

Ei herätä tunteita

Herättää hieman tunteita

Herättää jonkin verran tunteita

Herättää melko paljon tunteita

Herättää paljon tunteita

Ei herätä tunteita

Herättää hieman tunteita

Herättää jonkin verran tunteita

Herättää melko paljon tunteita

Herättää paljon tunteita

Kuinka koskettava kuva 1 sinusta on?

Kuva 2.

Kuinka koskettava kuva 2 sinusta on?

Kuva 3.

Kuinka koskettava kuva 3 sinusta on?

Kuva 4.

Kuinka koskettava kuva 4 sinusta on?

 

 



Ei herätä tunteita

Herättää hieman tunteita

Herättää jonkin verran tunteita

Herättää melko paljon tunteita

Herättää paljon tunteita

Ei herätä tunteita

Herättää hieman tunteita

Herättää jonkin verran tunteita

Herättää melko paljon tunteita

Herättää paljon tunteita

Ei herätä tunteita

Herättää hieman tunteita

Herättää jonkin verran tunteita

Herättää melko paljon tunteita

Herättää paljon tunteita

Kuva 5.

Kuinka koskettava kuva 5 sinusta on?

Kuva 6.

Kuinka koskettava kuva 6 sinusta on?

Kuva 7.

Kuinka koskettava kuva 7 sinusta on?

 

 



Ei herätä tunteita

Herättää hieman tunteita

Herättää jonkin verran tunteita

Herättää melko paljon tunteita

Herättää paljon tunteita

Kuva 8.

Kuinka koskettava kuva 8 sinusta on?

Lue seuraavat tarinat ja vastaa esitettyihin kysymyksiin

KAUPPATARINA

Lähtiessäsi lähikaupastasi pukuun pukeutunut mies kysyy sinulta tykkäätkö tehdä ostoksesi kyseisessä liikkeessä. Vastaat rehellisesti, että pidät asioinnista kyseisesessä kaupassa. Kerrot syiksi sen, että liike sijaitsee kotisi lähellä ja että liha- ja muiden tuotteiden

valikoima on erittäin hyvä ja järkevän hintainen. Sitten mies paljastaa, että kameraryhmä on kuvannut haastattelusi ja pyytää sinua allekirjoittamaan sopimuksen, joka sallii leikkaamattoman haastattelun käytön kauppaketjun TV-mainoksessa.

Mitä arvelet, kuinka monta prosenttia suomalaisista allekirjoittaisi suostumuksen?

KURSSITEHTÄVÄTARINA

Saavut pääainekurssisi ensimmäiselle luennolle. Professori kertoo, että kurssin arvosana riippuu viimeiselle luennolle palautettavasta tehtävästä. Hän antaa opiskelijoille mahdollisuuden äänestää työskentelytavasta ja arvosanan muotoutumisesta. Opiskelijat voivat

suorittaa tehtävän itsenäisesti tai he voivat työskennellä kolmen henkilön ryhmissä ja palauttaa vain yhden yhteisen vastauksen. Professori kertoo, että hän arvostelee tehtävät normaalin asteikon mukaisesti 5, 4, 3, 2 ja 1. Jos työskentely on itsenäistä, arvosanat

annetaan yksilöllisesti; jos työskentely tapahtuu ryhmässä, kaikki ryhmän jäsenet saavat saman arvosanan.

Mitä arvelet, kuinka monta prosenttia oppilaista äänestäisi ryhmätyöskentelyn puolesta?

SAKKOTARINA

Poliisi pysäyttää sinut ajaessasi kotisi lähialueella. Hän kertoo, että ajoit tutkaan n. 60 km:n tuntivauhtia alueella, jolla korkein sallittu nopeus oli 40 km/h. Uskot tämän pitävän paikkansa. Poliisin lähdettyä tarkastelet saamaasi sakkoa ja huomaat, että tapahtuman

yksityiskohdat koskien säätä, näkyvyyttä, aikaa ja tapahtumapaikkaa ovat erittäin epätarkat. Sakossa lukee, että voit maksaa 20 € sakon postilla saapumatta oikeuteen, muussa tapauksessa sinun tulee saapua oikeuden eteen seuraavan kahden viikon sisällä

haastamaan syytökset eli valittamaan sakosta.

Mitä arvelet, kuinka monta prosenttia suomalaisista maksaisi sakon postilla?

Näytämme sinulle nyt uudelleen edellä kuvatut tarinat. Vastaa nyt kysymyksiin siltä kannalta, miten itse toimisit

KAUPPATARINA

Lähtiessäsi lähikaupastasi pukuun pukeutunut mies kysyy sinulta tykkäätkö tehdä ostoksesi kyseisessä liikkeessä. Vastaat rehellisesti, että pidät asioinnista kyseisesessä kaupassa. Kerrot syiksi sen, että liike sijaitsee kotisi lähellä ja että liha- ja muiden tuotteiden

valikoima on erittäin hyvä ja järkevän hintainen. Sitten mies paljastaa, että kameraryhmä on kuvannut haastattelusi ja pyytää sinua allekirjoittamaan sopimuksen, joka sallii leikkaamattoman haastattelun käytön kauppaketjun TV-mainoksessa.

Kyllä En

Allekirjoittaisitko itse suostumuksen?

KURSSITEHTÄVÄTARINA

Saavut pääainekurssisi ensimmäiselle luennolle. Professori kertoo, että kurssin arvosana riippuu viimeiselle luennolle palautettavasta tehtävästä. Hän antaa opiskelijoille mahdollisuuden äänestää työskentelytavasta ja arvosanan muotoutumisesta. Opiskelijat voivat

suorittaa tehtävän itsenäisesti tai he voivat työskennellä kolmen henkilön ryhmissä ja palauttaa vain yhden yhteisen vastauksen. Professori kertoo, että hän arvostelee tehtävät normaalin asteikon mukaisesti 5, 4, 3, 2 ja 1. Jos työskentely on itsenäistä, arvosanat

annetaan yksilöllisesti; jos työskentely tapahtuu ryhmässä, kaikki ryhmän jäsenet saavat saman arvosanan.

Kyllä En

Äänestäisitkö itse ryhmätyöskentelyn puolesta?

SAKKOTARINA

Poliisi pysäyttää sinut ajaessasi kotisi lähialueella. Hän kertoo, että ajoit tutkaan n. 60 km:n tuntivauhtia alueella, jolla korkein sallittu nopeus oli 40 km/h. Uskot tämän pitävän paikkansa. Poliisin lähdettyä tarkastelet saamaasi sakkoa ja huomaat, että tapahtuman

yksityiskohdat koskien säätä, näkyvyyttä, aikaa ja tapahtumapaikkaa ovat erittäin epätarkat. Sakossa lukee, että voit maksaa 20 € sakon postilla saapumatta oikeuteen, muussa tapauksessa sinun tulee saapua oikeuden eteen seuraavan kahden viikon sisällä

haastamaan syytökset eli valittamaan sakosta.

Kyllä En

Maksaisitko itse sakon postilla?

Ratkaise seuraavat kolme tehtävää. TÄRKEÄÄ: Anna vastaus numeroina ja pyydetyssä muodossa (esim. sentteinä).

Maila ja pallo maksavat yhteensä 1,10 €. Maila maksaa 1 € enemmän kuin pallo. Paljonko pallo maksaa? Anna vastauksesi

SENTTEINÄ.

Jos 5 koneelta kestää 5 minuuttia valmistaa 5 härveliä, kuinka kauan 100 koneelta kestää valmistaa 100 härveliä? Anna vastauksesi

MINUUTTEINA.

Järven pinnalla kasvaa lumpeita. Joka päivä lumpeiden määrä kaksinkertaistuu. Jos kestää 48 päivää kunnes lumpeet peittävät koko

järven, niin kauanko kestää kunnes ne peittävät puolet järvestä? Anna vastauksesi PÄIVINÄ.

Karttatehtävä1

 

 



X1

Y1

En osaa vastata

Alla näet kuvia Tukholmasta sekä Tukholman kartan. Yritä päätellä kuvien perusteella, mistä ne on otettu. Klikkaa hiirellä kuvan alla olevaa karttaa siitä kohdasta, josta kuva mielestäsi on otettu. Kuvan alla olevat x- ja y-kentät täyttyvät automaattisesti kun klikkaat

kuvaa.

Kuva 1.

Karttatehtävä2

 

 



X2

Y2

En osaa vastata

Kuva 2.

Karttatehtävä3

 

 



X3

Y3

En osaa vastata

Kuva 3.

Karttatehtävä4

 

  



X4

Y4

En osaa vastata

Jotkut tai kaikki kuvien paikat olivat minulle aivan tuttuja.

Sähköpostiosoitteeni on

Onko vielä jotain, mitä haluaisit

sanoa kyselystä?

Tahdon tallentaa täyttämäni tiedot ja jatkaa myöhemmin linkistä, joka lähetetään antamaani osoitteeseen.

Sähköpostiosoite



Kuva 4.

Ennen viimeistä tehtävää, pari kysymystä

Jos olet mahdollisesti halukas osallistumaan tuleviin tutkimuksiimme, anna sähköpostiosoitteesi. HUOM. Vastauksesi ei vielä sido sinua mihinkään.

Kyllä En, voin osallistua vain verkon kautta tehtäviin tutkimuksiin

Pääsetkö osallistumaan Helsingissä tehtäviin tutkimuksiin?

Osittainen tallennus

Tietojen lähetys

Paina nyt yllä näkyvää Tallenna-nappulaa. Siirryt silloin viimeisiin kysymyksiin, joihin vastaamisen jälkeen saat tietoa omista ajattelutyyleistäsi.
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