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1 Johdanto  

”Onpas hän hiljainen.” ”Hän haluaa tehä aina yksin, ei mee muiden mukaan 

työskentelemään.” Hän kyl tietää tuosta aiheesta kaiken.” Näin introvertin oppilaan 

opettaja voisi kuvailla oppilastaan, ja itsekin enemmän introvertin ominaisuuksia 

omaavana tiedän, kuinka nämä vaikuttavat käsitykseen itsestä ja omasta toiminnasta. 

Kaikki nämä esimerkit kuvaavat normaaleja toimintatapoja, mutta jos opettaja ei tunnista 

oppilasta introvertiksi, hän saattaa miettiä, onko oppilaalla kaikki hyvin tai ymmärtää 

oppilaan väärällä tavalla. Introversio on yksi temperamenttityypeistä, ja tämä 

synnynnäinen ominaisuus on suhteellisen pysyvä. Dunderfelt (2012, 46) kuvailee 

introverttia harkitsevaiseksi, rauhalliseksi, pienessä porukassa tai yksin viihtyväksi 

ihmiseksi. Hän ei pidä huomion keskipisteenä olemisesta vaan on mieluummin sivusta 

seuraajana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö hän halua olla mukana toiminnassa ja 

vuorovaikutuksessa: introvertilla on vaan erilainen tapa osallistua siihen kuin huomiosta 

pitävillä ja sosiaalisilla ekstraverteillä.  

Temperamentin merkitys ja arvo riippuvat sen hetkisestä ympäristöstä ja ympäristön 

odotuksista. Kulttuuri ja yhteiskunnalliset olot vaikuttavat siihen, kuinka ilmennämme 

itseämme; siinä missä länsimaisissa yhteiskunnissa korostetaan ekstraversion 

ominaisuuksia, Kiinassa introversion piirteitä pidetään arvokkaina. ”Vaikeneminen on 

kultaa” on ollut Suomessa aikoinaan tärkeä elämänohje. Nykyaikana 

työpaikkahakemuksissa harvoin mainitaan introvertille ominaisia piirteitä (Jonkman 2015, 

17, 37), ja Hartikainen (2015) kirjoittaakin introversiota käsittelevässä juttusarjassaan, 

kuinka introvertteja yritetään nyky-yhteiskunnassa käännyttää väkisin ekstraverteiksi, jotta 

he olisivat ”normaaleja”. Koulussa tilanne on lähes samanlainen: koulun 

oppimisympäristön odotukset kohtaavat paremmin ekstraverttien piirteitä omaavien 

oppilaiden kanssa. Introvertit saattavat jäädä luokan toiminnan ulkopuolelle, koska eivät 

halua tuoda itseään esille, eivätkä löydä itselleen sopivaa ja mukavaa tapaa olla 

toiminnassa mukana. Tällä on vaikutusta koulussa viihtymiseen ja koulumenestykseen. 

Oppilas viettää lapsuudesta kuitenkin suuren osan ajasta koulussa, joten ei ole 

yhdentekevää, kuinka koulu huomioi hänen temperamenttinsa (Keltikangas-Järvinen 2006, 

56). 



 

 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen kirjallisuuskatsauksen muodossa, kuinka 

introvertti temperamentti vaikuttaa kouluikäisen oppilaan toimintaan koulussa ja 

koulumenestykseen sekä millä tavalla introverttia oppilasta voidaan opettaa, ohjata ja tukea 

koulussa pystyäkseen näyttämään parhaan osaamisensa. Tämän tutkielman tavoitteena on 

osoittaa, että temperamentin ymmärtäminen auttaa kasvattajia ymmärtämään lasten ja 

oppilaiden toimintaa. Myös kasvattajan oman temperamentin ymmärtämisellä on suuri 

merkitys toisten ihmisten temperamentin ymmärtämiseen. Tämä kandidaatin tutkielma on 

tehty erityispedagogiikan kandidaattiseminaariryhmässä, joten erityistä tukea tarvitsevien 

näkökulma on otettu myös huomioon. Temperamentti tekee meistä yksilöitä, ja toivon, että 

tämä tutkielma osoittaa temperamentin ymmärtämisen tärkeyden koulussa ja oppilaan 

kasvussa. 
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2 Lähtökohdat 

Tämä tutkielma toteutetaan systemaattisena kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on 

tiivistää tämän hetkistä tutkimusta aiheesta, tutkia käytettyjen lähteiden keskinäistä 

yhteyttä vertailemalla ja analysoimalla ja muodostaa näiden perusteella johtopäätöksiä. 

Lähteiden tarkastelun lisäksi tärkeä osa kirjallisuuskatsausta on lähteiden analyysi, 

yhteensopivuus ja arviointi tutkittavaan kontekstiin. (Atjonen 2010, 20; Salminen 2011, 4-

5, 9.) Tässä tutkielmassa käytetään tutkimuksia introvertin temperamentin vaikutuksesta 

oppimiseen ja toimimaan koulussa sekä etsitään introvertille sopivia tukikeinoja.  

Kirjojen hakemiseen olen käyttänyt eniten Oula –kokoelmatietokantaa, ja lehtiartikkeleita 

olen löytänyt Ebsco ja ProQuest –tietokannoista. Hakusanoina olen eniten käyttänyt 

suomeksi ja englanniksi ”temperament”, ”introvert”, ”shy” ja ”school” yksinään ja näitä eri 

tavoin yhdistellen.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla tarkastelen, kuinka introvertin oppilaan 

tyypilliset temperamenttipiirteet vaikuttavat oppilaan oppimistyyliin, toimintaan koulussa 

ja koulumenestykseen. Toisen tutkimuskysymyksen avulla tarkastelen koulun ja opettajan 

keinoja opettaa, tukea ja ohjata introverttia oppilasta koulussa niin, että hän pääsee 

mahdollisimman hyviin oppimistuloksiin.  

Tutkimuskysymykset:  

1. Miten oppilaan introvertti temperamentti vaikuttaa oppimiseen ja 

koulumenestykseen? 

2. Millaista opetusta, ohjausta ja tukea introvertti oppilas tarvitsee? 



 

 

 

3 Temperamentin vaikutus koulussa 

Introversion ymmärtämisen kannalta on tärkeää ymmärtää temperamentin käsite ja 

temperamentin erilaisia luokittelutapoja, introversio ei ole ainut tapa luokitella ihmisiä 

temperamentin pohjalta. Lisäksi käsittelen tässä luvussa, mitkä asiat koulussa yhdistävät 

temperamenttia, koulumenestystä ja oppimista. Oppimiseen ja koulumenestykseen 

vaikuttavat monet tekijät, määrittelen niistä tässä luvussa luokkaympäristön, sosiaalisten 

suhteiden, oppilaan oppimistapojen, opettajan asenteen ja arvioinnin merkityksen.  

3.1 Temperamentti 

Temperamentti on ihmisen biologinen ominaisuus ja yksilöllisyyden tekijä. Temperamentti 

on ryhmä suhteellisen pysyviä ja varhain lapsuudessa havaittavia valmiuksia ja 

taipumuksia, jotka ilmenevät käyttäytymistyylinä, itsesäätelynä ja reagoimistapoina eri 

tilanteissa ja ympäristöissä. (Goldsmith et al. 1987, 506; Keltikangas-Järvinen 2004.) 

Temperamentti on seurausta aivojen yksilöllisistä eroista, mikä selittää temperamentin 

pysyvyyden lähes samanlaisena eliniän ajan. Temperamentin ilmiasu muuttuu jonkin 

verran iän myötä biologisen ja psyykkisen kypsymisen sekä aivojen kehittymisen myötä, 

joka näkyy esimerkiksi kiukun ilmentämisen eroissa lapsena ja aikuisena. Lisäksi 

kasvuympäristön ja kulttuurin odotukset vaikuttavat siihen, millä tavoin ihminen ilmaisee 

temperamenttiaan ja millä voimakkuudella. (Keltikangas-Järvinen 2004, 43; 2006, 35.)  

Kansainväliset temperamenttitutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että temperamentti ohjaa 

käyttäytymisen suuntaa (Goldsmith et al. 1987, 507) ja taipumusta välttää tai lähestyä 

uusia asioita (Dunderfelt 2012, 31; Keltikangas-Järvinen 2004, 92), mutta se ei ohjaa itse 

käyttäytymistä. Temperamentti onkin tärkeää erottaa motivaatiosta (miksi), kyvyistä (mitä) 

ja käyttäytymisen hyvyydestä (Chess & Thomas 1996, 32). Tämä tarkoittaa sitä, että 

temperamentti määrittää sen, miten ihminen reagoi tilanteisiin ja ympäristöön, mutta 

ihminen itse päättää siitä, miten hän reagoinnin jälkeen käyttäytyy (Keltikangas-Järvinen 

2004).  

Temperamenttipiirteiden arvo riippuu kulttuurin odotuksista, ympäristöstä ja vallitsevista 

olosuhteista. Chessin ja Thomasin (1996, 52–53) mukaan yksikään temperamenttipiirre ole 

ei itsessään hyvä tai huono, vaan temperamentin ilmentämiseen vaikuttaa ympäristö, jossa 

se tulee esille, ja ympäristö sekä ihminen vaikuttavat molemmat toisiinsa ja muokkaavat 
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toisiaan. Esimerkiksi oppilaan temperamenttipiirteet ja niiden voimakkuudet sekä 

ympäristön joustavuus ovat avainasemassa ympäristön (oppilaalla yleensä koulu tai koti) ja 

oppilaan temperamentin yhteensopivuudessa (Keogh 2003, 37–39). Oppilas voi olla 

korkeasti aktiivinen, ja vanhemmat saattavat olla hänestä huolissaan ennen koulun 

alkamista, mutta koulussa oppilas mahdollisesti pääsee hyödyntämän aktiivisuuttaan ja 

osoittamaan osaamistaan sen kautta, jolloin oppilaan aktiivisuus ei olekaan enää huono 

piirre. Mullola (2012, 3) korostaakin, että samojen temperamenttipiirteiden 

merkityksellisyys saattaa täysin muuttua toisissa konteksteissa tai ympäristöissä. 

Temperamentti toimii biologisena pohjana ja raaka-aineena persoonallisuudelle, joka 

muokkautuu etenkin lapsuudessa iän ja ympäristön vaikutuksesta (Keltikangas-Järvinen 

2004, 36, 197). Persoonallisuuteen voidaan ajatella kuuluvan kaikki, jotka vaikuttavat 

ihmisen henkilökohtaiseen elämään, esimerkiksi itsetunto, arvot, minäkäsitys ja tavoitteet 

(Dunderfelt 2012, 13). Temperamentin ja persoonallisuuden raja on kuitenkin hieman 

epäselvä, koska ne vaikuttavat yhdessä ihmisen toimintaan. Ne voidaan nähdä itsenäisinä 

ominaisuuksina tai jatkumona, jossa temperamentista kehittyy persoonallisuus 

(Keltikangas-Järvinen 2010b, 66). Thomas ja Chess (Goldsmith et al. 1987, 510) sekä 

Dunderfelt (2012, 14) näkevät persoonallisuuden yhdistelmänä kestäviä itsenäisiä 

ominaisuuksia, jotka muodostavat ihmisen yksilöllisyyden eli temperamentti on osa 

persoonallisuutta, ja sillä on itsenäinen rooli koko elinkaaren ajan. 

Yksimielisen määritelmän ja teorian luominen temperamentista on vaikeaa, koska ihmisen 

toimintaan vaikuttavat monet muutkin asiat kuin temperamentti ja synnynnäisyydestä 

huolimatta temperamentin ilmentämiseen vaikuttavat sen hetkinen ympäristö ja saatu 

kasvatus (Keltikangas-Järvinen 2004, 36). Päättelen edellisestä, että temperamentti on 

synnynnäinen, yksilöllisyyden tekijä ja osa ihmisen kokonaispersoonallisuutta. 

Temperamentti ennen kaikkea ohjaa ihmisen reagointia eri tilanteissa ja ympäristöissä. 

Merkitystä on ympäristön ja temperamentin yhteensopivuudella, hyvää tai huonoa 

temperamenttipiirrettä ei ole. 

3.1.1 Introversio temperamenttipiirteenä 

Carl Gustav Jungin (1875–1961) kehittämät termit introversio ja ekstraversio ovat 

tunnetuimpia psykologian persoonallisuuseroja kuvaavia käsitteitä. Jung huomasi, että 

ihmiset lähestyvät samaa asiaa eri tavoin ja omaksuvat erilaisia asenteita, jotka määrittävät 



 

 

 

heidän tulkintansa kokemuksesta. Jung määrittelee introversion taipumuksena suunnata 

energiaa sisäänpäin, kääntymisenä kohti subjektia, sisäisiä ajatuksia ja toimintaa. 

Introvertti pitäytyy mieluiten syrjässä, ei liity toimintaan mukaan, ei pidä isossa ryhmässä 

olemisesta ja suuremmassa väkijoukossa hän tuntee itsensä yksinäiseksi. Hän haluaa 

kulkea omaa polkuaan, sulkea itsensä ulkoisilta vaikutteilta ja salata osaamisensa., muille 

ihmisille hän saattaa näyttäytyä negatiivisena, vaateliaana ja uhkaavana. Introvertti on 

harkitsevainen ja miettii ennen toimintaa. Introvertin vastakohta ekstravertti suuntaa 

asenteensa ja energiansa ulkoiseen maailmaan, objektiin. Hän on ennakkoluuloton uusia 

asioita kohtaan ja kollektiivinen: hän haluaa olla mukana toiminnassa muiden ihmisten 

kanssa. On tärkeää ymmärtää, että introversio tai ekstraversio ei yksistään määritä ihmisen 

luonnetta, vaan ainoastaan sen, mihin päin ihminen suuntaa enemmän energiaansa, sisään 

vai ulospäin itsestään. (Routamaa & Hautala 2012, 14; Storr 1983, 18, 133, 140–142.) 

Introversion ja ekstraversion ero on psyykkisen energian (kiinnostuksen) suuntautumisessa 

ja kiinnittymisessä. Psyykkinen energia on sisäistä liikettä, joka tapahtuu ennen ulkoista 

toimintaa ja puhetta. Psyykkinen energia kuvaa olevia sisäisiä ajatuksia ja tunteita, se on 

tiedostamatonta ja nopeasti tapahtuvaa toimintaa. Tämä energia liikkuu introvertilla ja 

ekstravertillä eri suuntiin. Introvertin psyykkinen energia suuntautuu sisäänpäin, hänen 

tavoitteenaan on tiedostaa ja ymmärtää asioita kääntämällä psyykkistä energiaa subjektia 

kohti. (Dunderfelt 2002, 42–43.) Routamaa ja Hautala (2012, 25) toteavatkin introvertin 

hakevan virikkeitä ympäristöstään, mutta lataavan akkujaan parhaiten olemalla yksin: 

vuorovaikutuksessa ja hälinässä hän joutuu käyttämään paljon energiaa ulospäin ja väsyy 

tällöin helposti. Ekstravertin psyykkinen energia suuntautuu ulospäin, jolloin hän saa 

energiaa ja oppii asioita suuntaamalla psyykkistä energiaa objektia kohti. 

Edellä olevat määritelmät esittävät ääripäät introversiosta ja ekstraversiosta. 

Todellisuudessa vain 30 % ihmisistä kuuluu näihin ääripäihin, muut johonkin siihen välille 

(Jonkman 2015, 21). Introversiosta ja ekstraversiosta voidaan muodostaa jana, jonka päissä 

nämä käsitteet ovat. Jokainen ihminen voidaan sijoittaa janalle johonkin kohtaan, ja 

suurimmassa osassa ihmisiä on molempia piirteitä, saatetaankin puhua matalasta tai 

korkeasta ekstraversion tasosta. (Dunderfelt, 2012, 47; Routamaa & Hautala 2012, 31; 

Storr 1983, 130.) Janan keskivaiheilla olevat ihmisissä eli ambiverteissa on yhtä paljon 

introversion ja ekstraversion piirteitä, he saattavat olla esimerkiksi muiden kanssa 

puheliaita ja seurallisia, mutta samalla myös ujoja tai yksin viihtyviä (Schmidt & Buss 

2010, 29).  
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Introversion ilmenemisen voimakkuuteen ja käyttäytymiseen vaikuttavat ympäristö, 

tilanteen luonne, kasvatus ja kulttuuri (Dunderfelt, 2012, 47). Introversio ilmenee 

jokaisella eri tavalla, koska introversion tyypillisten piirteiden voimakkuus vaihtelee ja 

ihmisellä voi olla sekä introvertin että ekstravertin piirteitä. Ympäristön odotukset 

vaikuttavat myös tämän temperamenttityypin ilmentämiseen: introversio ja ekstraversio 

ovat tasavertaisia piirteitä, mutta ympäristö odottaa meiltä tietynlaisia ominaisuuksia ja 

mieltymyksiä. Esimerkiksi meillä länsimaissa ulospäin suuntautuneisuutta korostetaan yhä 

enemmän, tällöin ekstravertti saatetaan reagoimisen ja käyttäytymisen perusteella nähdä 

parempana ja osaavampana ihmisenä kuin introvertti.  

3.1.2 Muita temperamenttiluokkia 

Introversion ja ekstraversion lisäksi on myös muita tapoja luokitella temperamenttia ja 

persoonallisuutta. Introversio ja ekstraversio ovat yksi osa MBTI-asteikkoa (Myers-Briggs 

Type Indicator), joka määrittää laajemmin ihmisen kokonaispersoonallisuutta ja korostaa 

ihmisen kehittymismahdollisuuksia ja elinikäistä kasvamista (Routamaa & Hautala 2012, 

19). Tämän asteikon tavoitteena on auttaa löytämään eri persoonallisuustyyppien hyvät ja 

vahvat puolet, jotta ihminen voisi hyödyntää persoonallisuutensa kaikkia osia. Heikkouksia 

käsitellään vähemmän, ja niihin pyritään löytämään kehittymismahdollisuuksia. Tässä 

asteikossa etsitään eroja energian suuntaamisessa (introversio - ekstraversio), 

päätöksenteossa (ajatteleva - tunteva), tiedon hankkimisessa (tosiasiallinen - intuitiivinen) 

ja suhtautumisessa ulkoiseen maailmaan (järjestelmällinen - spontaani). Nämä kahdeksan 

ulottuvuutta ovat olemassa jokaisessa ihmisessä, mutta niiden voimakkuudet vaihtelevat 

yksilöittäin. Edellä olevista vastakohdista valitaan indikaattoriin se, kumpi kuvaa itseä 

paremmin, ja näin voidaan muodostaa itseä kuvaava persoonallisuustyyppi. MBTI-asteikko 

kuvaa yhdenvertaisten ihmisten erilaisuutta, mikään piirre ei ole toista parempi. 

(Routamaa-Hautala 2012, 19–23.) Tästä voidaan huomata, että tarkastellessa ihmistä 

introversion ja ekstraversion näkökulmasta, niiden esille tulemisen tapa ja voimakkuus 

riippuvat paljon ihmisen muista ominaisuuksista ja muut ominaisuudet ovat riippuvaisia 

introversion ja ekstraversion tasosta.  

Dunderfelt (2012) on jakanut erilaiset temperamenttityypit neljään päätemperamenttiin 

värien mukaan: punainen, keltainen, vihreä ja sininen. Näiden temperamenttia kuvaavien 

päävärien välissä on niin sanottuja sivutemperamentteja, jotka usein kuvaavat paremmin 



 

 

 

ihmistä kuin pelkät päävärit, ja eri värejä yhdistelmällä ihminen löytää usein itselleen 

sopivimman temperamenttikuvauksen. Tämä värijako perustuu introversioon ja 

ekstraversioon sekä voimakastahtoiseen ja hyväntahtoiseen elementtiin. 

Voimakastahtoinen tarkoittaa pitkäjänteistä ja paneutuvaa toimintaa, hyväntahtoinen taas 

korostaa harmoniaa ja hyviä ihmisten välisiä suhteita. Näiden erot näkyvät reaktiotyyleissä, 

jotka syntyvät erilaisissa tilanteissa. (Dunderfelt 2012, 52–54.) 

Punainen on voimakastahtoisen ja ekstraversion yhdistelmä. Hän pitää keskipisteenä 

olemista, on itsevarma, päättäväinen, toimissaan tehokas ja suoraviivainen ja näyttää 

tunteensa. Keltainen on ekstraversion ja hyväntahtoisen yhdistelmä. Hänelle on tärkeää 

läheisyys, oikeudenmukaisuus ja harmonia elämässä. Hän haluaa luoda lämmintä 

ilmapiiriä ja huomioida toiset, hän on sosiaalinen ja puhelias. Vihreä on introversion ja 

hyväntahtoisen piirteen yhdistelmä. Hän on luonteeltaan ihmisläheinen, käytännöllinen ja 

tulee toimeen kaikkien kanssa, hänellä on hyvät sosiaaliset taidot, mutta ei ilmaise tunteita 

näkyvästi. Hän on tunnollinen ja huolellinen työskentelyssä ja arvostaa 

oikeudenmukaisuutta. Sininen on yhdistelmä voimakastahtoista ja introversiota. Hän on 

asiallinen, pohtiva ja järjestelmällinen, ennen tekemistä hän tutkii ja valmistautuu asiaan. 

Hän haluaa tehdä täydellisesti ja pitkäjänteisesti töitä. Sininen on uskollinen, 

periaatteellinen ja analysoiva, hän ajattelee loogisesti ja omaa hyvän yhdistelykyvyn. 

(Dunderfelt 2012, 54–63.) Introvertti voidaan siis luokitella värien pohjalta vihreän ja 

sinisen eri sävyiksi.  

Thomas ja Chess ovat luoneet lasten kolme temperamenttityyppiä temperamenttipiirteiden 

ryhmittymisen pohjalta. Helpon temperamentin omaava lapsi sopeutuu nopeasti ja 

suhtautuu positiivisesti uusiin tilanteisiin. Hän ei turhaudu helposti ja suuttuessaan ärtymys 

menee nopeasti ohi. Hän hyväksyy säännöt, leikkii ongelmitta uusien lapsien kanssa ja 

mukautuu aikuisten vaatimuksiin. Toinen temperamenttityyppi on hitaasti lämpiävä 

temperamentti, jonka omaavalle lapselle on tyypillistä negatiivinen reaktio kaikkea uutta 

kohtaan ja hidas sopeutuminen useista yrityksistä huolimatta. Tällainen lapsi ei näytä 

reaktioitaan ja tunteitaan voimakkaina, hänelle on tärkeää samat rutiinit, kaikki uusi vie 

voimaa ja rauhoittumiseen menee aikaa. Kolmas temperamenttityyppi on vaikea 

temperamentti, jonka omaavalla lapsella ilmenee uusissa tilanteissa vetäytymistä ja 

varautuneisuutta sekä sopeutumiseen menee aikaa. Totutut rutiinit ovat todella tärkeitä, 

suhtautuminen uuteen on usein negatiivista ja reagointi voimakasta. (Chess & Thomas 

1996, 35–38; Keltikangas-Järvinen 2004, 62–67.) 
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Vaikea temperamenttityyppi ei ole sama asia kuin vaikea lapsi, vaan tämä 

temperamenttityyppi on neutraali siinä missä muutkin, mutta ympäristön yhteensopivuus 

on usein huono vaikean temperamenttityypin kanssa. Lapsen temperamenttityypin 

määritelmä syntyy sen mukaan, kuinka paljon vaivaa lapsen temperamentti aiheuttaa 

kasvattajille. (Chess & Thomas 1996, 35–38; Keltikangas-Järvinen 2004, 62–67.) 

Koulussa temperamenttityyppi voi olla erilainen kuin vanhempien arviot siitä, koska 

koulussa vallitsee eri säännöt ja se on ympäristönä erilainen. Kaikkia lapsia ei voida 

luokitella suoraan johonkin tyyppiin, vaan lapsesta voi löytyä useiden tyyppien piirteitä. 

Lapsen temperamentti- ja persoonallisuustyypin jonkinasteinen tunteminen auttaa 

ymmärtämään lapsen toimintaa paremmin ja ymmärtämään sen, että lapsi saattaa 

käytöksellään osoittaa vain vaikeutta sopeutua ympäristöön, eikä kyse ole 

kasvatusongelmista tai psyykkisistä häiriöistä. Ympäristöä muokkaamalla ja lasta vastaan 

tulemalla näitä sopeutumisongelmia voidaan helpottaa.   

3.2 Temperamentti ja koulumenestys 

Tutkimusten mukaan temperamentilla ei ole yhteyttä kognitiivisiin taitoihin tai 

älykkyysosamäärään, vaan kaikilta älykkyystasoilta löytyy samanlainen 

temperamenttijakauma. Temperamentti näkyy kuitenkin koulussa käyttäytymis- ja 

toimintatyylinä, suhtautumisena koulutyöhön ja opiskelutapana, koska 

temperamenttipiirteet vaikuttavat toimintamme pohjalla. Tätä kautta ne näkyvät myös 

koulumenestyksessä. (Keltikangas-Järvinen 2006, 44; Keltikangas-Järvinen & Mullola 

2014, 37, 40–41; Mullola 2012, 2.)  

Kasvatuksen tavoitteena on sosialisaation kautta kasvattaa aktiivinen yhteiskuntaan 

sopeutunut jäsen. Keltikangas-Järvinen (2004, 40, 233; 2006, 52) toteaa, että kasvatuksessa 

kasvatetaan yksilöä yhteisön tavoitteiden asettamissa rajoissa, tavoitteena on kasvattaa 

samanlaisia yksilöitä, jotka voivat elää yhdessä. Hyvää yhteensopivuutta yhteiskunnan 

kanssa voidaan tukea kasvatuksella: oppilaan temperamentin tiedostaminen auttaa 

etsimään sopivia keinoja, joilla voidaan ohjata oppilasta noudattamaan sosiaalisia sääntöjä, 

ja sitä kautta auttaa sopeutumaan yhteiskuntaan (Keltikangas-Järvinen 2004, 235).  

On huomioitava, että temperamentti ei oikeuta käyttäytymään omavaltaisesti tai anna 

oikeutta erityiskohteluun koulussa. Temperamentti on taipumus ja reagointitapa, mutta 

käyttäytyminen on sarja ihmisen omia tahdonalaisia päätöksiä. Tähän oppilas tarvitsee 



 

 

 

ohjausta ja kasvatusta. Kasvatuksen tarkoituksena ei ole muuttaa temperamenttia, vaan 

opettaa oppilas ohjaamaan omaa käytöstään ja temperamenttiaan. Etenkin 

temperamenttityyppien ääripäitä pyritään ohjaamisen kautta tuomaan lähemmäs 

keskivertoa, jotta eläminen mahdollisimman monen ihmisen kanssa olisi helpompaa. 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 54–55; Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 40, 55.) 

3.2.1 Luokka- ja oppimisympäristö 

Koulu on kokonaisuus, johon kuuluu useita erilaisia ympäristöjä opiskella ja viettää aikaa, 

ja temperamentilla on positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia oppilaan kokemuksiin koulun 

ympäristöissä olemiseen. Buhs, Rudasill, Kalutskaya ja Griese (2015, 12) toteavatkin, että 

luokkahuone on keskeinen kehityksellinen ympäristö oppilaalle. Kun tutkitaan 

temperamenttia oppilaan näkökulmasta, korostuu ympäristön merkitys: oppilas viettää 

lapsuudestaan suurimman osan ajastaan kotona ja koulussa, jotka ovat ympäristöinä hyvin 

erilaisia. Uusi ympäristö muokkaa oppilaan temperamentin ilmentämistä (Goldsmith et al. 

1987, 509), minkä takia oppilas voi olla hyvin erilainen kotona ja koulussa, tai oppilaan 

luonne voi muuttua kouluun mennessä paljon. 

Keoghin (2003, 5) mukaan temperamentilla on vaikutusta siihen, kuinka oppilaat reagoivat 

koulun ympäristöön, ja kuinka he ovat vuorovaikutuksessa vertaisten ja opettajien kanssa. 

Oppilaat hakeutuvat luokassa vertaisryhmiin kotoa ja varhaislapsuudesta saatujen 

kokemusten perusteella. Oppilaiden temperamentit vaikuttavat myös uuden ympäristön 

monimuotoisempiin sosiaalisiin vuorovaikutuksiin ja asettavat heidät uusiin 

kehityshaasteisiin. (Buhs et al. 2015, 12.) Temperamentti vaikuttaa oppilaan 

käyttäytymiseen ja koulunkäyntiin ympäristön ärsykkeiden, muun muassa luokan rutiinien 

ja toimien kautta. Tällä on vaikutusta koulumenestykseen, koska käyttäytyminen vaikuttaa 

oppilaan osallistumiseen opetukseen sekä vertaisten ja opettajan kanssa olemiseen. (Keogh 

2003, 71.) Luokka on hyvin julkinen paikka, ja oppilaat tietävät omat ja toisten 

onnistumiset ja virheet sekä opettajan reagoimistavan eri oppilaita kohtaan (Keltikangas-

Järvinen & Mullola 2014; Keogh 2003, 31–33). Toiset oppilaat eivät ota omia virheitä 

muiden edessä niin vakavasti kuin toiset. Omien virheiden paljastuminen ja niiden 

kommentoiminen ovat osalle oppilaista henkilökohtainen epäonnistuminen, mikä saattaa 

johtaa vetäytymiseen esimerkiksi viittaustilanteissa. 
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Luokan ympäristössä vaikuttavat organisointi sekä tilan, ajan ja resurssien käyttö. 

Ympäristön toiminnot ja oppilaiden temperamentit vaikuttavat toisiinsa. Luokassa tehdään 

monia asioita yhtä aikaa, ja oppilaat käyttäytyvät ja reagoivat näissä tilanteissa eri tavoin ja 

tarvitsevat erilaista apua ja tukea. (Keogh 2003, 31–33.) Keogh (2003, 71) toteaa, että 

luokkahuoneen toimintatapa on hyväksi joillekin temperamenttityypeille, toisille se ei taas 

sovi niin hyvin. Esimerkiksi luokassa, jossa korostetaan paljon hiljaista ja pitkäjänteistä 

toimintatapaa se saattaa olla aktiivisille oppilaille haastavaa, kun taas introvertti pystyy 

helposti työskentelemään tässä tilanteessa toivotulla tavalla. Oppilaiden kanssa tulisi 

käyttää monipuolisia ja vaihtelevia työtapoja, koska yksipuolisen työtavan käyttäminen 

jatkuvasti helpottaa tai vaikeuttaa tietynlaisen temperamenttityypin omaavien oppilaiden 

oppimista. 

3.2.2 Oppilaan tapa oppia 

Oppilaan temperamentin yhteensopivuuteen koulun kanssa vaikuttavat opetussuunnitelman 

sisältö ja luonne, koulun säännöt sekä opetustoiminta. Koulussa on tietynlainen opiskelun 

perusrakenne, joka suosii tietynlaisia temperamentteja, ja tämän temperamenttipiirteen 

omaavat saatetaan kokea oppivaisemmiksi kuin muut oppilaat. Toisenlaiset 

temperamenttipiirteet, kuten sopeutumisvaikeudet, saattavat estää tai haitata oppilaan 

oppimisstrategioita, esimerkiksi sääntöjen sisäistämistä, vuorovaikutussuhteiden luomista 

ja suhtautumista uusiin asioihin. Vaikka oppitunnilla käytettäisiin erilaisia 

opetusmenetelmiä, malli on yleensä sama: oppilas työskentelee tunnilla ja osoittaa 

oppimansa vastaamalla kysymyksiin joko oikein tai väärin, luovuudelle ei jää paljon tilaa. 

(Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 38–39; Mullola 2012, 3.)  

Keltikangas-Järvisen ja Mullolan (2014) mukaan oppilaan oppimistyyliin vaikuttavat 

oppilaan aktiivisuus, sinnikkyys ja häirittävyys. Nämä temperamenttipiirteet muodostavat 

tehtäväorientaation. Aktiivisuudella tarkoitetaan oppilaan nopeutta tarttua asioihin ja 

voimaa (käytettyä aikaa) työskennellä niiden parissa, mutta nopeudella tai käytetyllä ajalla 

ei ole yhteyttä varsinaiseen oppimiskykyyn. Tyypillistä aktiiviselle oppilaalle on 

uteliaisuus, innostus ja tekemällä oppiminen. Liian korkea tai matala aktivisuus häiritsee 

oppimista. Sinnikkyys näkyy oppilaassa työn viemisessä loppuun asti, mielenkiinnon 

pysymisessä ja peräänantamattomuudessa. Perfektionismi ja nopea kyllästyminen 

haittaavat oppilaan opiskelua. Häirittävyydellä tarkoitetaan ulkopuolisen ärsykkeen 



 

 

 

vaikutusta oppilaan työskentelyyn. Jos häirittävyys on korkea, oppilaan on vaikea keskittyä 

yhteen asiaan, ja hän huomaa yksityiskohtia asioista. Matala häirittävyys näkyy 

keskittymisenä yhteen asiaan ja vaikeutena siirtyä seuraavaan. (Keltikangas-Järvinen & 

Mullola 2014, 47–53.) Oppilaan tehtäväorientaation tunnistamisen kautta oppilaan 

työskentelytapaa on helpompi ymmärtää ja huomata temperamentin vaikutus siihen. 

Opetusmenetelmillä (vrt. tutkiva oppiminen - suora oppiminen) on myös vaikutusta siihen, 

millä tavoin oppilas oppii ja millaista ohjausta oppilas saa, ja näiden menetelmien 

valintaan ja palautteen antamiseen vaikuttaa oppilaan temperamentti. Oppilas saattaa 

turhautua tai tylsistyä, jos opettaja näkee hänen taitonsa vääristyneinä, tällöin tehtävien 

taso ja oppilaan kyvyt ovat erilaiset. Opettajan ohjaustapa ja strategiat eivät aina sovi 

kaikille oppilaille, ja opettajan opetustyyliin ja odotuksiin vaikuttaa hänen oma 

temperamentti. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 54–55; Keogh 2003, 31–33.) Jos 

opettaja kokee, että hän on itse oppinut hyvin jollakin oppimistyylillä ja –menetelmällä, 

hän helposti käyttää samaa menetelmää oppilaille, koska hän on kokenut sen toimivaksi. 

Tämän takia myös opettajan tulee tiedostaa oma oppimistapansa ja siihen vaikuttava oma 

temperamenttinsa, jotta hän ymmärtää sen, miksi kaikille oppilaille sama opetusmenetelmä 

ei käy. 

3.2.3 Sosiaalisuus luokassa 

Hartup (1989) on luokitellut lasten elämään kuuluvat sosiaaliset suhteet kahdeksi 

ryhmäksi: vertikaalisiksi ja horisontaalisiksi suhteiksi. Vertikaalisissa suhteissa osapuolina 

on lapsi ja häntä vanhempi ja kyvykkäämpi aikuinen. Näissä suhteissa on hyvin erilaisia 

vuorovaikutustilanteita, ja huolenpito, turvallisuus ja käytöksen säätely ovat merkittävässä 

osassa näissä suhteissa. Lisäksi näissä opitaan sosiaalisten taitojen perusta. 

Horisontaalisissa suhteissa eli vertaissuhteissa osapuolina on kaksi suunnilleen saman 

ikäistä ja samalla kehitystasolla olevaa lasta. Näissä suhteissa on vastavuoroisuuden ja 

tasa-arvon odotuksia ja hyväksyntä täytyy ansaita. (Hartup 1989, 120.) Vertaissuhteiden 

merkitys kasvaa sitä enemmän, mitä vanhemmaksi lapsi tulee. Vertaissuhteiden kautta 

koetaan asioita sekä opitaan tietoja, taitoja ja asenteita, jotka vaikuttavat lapsen 

hyvinvointiin ja sopeutumiseen siinä hetkessä ja tulevaisuudessa. (Hartup 1989, 120; 

Salmivalli 2005, 15; Vartiainen, Poikkeus, Lerkkanen, Nurmi & Kiuru 2013, 39.) 
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Oppilaan temperamentti vaikuttaa oppilaan suhteisiin muiden oppilaiden ja opettajan 

kanssa sekä oppilaan sosiaaliseen asemaan ja suosioon luokassa, ja kaikki nämä 

vaikuttavat oppilaan toimintaan koulussa ja sitä kautta koulumenestykseen. Suosio 

tarkoittaa ystävien määrää, ja siihen vaikuttavat oppilaan temperamenttipiirteistä mieliala, 

joustavuus ja sinnikkyys (Keltikangas-Järvinen 2010a, 192). Vertaisten kanssa oleminen 

on tärkeää, koska vertaisten avulla oppilas kokee hyväksynnän ja arvostuksen tunteita, 

oppii kompromissien tekemistä ja oman paikan ottamista. Vertaisryhmässä oppilas 

rakentaa omaa minäkuvaansa oppien samalla itsestään ja omista ominaisuuksistaan. 

Torjutuksi tuleminen ryhmässä vaikuttaa kielteisesti oppilaan minäkuvaan, ja oppilas alkaa 

helposti pitämään itseään sosiaalisesti epäonnistuneena. (Salmivalli 2005, 32–33.)  

Salmivalli (2005) toteaa, että temperamentti ja vuorovaikutuskokemukset vaikuttavat 

siihen, millaiseen vertaisryhmään oppilas hakeutuu. Jokainen oppilas herättää erilaisia 

tunteita, ja näiden tunteiden ja oppilaan hakeutumisen perusteella oppilas luo itselleen 

sosiaalisia konteksteja, jotka vaikuttavat oppilaan kehitykseen. (Salmivalli 2005, 21–22, 

79.) Oppilas haluaa olla sellaisten vertaisten kanssa tekemisissä, jotka tuottavat hänelle 

positiivisia tuntemuksia ja välttää niitä, jotka aiheuttavat negatiivisia tuntemuksia. 

Positiivisten tuntemusten kautta oppilas laajentaa huomion laajuutta ja kognitiivista 

joustavuutta, jotka ovat yleensä tulosta taitavasta sosiaalisesta käyttäytymisestä. 

Positiivisia tuntemuksia tuottavat vertaissuhteet vähentävät häiriökäyttäytymistä. Ei-

estyneet oppilaat nähdään sosiaalisesti pätevinä, ja heillä odotetaan olevan vähemmän 

vaikeuksia vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa kuin estyneillä. (Eisenberg, Vaughan & 

Hofer 2009, 474–475, 482.)  

Keltikangas-Järvinen (2004, 93) määrittelee inhibition eli estyneisyyden 

varautuneisuudeksi kaiken uuden edessä, ujous on sosiaalista estyneisyyttä. Eisenberg et 

al. (2009, 482-483) toteavat, että estyneillä oppilailla on vähemmän 

vuorovaikutuskokemuksia, ja Rubin, Wojslawowicz, Rose-Krasnor, Booth-LaForce ja 

Burgess (2006) toteavat tutkimuksessaan, että ystävyyssuhteiden laatu on etenkin ujoilla 

estyneillä matalampi kuin ei-ujoilla oppilailla. Tosin jos estyneillä on yksikin hyvä 

ystävyyssuhde, se auttaa sosiaalisten taitojen kehittymisessä. (Rubin et al. 2006, 154.) 

Opettajan tulee seurata oppilaiden sosiaalisia suhteita, koska niillä on iso vaikutus oppilaan 

toimintaan koulussa. Toiset tarvitsevat vuorovaikutussuhteita enemmän kuin toiset, mutta 

kukaan ei saa jäädä yksin ilman omaa halua.  



 

 

 

3.2.4 Opettajan asenne, oppilaan arviointi ja temperamentti 

Opettajat useimmiten tunnistavat temperamentin ”tiedämme sen, kun näemme sen” 

asenteella. Tutkijat ovat kuitenkin osoittaneet, että tämä opettajien havainto saattaa johtaa 

haloefektiin temperamentin, kouluosaamisen ja arvosanojen suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, 

että temperamenttipiirteiden perusteella opettaja liittää oppilaaseen myös sellaisia 

ominaisuuksia, joihin temperamenttipiirre ei liity, ja temperamentin takia opettaja näkee 

jotkut oppilaat kypsempinä kuin toiset. Oppilaan työskentelytapojen kautta opettaja saattaa 

ymmärtää oppilaan osaamisen väärin, esimerkiksi oppilas, joka työskentelee kovasti, on 

sinnikäs ja sopeutuva, opettaja saattaa alitajuisesti antaa oppilaalle korkeamman arvosanan 

kuin oikeasti hän olisi ansainnut. Oppilaan työskentelytyyli kuitenkin viittaa hänen 

temperamenttiinsa, ei kognitiivisiin taitoihin. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 106; 

Mullola 2012, 65.) Oppilaiden on myös todettu menestyvän merkittävästi huonommin 

kokeissa, kun opettajalla on negatiivinen kuva heidän osaamisestaan (Jonkman 2015, 194). 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään perusta ja tavoitteet oppilaan 

arvioinnille sekä se, mitä oppilaasta tulee arvioida. Opetussuunnitelman yleisessä osassa 

todetaan näin:  

- - oppilaan arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää 

oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä 

tulee arvioida monipuolisesti. - -. Painopiste on oppimista edistävässä arvioinnissa. - -. 

Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa eikä arviointi kohdistu oppilaiden 

persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. (OPH 2014, 

47–48.)  

Edellä mainitussa käy selvästi ilmi, ettei temperamentti saisi vaikuttaa arviointiin lainkaan. 

Temperamentilla on kuitenkin yhteyttä arvosanoihin, koska temperamentti vaikuttaa 

oppilaan käyttäytymiseen ja oppimistyyliin ja tätä kautta opettajan suhtautumiseen ja 

odotuksiin oppilasta kohtaan. Oppilaan temperamentti on yhteydessä opettajan arvioon 

oppilaan älykkyydestä ja siihen, millä tavalla opettaja kokee oppilaan täyttävän odotukset 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 140: Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 37, 40). 

Tutkimuksen mukaan eniten huonoon arvosanaan vaikuttivat oppilaan matala sinnikkyys ja 

korkea häirittävyys ja hyvään arvosanaan päinvastoin. On kuitenkin huomioitava, että 

temperamentti on näkyvä osa persoonallisuutta ja itsenäisestä ominaisuudesta huolimatta 

sillä on yhteisvaikutuksia muiden ominaisuuksien kanssa, joten yhtä piirrettä ei 

sellaisenaan voi pitää hyvänä tai huonona. (Goldsmith et al. 1987, 508; Keltikangas-
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Järvinen & Mullola 2014, 58, 75–80; Mullola 2012, 62.) Tästä syystä on haastavaa erottaa 

temperamentista johtuvia ja muusta syystä tapahtuvaa käytöstä ja oppimista. 

Opettajan antama opetus ja ohjauksen määrä sekä annetut arvosanat pohjautuvat oppilaan 

ja opettajan väliseen vuorovaikutukseen. Keltikangas-Järvisen ja Mullolan (2014, 54-55) 

sekä Keoghin (2003, 31-33) mukaan opettajan oma temperamentti vaikuttaa 

vuorovaikutukseen oppilaan kanssa: opettaja mieluiten työskentelee ja on 

vuorovaikutuksessa sellaisten oppilaiden kanssa, joiden temperamentin he arvioivat 

positiiviseksi, yleensä se tarkoittaa, että oppilaan ja opettajan eri temperamenttipiirteiden 

voimakkuus on sama. Oppilaan toiminnan (innostuneisuus, aktiivisuus, motivaatio) 

vastaaminen opettajan odotuksiin (opetettavuus) vaikuttaa opettajan arvioon oppilaasta, ja 

opettajan temperamentti vaikuttaa siihen, millaisia vastauksia opettaja pitää hyvänä 

(Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 102–103). Mitä paremmin opettaja tuntee 

oppilaansa, sitä suurempi vaikutus temperamentilla on arvosanaan etenkin, jos opettaja ei 

tiedosta temperamentin piilovaikutusta. Toisaalta oppilaantuntemus on opettajalle tärkeää, 

koska sitä kautta opettaja pystyy tukemaan oppilaiden oppimista parhaiten. 

Opettajan olisi hyvä voida arvioida kokeet ja esseet anonyymisti ja määritellä ennen koetta 

arviointikriteerit (tämä tulisi tehdä jo kurssin/jakson alussa). Tällä pystyy vähentämään 

oppilaan temperamentin vaikutusta arvosanaan. Koulun opetuksen muuttuminen 

kokonaisvaltaisemmaksi vaikeuttaa myös arviointia, koska tällöin arvioinnin kohteena on 

useita asioita ja yleensä arviointi tapahtuu pitkällä aikavälillä. Arvioinnin kohteiden 

määrittely on vaikeampaa, ja subjektiivisuudelle (mielivallalle) jää enemmän tilaa 

(Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 102). 

Opettajan on tärkeää tiedostaa oma temperamenttinsa ja temperamenttinsa vaikutus omaan 

käyttäytymiseen. Helposti oppilasta ohjaa siihen suuntaan, millainen itse on tai miten on 

itse oppinut tekemään ja oppimiaan asioita. Sama ilmiö näkyy opetusmenetelmissä: se, 

mikä toimii yhdelle luokalle, ei välttämättä toimi toiselle yhtä hyvin. Opettajan tuntiessa 

oppilaan temperamentin ja oppimistyylin hänen tulisi muokata oppimisympäristöä ja -

tilannetta siten, että se olisi oppimiseen suotuisa muutoksen sallimissa rajoissa. Esimeriksi 

erilaiset suoritustavat tai pistetyöskentely voivat olla sopivia, jolloin on tarjolla 

monenlaisia tehtäviä ja tapoja oppia. 

 



 

 

 

4 Introversion vaikutus oppimiseen ja koulumenestykseen 

Tässä luvussa perehdyn siihen, kuinka oppilaan introvertti temperamentti vaikuttaa 

oppilaan oppimiseen ja koulumenestykseen. Käsittelen tätä aihetta opiskelutyylin, 

luokkaympäristön ja sosiaalisten suhteiden näkökulmista, koska nämä asiat vaikuttavat 

oppilaan oppimiseen ja sitä kautta koulumenestykseen. Lopuksi on vielä oma luku 

introversion vaikutuksesta oppilaan arviointiin ja arvosanoihin. 

4.1 Introvertin oppilaan opiskelutyyli 

Aluksi on tärkeää huomioida, että introversio ei vaikuta oppilaan oppimiskykyyn ja 

älykkyyteen kuten ei muukaan temperamenttityyppi. Introvertin oppimistyyli, johon 

temperamentti vaikuttaa (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 47), on kuitenkin erilainen 

verrattuna ekstraverttiin oppilaaseen, ja tämä oppimistyyli vaikuttaa käyttäytymiseen 

oppimistilanteessa ja sitä kautta varsinaiseen oppimiseen.  

Introvertin oppilaan tehtäväorientaatio (aktiivisuus, sinnikkyys ja häirittävyys) vaihtelee 

yksilöittäin, mutta sieltä voi löytää introverteille yhteisiä piirteitä. Introvertit ovat yleensä 

matalammin aktiivisia kuin ekstravertit, koska introvertit haluavat paneutua tehtävien 

asioiden ja ilmiöiden takana oleviin teorioihin kunnolla ennen työn aloittamista, 

esimerkiksi tekemällä muistiinpanoja tai lukemalla asiasta. Routamaa ja Hautala (2012) 

toteavat, että matala aktiivisuus ei tarkoita laiskuutta tai saamattomuutta, mutta tutkiminen 

ennen tehtävän aloittamista hidastaa sen valmistumista, ellei siihen ole erikseen varattu 

aikaa. Introvertti pitää itsenäisestä opiskelusta, ennen kokeilua hän haluaa miettiä teoriaa 

rauhassa ja hakea ideoita ja energiaa itsestään ympäristön sijaan. (Routamaa & Hautala 

2012, 27.) 

Sinnikkyys vaihtelee paljon yksilöittäin, eikä pelkästään temperamenttityypin perusteella 

voida perustella sitä. Korkean sinnikkyyden omaava introvertti oppilas tekee työt alusta 

loppuun hyvin, ja Routamaa ja Hautala (2012, 26–27) toteavat, että kokiessaan työstä 

tulevan hyvä introvertti paneutuu siihen kunnolla. Keltikangas-Järvinen ja Mullola (2014) 

huomauttavat, että sinnikkyyden ollessa liian korkea oppilas ei pysty siirtymään toiseen 

tehtävään tai hänellä ilmenee perfektionismin piirteitä. Matala sinnikkyys helpottaa 

tilanteesta ja tehtävästä toiseen siirtymistä sekä mielipiteet ovat usein joustavia, mutta 
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edellistä tehtävää ei saada loppuun asti tai se on tehty huonosti. Tähän syynä on usein 

mielenkiinnon loppuminen. (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 50.) 

Hughes ja Coplan (2010) toteavat, että introvertti oppilas yleensä puhuu vähemmän kuin 

ekstravertti oppilas eikä esimerkiksi halua alkaa vapaaehtoiseksi luokan toimintoihin. 

Introvertin oppilaan vuorovaikutustyyli ja –taidot ovat yleensä myös erilaiset kuin 

ekstravertin oppilaan: introvertti puhuu vähemmän ja ilmaisee itseään vähäeleisemmin 

kuin ekstravertti (Hughes & Coplan 2010, 214, 219). Introvertti oppilas saattaa myös olla 

vastaamatta kysymyksiin, koska hän pelkää sanovansa väärän vastauksen tai Jonkmanin 

(2015, 30) mukaan ei halua olla vaivaksi eikä näin ollen pyydä apua. Hughes ja Coplan 

(2010) myös toteavat, että introvertti ei osallistu työskentelyyn aktiivisesti, jos hän tuntee 

olonsa epämukavaksi koulussa. Routamaan ja Hautalan (2012, 26) mukaan introvertti 

ilmaisee itseään mieluummin kirjallisesti kuin suullisesti. Keltikangas-Järvinen (2004, 88) 

kuitenkin huomauttaa, että introvertilla oppilaalla voi olla hyvät sosiaaliset taidot, vaikka 

hän ei puhu paljoa. Tämä tarkoittaa, että introverttia ei tule automaattisesti nähdä 

epäsosiaalisena vaan hänellä on ensisijaisesti matala sosiaalisuus.  

Vähäinen näkyvä osallisuus luokassa antaa Hughesin ja Coplanin (2010) tutkimuksen 

mukaan introvertista oppilaasta tietämättömän kuvan, koska hän ei tuo osaamistaan 

julkisesti esille. Tämä voi johtaa siihen, ettei hän saa saman verran palautetta, ja opettaja ei 

näe hänen osaamistaan niin hyvin kuin ekstraverttien oppilaiden. Myös huomion 

keskipisteenä oleminen on introverteille usein ahdistavaa ja saattaa vaikuttaa esimerkiksi 

esitelmien pitoon tai kokeiden tuloksiin heikentävästi. (Hughes & Coplan 2010, 214, 219-

220) Introvertti keskustelee mieluiten kaksin kesken pitkän aikaa kuin ryhmässä monen 

ihmisen kanssa. Lisäksi introvertti ei halua ryhmässä puhua heti tai keskeyttää toisten 

puhetta, vaan haluaa miettiä asioita kunnolla sekä välttää turhaa sanomista. Tämän takia 

introvertin mielipide saattaa jäädä kuulematta, koska hän ei saa puheenvuoroa tai on jo 

ehditty siirtyä seuraavaan asiaan. (Routamaa & Hautala 2012, 26-28.)  

Keltikangas-Järvinen ja Mullola (2014, 41) korostavat positiivisten oppimiskokemusten 

saamista ja temperamentin vaikutusta niiden saamiseen. Introvertti saa positiivisia 

oppimiskokemuksia todennäköisimmin työskennellessään yksin, koska sellainen 

työskentely kuluttaa häneltä vähiten energiaa. Tärkeää on kuitenkin saada positiivisia 

kokemuksia myös muista työskentelytavoista. Stattin ja Kerr (2009, 416) korostavat 

onnistumisen kokemusten, autonomian ja yhteenkuulumisen merkitystä oppilaan sisäisen 



 

 

 

motivaation ylläpitämiseen opiskelussa. Valinnanvaran jättäminen oppijalle jossakin 

kohtaa opetusta tukee ennen kaikkea oppilaan omaa opiskelutyyliä tuoden siihen uusia 

puolia, ja vaikeissa tilanteissa onnistumisten kokemusten saaminen kasvattaa motivaatiota 

harjoitella niitä lisää.  

4.2 Luokkaympäristö ja introvertin häirittävyys 

Luokkaympäristön ja sen toimintojen sekä oppilaan luonteenpiirteiden hyvällä 

yhteensopivuudella on merkitystä oppilaan terveeseen kehitykseen ja positiivisiin 

persoonallisiin tavoitteisiin. Introvertti oppilas saattaa muuttua ahdistuneeksi, hiljaiseksi ja 

vetäytyneeksi ympäristössä, jossa on paljon aktiivisuutta ja ärsykkeitä (Keogh 2003, 33, 

71). Keltikangas-Järvisen ja Mullolan (2014, 52–53) mukaan ylimääräiset äänet häiritsevät 

introvertin oppilaan keskittymistä, siinä missä jollekin toisenlaisen temperamenttityypin 

omaavalle oppilaalle ne auttavat keskittymään. Cassidy ja MacDonald (2007) ovat 

tutkineet taustamusiikin vaikutusta introvertin ja ekstravertin oppilaan 

tehtäväorientaatioon. Tutkimuksessa selvisi, että taustamusiikki ja äänet ovat 

häiritsevämpiä introverteille kuin ekstraverteille, ja etenkin tietoiset musiikkivalinnat 

opiskelun yhteydessä tekevät introvertit ahdistuneeksi, mikä haittaa opiskelua. Hiljainen 

opiskeluympäristö on introverteille paras tehtäväorientaation kannalta. (Cassidy & 

MacDonald 2007, 533.) Introvertin häirittävyys on toki yksilöllistä, ja toisaalta hän saattaa 

olla niin keskittynyt asiaan, etteivät ympäristön ärsykkeet haittaa häntä (Keltikangas-

Järvinen & Mullola 2014, 52–53). 

Coplan ja Arbeau (2008) toteavat, että koulu on tietyiltä osin stressaavaa introverteille 

oppilaille. Introvertille ja estyneelle oppilaalle saattaa olla tyytyväisyyttä olla kotona tai 

muutaman tutun ihmisen seurassa, muunlainen ympäristö voi tuntua ahdistavalta. Tällainen 

tilanne koulussa vaikuttaa kokemisen laajuuteen ja sopivuuteen ympäristössä (Keogh 2003, 

37). Routamaa ja Hautala (2012, 27) toteavat, että introvertti työskentelee mieluiten 

rauhallisessa ympäristössä ja hieman sivussa tapahtumien keskiöstä. Introvertti tarvitsee 

omaa rauhaa ja hiljaisuutta työskentelyyn, parasta olisi, jos hän voisi itse vaikuttaa 

ärsykkeiden säätelyyn, esimerkiksi taustamusiikin volyymin säätelyyn.  

Keltikangas-Järvinen ja Mullola (2014) mainitsevat, että suuri koulu tai luokka ovat 

yhteydessä korkeaan sinnikkyyteen. Suuressa luokassa tarvitaan enemmän sinnikkyyttä 

menestymiseen, koska opettajalla ei ole aikaa niin paljon yksilölliseen ohjaukseen kuin 
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pienessä koulussa. Edellä mainitun perusteella voi päätellä, että introvertin oppimistyylin 

pohjalta suuri koulu voi olla hyvä introverteille: he ovat yleensä sinnikkäitä, ja introvertteja 

oppilaita on yleensä suuressa koulussa enemmän, jolloin introvertti ei koe oloaan niin 

erilaiseksi ja voi löytää keistä samantyylisiä ihmisiä. Koulun vaihtaminen vaikuttaa 

negatiivisesti oppimiseen, koska uuteen sopeutumisessa menee aina aikaa, ja vaihdolla on 

myös vaikutusta heikentävästi oppilaan itsetuntoon ainakin hetkellisesti. (Keltikangas-

Järvinen & Mullola 2014, 125-129.) Tärkeää olisikin, että oppilas voisi olla samassa 

koulussa koko ajan, jos mahdollista. 

4.3 Introvertin sosiaaliset suhteet koulussa 

Buhs et al. (2015) ja Eisenberg et al. (2009) toteavat, että introverteilla on yleensä matala 

sosiaalisuus, koska heille on luontaista viettää aikaa yksin tai tutussa pienessä porukassa. 

Lisäksi introvertti oppilas vetäytyy helposti vieraista aikuisista ja vertaisista sekä on 

sosiaalisesti vaitelias. Tällä on vaikutuksia vuorovaikutukseen vertaisten kanssa, koska 

introvertit ovat vähemmän sanallisessa vuorovaikutuksessa kuin ekstravertit oppilaat, ja 

tämän takia positiivisia vuorovaikutuskokemuksia syntyy introverteille vähemmän. Tästä 

saattaa seurata epäsuosiota ja hylkäystä vertaisten keskuudessa sekä huonompaa sosiaalista 

pätevyyttä. Huonojen sosiaalisten kokemusten myötä introvertin oppilaan motivaatio 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja osallistumiseen luokan yhteiseen toimintaan vähenee. 

(Buhs et al. 2015, 13; Eisenberg et al. 2009, 482.) Tutkimuksissa on todettu, että 

introvertin sosiaalinen status on matala. Lisäksi ongelmia on positiivisen oppilas-

opettajasuhteen muodostamisessa. (Hughes & Coplan 2010, 213; Keltikangas-Järvinen & 

Mullola 2014, 130.) 

Salmivalli (2005, 26–28) kertoo tutkimusmenetelmästä, jonka avulla voidaan selvittää 

oppilaan sosiaalista statusta kouluryhmässä. Oppilasta pyydetään nimeämään kolme 

luokkakaveria, joista hän pitää eniten ja joista vähiten. Yhteenlaskettujen nimien määrällä 

voidaan jakaa oppilaat viiteen ryhmään: torjuttuihin, suosittuihin, keskimääräisiin, 

ristiriitaisiin ja huomiotta jätettyihin. Introvertit oppilaat kuuluvat useimmiten torjuttuihin 

ja huomiotta jätettyihin. Torjuttu introvertti oppilas on keskimääräistä vetäytyneempi ja 

saattaa olla kognitiivisesti taitamattomampi. Salmivallin (2005, 27–28) mukaan torjut 

oppilaat kuuluvat sosiaaliseen verkostoon, heillä on vastavuoroisia ystävyyssuhteita, ja he 

kuuluvat koululuokan pienryhmiin useimmiten muiden torjuttujen kanssa. Heillä kuitenkin 



 

 

 

saattaa olla ongelmia myöhemmässä elämässä. Huomiotta jätetyt introvertit oppilaat ovat 

vähemmän aggressiivisia ja ulospäin suuntautuneimpia kuin keskimäärin, mutta heillä on 

yleensä hyvät sosiaaliset taidot ja kaverisuhteet. Huomioitta jätetyt ei ole Salmivallin 

(2005, 28) mukaan kovin pysyvä status, vaan se muuttuu oppilaan kasvun myötä. 

Introverteilla on suurempi riski joutua vetäytyvien torjuttujen ryhmään kuin ekstraverteillä, 

koska introvertit ovat jo luonnostaan vetäytyneempiä, ja heidän voi olla haastavaa päästä 

luokan toimintaan mukaan. Salmivalli (2005) toteaa, että torjutuksi tuleminen 

vertaisryhmässä aiheuttaa kouluvaikeuksia ja tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmia. 

Vetäytyminen ja torjutuksi tuleminen muodostavat noidankehän; vetäytyvä käytös 

aiheuttaa ongelmia vertaissuhteissa, ongelmista seuraa torjutuksi tulemista, joka lisää 

entisestään vetäytymistä. Torjutuksi tulevalla on myös riski joutua kiusatuksi, mikä lisää 

ahdistuneisuuden ja masentuneisuuden riskiä. Tärkeää on myös huomioida oppilaan 

käsitys itsestään: kielteinen käsitys itsestä lisää torjutuksi tulemista, vetäytymistä ja niiden 

seurauksia verrattuna myönteiseen käsitykseen itsestä. (Salmivalli 2005, 43-57.) Jos 

oppilaan vetäytymisen syitä ei tunnisteta, ongelmat saattavat ehtiä kasvaa suuriksi, ja 

niiden seurausten parantaminen on entistä haastavampaa. 

Sosiaalisissa suhteissa introvertit panostavat määrän sijasta laatuun ystävyyssuhteita 

luodessaan. Jonkman (2015, 21) mainitsee introversion yhdeksi piirteeksi 

ystävyyssuhteiden syvyyden, vaikka sosiaalinen verkosto onkin usein pienempi kuin 

ekstraverteillä oppilailla. Introvertin on vaikeampi tutustua uusiin ihmisiin, ja hän kokee 

sen uuvuttavana. Introversio vaikuttaa Eisenbergin et al. (2009, 482–483) mukaan 

ystävyyssuhteiden laatuun, sillä introverteilla ilmenee muassa reagointikyvyn puutetta, 

konflikteja ja huonoa keskittymiskykyä kavereiden kanssa verrattuna korkeasti sosiaalisiin 

vertaisiin. Rubin, Bowker ja Kennedy (2009) toteavat, että introverteilla on ainakin yksi 

läheinen ystävyyssuhde, mutta se ei ole välttämättä niin läheinen ja vastavuoroinen kuin 

ekstraverteillä. Introvertti voi olla myös tahallaan hiljaa ja näin suojella itseään kritiikiltä 

ystävyyssuhteissa. Samalla hänelle saattaa jäädä aikaa nähdä muiden ihmisten ongelmia. 

(Rubin et al. 2009, 311.) Introvertit usein tunnistavatkin helposti muiden ihmisten 

sanatonta vuorovaikutusta ekstraverttejä paremmin, koska sanallisen vuorovaikutuksen 

sijaan heillä on aikaa keskittyä enemmän sanattomaan vuorovaikutukseen.  

Schmidt ja Buss (2010) kertovat syitä introvertin vähäpuheisuudelle tuntemattomien 

kanssa ja rennolle juttelulle tuttavien seurassa. Ensinnäkin he toteavat, että introvertti on 
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mieluummin hänelle tutun porukan kanssa kuin tuntemattomien, jolloin hän on matalasti 

sosiaalinen. Tuttujen ihmisten seurassa introvertti saattaa vaikuttaa helposti ekstravertiltä. 

Toiseksi introvertti saattaa olla jännittynyt ja estynyt toisten kanssa, jolloin syy on 

ujoudessa. Schmidt ja Buss määrittelevät matalan sosiaalisuuden tarkoittavan alhaista 

motivaatiota olla ihmisten kanssa, kun taas ujous tarkoittaa estyneisyyttä, jännittyneisyyttä 

ja hankaluuta ihmisten kanssa olemissa. (Schmidt & Buss 2010, 25–26.)  

Introvertti oppilas jää helposti luokkakavereiden ulkopuolelle, ja hän aistii luokan 

negatiivisen ilmapiirin (Hughes & Coplan 2010, 213). Tärkeää on saada positiivisia 

vertaissuhdekokemuksia, koska negatiiviset kasvattavat oppilaan vihan, turhautumisen ja 

alakuloisuuden tunteita, joilla on vaikutusta itsesäätelyyn ja yrityksiin olla 

vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa (Eisenberg et al. 2009, 475). Muutama läheinen 

ystävä, joiden kanssa introvertin on hyvä olla, tukevat introvertin sosiaalisista kehitystä. 

Tärkeää on, että vetäytyminen ei kasva liian suureksi ja pitkäaikaiseksi, jotta pitkäaikaisia 

ongelmia ei synny. 

4.4 Introversio ja koulumenestys 

Hughes ja Coplan (2010, 215–218) tutkivat ujouden vaikutusta koulumenestykseen ja 

osallisuuteen kouluympäristössä käyttäen ujoutta ja akateemista osaamista mittaavia testejä 

sekä opettajan tekemiä arviointeja. Tutkimuksessa ujouteen liitettiin paljon samoja piirteitä 

kuin introversioon. Hughes ja Coplan (2010, 218–220) huomasivat, että introversiolla on 

yhteyttä huonoon akateemiseen näyttöön ja opettajan arvioon siitä, mutta älylliseen 

osaamiseen introversio ei vaikuta. Keltikangas-Järvinen ja Mullola (2014) toteavat, että 

introversio ja varautuneisuus laskivat erään tutkimuksen mukaan arvosanaa puolella 

etenkin reaaliaineissa ja vieraissa kielissä, mutta vaikutus oli pienempi, jos arviointi 

tapahtuu anonyymisti (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 90–91, 101).  

Oppilaan introversio vaikuttaa opettajan arviointiin, koska opettaja näkee introvertit 

oppilaat vähemmän älykkäinä, koska introvertit eivät tuo välttämättä osaamistaan 

näkyvästi esille kouluympäristössä. Introvertit oppilaat eivät yleensä ole aktiivisesti 

mukana opetuksessa, jonka opettaja saattaa nähdä osaamisen puutteena. Introversio estää 

osallistumasta, siitä seuraa matalaa osallistumista, ja se vaikuttaa opettajan arvioon.  Caspi, 

Chajut, Saporta ja Beyth-Marom (2006, 139–140) totesivat tutkiessaan ympäristön 

vaikutusta osallisuuteen, että osallisuuden määrällä ei ole vaikutusta tunnollisuuteen, 



 

 

 

osallistumaton introvertti oppilas voi olla vähintään yhtä tunnollinen kuin osallistuva 

ekstravertti.  

Keltikangas-Järvinen (2006) toteaa, että oppilaan negatiivinen temperamentti koulun 

odotusten perusteella on hitaasti lämpiävä ja matalasti aktiivinen, ja tämä vaikuttaa 

opettajan arvioon oppilaan älykkyydestä alentavasti. Introvertti oppilas voi lähestyä uutta 

asiaa hitaasti ja varovasti, minkä opettaja saattaa tulkita huonoksi osaamiseksi. 

(Keltikangas-Järvinen 2006, 17, 144.) Jonkman (2015, 32) kuitenkin toteaa, että introvertit 

ovat hyviä koulussa, koska heitä kiinnostaa syventyä asioihin. Ehkä riippuukin enemmän 

siitä, millä tavalla luokassa on tapana tuoda osaamista esille. Evans (2010, 194) korostaa 

että introverttien oppilaiden opiskelutaidoissa ei ole välttämättä ongelmia: he ovat ahkeria, 

vetäytyvät opiskelemaan, tekevät kotitehtävät ja lukevat paljon. Introvertit oppilaat eivät 

häiritse, ovat sopuisia ja sopivat hyvin luokan vaatimuksiin. Kuitenkin uudet haasteet ja 

riskien ottaminen ovat vaikeita introverteille. Introverttien hyvä käytös ja osaaminen 

saattavat Evansin (2010, 194) mukaan johtaa helposti siihen, että heidät osin unohdetaan 

tai opettajalla ei ole aikaa auttaa heitä vaikeuksissa muiden oppilaiden kanssa. Tästä 

saattaa seurata, että introvertin oppilaan mahdollista osaamattomuutta tai ongelmia 

koulunkäynnissä ei huomata tarpeeksi ajoissa, josta voi seurata erityisen tuen tarvetta.  

Koska temperamentti ilmentää käyttäytymisen tyyliä, temperamentti vaikuttaa oppilaan 

käyttäytymisen arvosanaan suhteessa siihen, kuinka hyvin hänen käyttäytyminen ja olemus 

vastaavat koulun odotuksiin (Keltikangas-Järvinen & Mullola 2014, 38). Huono 

sopeutuminen ja syrjään vetäytyminen uusissa tilanteissa ja uusien ihmisten ympäröimänä 

vaikuttavat oppilaan käyttäytymiseen ja ahdistuneisuuden tasoon koulussa. Tämä käytös on 

yhteydessä estyneisyyteen, josta seuraa matalaa akateemista sitoutumista. (Vartiainen ym. 

2013, 44–45.) Myös sosiaalisella valmiudella on merkitystä koulusaavutuksiin: jos 

introvertilla oppilaalla on heikot sosiaaliset taidot ja tunnetaidot, ne saattavat vaikuttaa 

koulusaavutuksiin negatiivisesti (Hughes & Coplan 2010, 213–214). Salmivallin (2005) 

mukaan emotionaalisuus, johon liittyvät reaktiivisuus, taipumus kokea 

myönteisiä/kielteisiä tunteita ja emootioiden intensiteetti, vaikuttaa vertaisten kanssa 

käyttäytymiseen. Emotionaalisuuden ohella tärkeä tunnetaito on omien tunteiden säätely, 

tällä taidolla on iso merkitys sosiaalisessa sopeutumisessa, etenkin jos oppilaalla on 

taipumus kokea paljon kielteisiä ja voimakkaita tunteita. (Salmivalli 2005, 109-112.) 
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Jonkman (2015, 193) toteaa, että aikuisilla on valta siinä, auttavatko vai lannistavatko he 

oppilasta. Opettajan asenne oppilasta kohtaan vaikuttaa siihen, kokeeko oppilas olevansa 

hyvä vai huono jossakin oppiaineessa ja opettajan näkemyksiin oppilaasta (Hughes & 

Coplan 2010, 219). Jonkman (2015) korostaakin hyvän suhteen luomista oppilaaseen, 

koska opetuksen lisäksi opettaja pystyy tukemaan oppilasta paljon muussakin kuin 

pelkästään oppimisessa. On tärkeää löytää jokaisesta oppilaasta hänen hyvät ominaisuudet, 

eikä yrittää opettaa toistuvasti sellaista, jolla yrittää muuttaa oppilaan temperamenttia. 

(Jonkman 2015, 194, 200.) Temperamentti ei estä tekemästä asioita, eikä koulussa voi olla 

osallistumatta opetukseen temperamentin takia, introvertin tulee harjoitella esiintymistä 

siinä missä ekstravertinkin ja ekstravertin tehdä töitä yksikseen. Opettaja voi omalla 

toiminnallaan edistää ja tukea paljon oppilaan oppimista ja viihtymistä koulussa. 



 

 

 

5 Introvertin oppilaan opettaminen, ohjaus ja tukeminen oppimisessa 

Tässä luvussa käsittelen keinoja, joilla introverttia oppilasta voidaan, opettaa, ohjata ja 

tukea koulussa olemisessa. Käyn läpi tukemisen keinoja ja mahdollisuuksia sosiaalisiin 

suhteisiin, oppimistyyleihin ja siihen, miten palautteen kautta voidaan tukea introvertin 

oppilaan osaamista ja taitojen kehittämistä. Lisäksi käyn läpi, kuinka introversio on 

yhteydessä erityisen tuen tarpeeseen. 

5.1 Oppilaan sosiaalisten suhteiden tukeminen 

Introvertille oppilaalle sosiaaliset tilanteet voivat olla haastavia, koska hän ei pidä itsensä 

ilmaisemisesta sanallisesti ja sosiaaliset tilanteet voivat jännittää. Matala sosiaalisuus on 

introvertille tyypillistä. Tämä ominaisuus on introvertille synnynnäinen, eikä sitä tarvitse 

nähdä ongelmana, mutta introvertti pystyy oppimaan toimintamalleja sosiaalisiin 

tilanteisiin ja hallitsemaan niitä. (Keltikangas-Järvinen 2006, 31.)  

Dunderfelt (2002, 40) toteaa, että introvertin ja ekstravertin keskinäinen vuorovaikutus voi 

olla aluksi hankalaa, koska he suhtautuvat itsensä ilmaisemiseen ja tilanteisiin eri tavoin. 

Yhteistyötä kannattaa kuitenkin kokeilla, koska heillä voi olla muuta yhteistä, jolloin tämä 

suhtautumisero kavenee. Tämä ero saattaa kuitenkin myös kasvaa esimerkiksi kiireen 

takia, koska tällöin usein ekstravertti hoitaa puhumisen ja introvertti on entistä enemmän 

hiljaa. (Dunderfelt 2002, 40–41.) Uskon, että sopivassa tehtävässä introvertti ja ekstravertti 

ovat hyvä toimintapari, koska heillä on erilainen oppimistyyli ja he voivat oppia toisiltaan.  

Kun introvertille oppilaalle opetetaan sosiaalisuuden sääntöjä, on oltava erilaiset tavat kuin 

sosiaaliselle oppilaalle opetettaessa. Tärkeää on huomioida ne taidot, jotka oppilas jo osaa 

ja lähteä kehittämään niitä. Jotta introvertti oppilas oppii taidot hyvin ja tulee 

itseohjautuvaksi, tärkeää on olla lempeä ja välttää liiallista painostusta ja pakottamista. 

(Keltikangas-Järvinen 2004, 150.) Changin (2003, 543-544) tekemän tutkimuksen mukaan 

opettajan ollessa empaattinen introverttia ja etenkin syrjäänvetäytyvää oppilasta kohtaan, 

oppilaan tunne omasta sosiaalisesta osaamisesta paranee, ja positiivisia 

vuorovaikutuskokemuksia tulee enemmän, jolloin introvertit ja syrjäytyneet saavat 

enemmän hyväksyntää vertaisilta. Hyvä opettaja-oppilassuhde tukee oppilaan sosiaalisia 

taitoja ja antaa kehittää niitä. 
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Introvertti oppilas ei näytä tunteitaan ja huoliaan tavallisesti ulospäin, mikä saa hänet 

näyttämään tyyneltä, lujalta ja rauhalliselta. Hän saattaa hautoa ja miettiä ajatuksiaan ja 

tuntemuksiaan pitkään, ennen kuin tuo ne esille. Introvertilla on myös taipumusta jättää 

tunteet syvälle itseensä, vaikka he ovat tutkimusten mukaan herkempiä verrattuna 

ekstravertteihin. Introvertti on myös taitava lukemaan ja analysoimaan muiden ihmisten 

sanattomia viestejä ja eleitä, mutta samaan aikaan hän voi olla tietämätön omasta 

elekielestään. Riitatilanteet ja muiden pahat sanomiset introvertti voi ottaa raskaasti, vaikka 

asioita ei hänelle henkilökohtaisesti osoiteta. (Jonkman 2015, 28–29.) Opettajan onkin 

tärkeää huomioida introvertti oppilas kyselemällä hänen kuulumisiaan ja käyttää 

mahdollisesti tarkentavia kysymyksiä, jotta oppilaan olisi helpompi vastata opettajalle 

tarkemmin ”ihan hyvin” vastauksen sijaan.  

Ihminen tekee paljon päätelmiä toisesta ihmisestä ensivaikutelman ja ulkoisen olemuksen 

perusteella. Routamaa ja Hautala (2012, 27) kuvailevat introvertin ihmisen ulkoista 

olemusta varautuneeksi, ja introvertti voikin olla luonteeltaan hyvin erilainen miltä 

ulkoapäin aluksi näyttää. Introverteilla on yleensä ainakin yksi läheinen ystävyyssuhde 

(Rubin et al. 2006, 154), jonka kanssa introvertti voi jakaa asioita, uskaltaa olla oma 

itsensä ja keskustella. Laadukkailla ystävyyssuhteilla on paljon myönteisiä vaikutuksia 

kaikkien oppilaiden kehitykseen, Rubin et al. (2009, 144-145) mainitsee niistä muun 

muassa positiivisen kuvan muodostamisen itsestään, tuen saamisen ja turvallisuuden 

tunteiden kokemisen. Ystävyyssuhteiden tukeminen on tärkeä tehtävä, ja opettajan tulee 

seurata luokkansa oppilaiden ystävyyssuhteita. Ystävyyssuhteilla on iso merkitys 

koulunkäyntiin, huonoilla ystävyyssuhteilla on negatiivinen yhteys kouluviihtymiseen.  

On tärkeää muistaa, että introversio ja ekstraversio ovat molemmat hyviä käyttäytymisen ja 

kokemisen perustyylejä, eikä kumpikaan ole parempi kuin toinen. On tärkeää, että oppilas 

hyväksyisi oman käyttäytymisen mallin osaksi omaa persoonallisuuttaan. Oppilaan 

elämässä kasvatuksella on vielä iso merkitys ja temperamentti saattaa muuttua paljonkin, 

mutta jos omat piirteet häiritsevät oppilasta, keskustelujen kautta voidaan pohtia hänen 

omaa reagoimistapaa ympäristöön, koska oman käyttäytymistyylin tunnistaminen auttaa 

myös erilaisten tyylien hyväksymistä toisissa (Dunderfelt 2002, 41–43.) Ymmärtämällä 

piirteitä itsessään on helpompi ymmärtää toisen ihmisen käyttäytymistapaa, ja tämä auttaa 

itsensä ja toisten hyväksymisessä ja vähentää oman käyttäytymisen ja olemisen vertailua 

muihin.  



 

 

 

5.2 Introvertin oppilaan oppimisen tukeminen 

Monipuoliset, tasapuolisesti eri taitoja vaativat opetusmenetelmät tukevat parhaiten 

erilaisten oppilaiden oppimista, jokainen saa tehdä joskus mieleisellä tavalla ja toisinaan 

harjoitellaan vaikeampia taitoja ja toimintatapoja. Introvertille voivat olla vaikeita muun 

muassa esiintymistilanteet, mutta niiden ja monien muiden taitojen harjoittelulle löytyy 

perusteet perusopetuksen opetussuunnitelmasta (ks. OPH 2014, 21–22). Esimerkiksi jo 

laaja-alaisissa tavoitteissa (L2, L3) määritellään, että oppilaiden tulee saada kokemuksia 

vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä omalle kehitykselle. Sosiaalisten taitojen, 

itseilmaisun ja esiintymisen harjoittelu ja kehittäminen tukevat oppilaiden kasvua. Vaikka 

opettaja saa pitkälti itse päättää, millä tavalla opetussuunnitelmassa määrättyjä 

aihekokonaisuuksia opettaa, opetussuunnitelma asettaa ääriviivoja työtapojen valinnalle. 

Kannustavan ilmapiirin, hyvän ryhmäyttämisen ja eriyttämisen avulla luokkaan saadaan 

luotua turvallinen työskentelyilmapiiri. Tällöin uusien, jännittävien asioiden tekeminen ja 

epämukavuusalueelle meneminen ei tunnu niin epämiellyttävältä. Evans (2010, 201) 

toteaa, että stressin ja hämmennyksen minimoiminen on tärkeää introvertin oppilaan 

tukemisessa, ja Keltikangas-Järvisen (2010b, 56) mukaan näitä voidaan vähentää 

ympäristön hyvällä yhteensopivuudella, koska huono yhteensopivuus lisää oppilaan 

stressiä. Lisäksi opettajan tulee olla oppilaan tukena ja rohkaista oppilasta, tärkeää on tehdä 

selväksi, että virheiden tekeminen on normaalia. Bramlettin, Scottin ja Rowellin mukaan 

(2000, 155-156) introvertin oppilaan kehuminen suorituksista nostaa hänen motivaatiota ja 

sinnikkyyttä opiskeluun, joka usein näkyy koulumenestyksessä. Introvertti oppilas ottaa 

Evansin (2010, 201) mukaan palautteen vastaan parhainten, kun se sanotaan hänelle kaksin 

kesken huomaamattomasti muulta luokalta.  

Kasvattajille on haastetta siinä, että introversiota ei nähdä ongelmana, etenkään jos se ei 

ole ongelma oppilaalle. Keltikangas-Järvisen (2010a) mukaan introverttia oppilasta ei pidä 

yrittää tehdä sosiaaliseksi, vaan opettajan tulisi rohkaista oppilasta suulliseen ilmaisuun, 

samoin kuin ohjata aktiivista oppilasta hiljaiseen työskentelyyn. Jos introverttia oppilasta 

yrittää rohkaista pakottamalla, oppilaalle jää tilanteesta vain negatiivinen kokemus, vaikka 

se menisi ulkopuolisen silmin hyvin. Myöskään kehotus mennä muiden kanssa 

työskentelemään ei vielä anna positiivista kokemusta, vaan tunteen siitä, että hänen 

työskentelytapansa ei ole hyvä. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 43–44.) Opettajan on tärkeä 

eriyttää opetusta tilanteen mukaan eri oppilaiden kanssa, ja opettajat ovat yleensä 
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erottaneet, keiden oppilaiden hiljaisuus johtuu introversiosta ja keillä oppimisvaikeuksista 

(Hughes & Coplan 2010, 218).  

Introvertin oppilaan keskustelutaitoja voidaan tukea antamalla aikaa miettiä asioita ja 

ottamalla keskustelun aiheita esille ennen keskustelutehtävän alkua, jolloin introvertin on 

helpompi osallistua keskusteluun. Tällöin introvertti hyötyy tehtävästä enemmän, kun hän 

voi ennen keskustelua hyödyntää omia oppimisstrategioita. (Keltikangas-Järvinen & 

Mullola 2014, 41.) Keskustelutilanteissa on myös tärkeää, että introvertilta kysytään 

esimerkiksi mielipidettä erikseen, ”Mitä mieltä sinä olet, Joonas?” Näin kaikki saataisiin 

osallistettua keskusteluun mukaan, koska hiljaisuus voi olla myös arkuutta ottaa 

puheenvuoroa.  

Caspi et al. (2006) totesivat tutkiessaan ekstraverttien ja introverttien osallisuutta, että 

introvertit osallistuivat paremmin opetukseen verkkoympäristössä kuin luokassa, 

ekstraverteillä osallistuminen oli aktiivisempaa luokassa. Luokkaympäristö sopii 

ekstraverteille paremmin, koska siellä keskustelu on vapaampaa, kun taas verkossa 

kirjoitettu teksti on pysyvää. (Caspi et al. 2006, 139–140.) Keskusteluun osallistuminen 

kirjoittamalla on helpompaa introverteille, koska he voivat miettiä, miten he haluavat 

asiansa ilmaista ja kirjoittaa sen sitten verkossa. Vaikka verkkoympäristö ei ole vielä 

peruskoulussa kovin yleinen opiskeluympäristö, sitä voi mielestäni pieninä osina ottaa 

mukaan, koska sen käyttö lisääntyy koko ajan korkeammilla kouluasteilla.  

Temperamentti ei yksinään määritä introvertin oppimistyyliä, vaan muutkin 

henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat siihen. Keltikangas-Järvinen (2010a) korostaa, 

että on tärkeää ymmärtää, että temperamentin mukainen opetus introvertille ei ole sitä, että 

hänen annetaan opiskella aina haluamallaan tavalla tai häntä ei yritetä ohjata muiden 

kanssa työskentelemään. Onnistumisen kokemusten kautta oppilas rohkaistuu tekemään 

hänelle vaikeampia asioita. Matalan sosiaalisuuden omaava introvertti tarvitsee positiivisia 

kokemuksia esiintymisestä ja työskentelystä muiden ihmisten kanssa, jotka osoittavat, että 

hän hyötyy itsekin tällaisista opiskelumuodoista. Opettajan tulee olla mukana ohjaamassa 

tilannetta, eikä vain laittaa introverttia muiden mukaan. Opettaja voi tukea tilannetta 

esimerkiksi niin, että hän määrää introvertille ryhmässä sellaisen roolin, jota ilman ryhmä 

ei pärjää. Roolissa ollessaan muilta oppilailta tulee introvertille positiivista palautetta, ja 

hän saa positiivisia tuntemuksia ryhmässä toimisesta. Tärkeää on luoda tilanteita, joissa 



 

 

 

introvertti oppilas antaa apua muille ja ottaa sitä itse vastaan. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 

43-45.) 

Rohkaisemisen tärkeydestä huolimatta on myös tuettava oppilaan omaa tapaa opiskella ja 

olla. Jos oppilas haluaa tehdä yksin töitä, ei häntä pidä koko ajan pyytää menemään 

muiden mukaan vaan tukea oppilaan tapaa toimia. Opettajan on tärkeää seurata, milloin 

halu olla menemättä mukaan johtuu omasta halusta tehdä yksin ja milloin taustalla 

negatiivisia kokemuksia, kiusaamista, osaamisen ja rohkeuden puutetta. (Keltikangas-

Järvinen 2010a, 45–46.) Evans (2010, 201) korostaa, että opettajan tulee välttää liiallista 

ripustautumista ja ylisuojelevuutta oppilasta kohtaan, koska se vaikeuttaa oppilaan omien 

tunteiden ja käyttäytymisen näkemistä, ja haittaa näin kielellisten, akateemisten ja 

sosiaalisten taitojen paranemista. Opettajan tulee tukea kaikkia oppilaita sen minkä pystyy, 

osa tarvitsee enemmän tukea ja apua koulunkäyntiin ja koulussa olemiseen kuin toiset. On 

tärkeää antaa tilaa oppilaan omalle kehitykselle samalla kuitenkin tukien sitä.  

5.3 Palautteen antaminen ja arviointi 

Palautteen antaminen vaikuttaa oppilaan minäkuvan, itsetunnon ja itseluottamuksen 

kehitykseen. Temperamentti on hyvin ulospäin näkyvä ominaisuus, ja palaute usein 

annetaan tämän ulkoisen käyttäytymisen perusteella. On tärkeää ottaa huomioon, että 

temperamentti vaikuttaa ensireaktioon asioista, mutta käyttäytymistä oppilas pystyy 

säätelemään itse. (Keltikangas-Järvinen 2006, 18.) Opettaja voi ohjata oppilasta 

tietynlaiseen käyttäytymiseen, mutta siihen tarvitaan aikaa.  

Jatkuva huono palaute muilta ihmisiltä vähentää oppilaan motivaatiota oppia uusia asioita, 

ja vaikuttaa heikentävästi koulumenestykseen. Introvertille oppilaalle tulee antaa palautetta 

eri tavalla kuin esimerkiksi aktiiviselle oppilaalle. Palautteen kautta oppilas saa tietää 

muiden suhtautumisen häneen, minkä pohjalta hän rakentaa ja muokkaa minäkuvaansa. 

(Keltikangas-Järvinen 2004, 199.) Ihmistä kuvataan usein luonteenpiirteiden kautta, joista 

toisia pidetään hyvänä ja toisia huonona. Introversiolle tyypillisiä temperamenttipiirteitä 

pidetään usein huonoina piirteinä, ja tämän palautteen kuuleminen usein alentaa introvertin 

oppilaan itsearvostusta ja vaikuttaa hänen minäkuvaansa negatiivisesti (Keltikangas-

Järvinen 2004).  
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Vertaisilta saadulla palautteella eli toveripalautteella on suuri vaikutus oppilaan minäkuvan 

ja käyttäytymisen etenkin mitä lähempänä murrosikää ollaan. Oppilas voi saada 

tovereiltaan epäjohdonmukaista palautetta käyttäytymisestään, ja tästä seuraa, että 

oppilaalla on vääränlainen käsitys itsestään ja muuttaa näin omaa käyttäytymistään 

palautteen pohjalta. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 195–198.) Jos introvertille oppilaalle 

toistuvasti sanotaan hänen olevan hiljainen, vaikka hän itse kokee olevansa puheliaampi, 

hänen vaitiolonsa ja vetäytyminen sanallisesta vuorovaikutuksesta lisääntyy huolimatta 

siitä, että hänellä olisi kykyjä olla mukana siinä enemmän. Keltikangas-Järvinen (2010a, 

198) toteaakin, että käyttäytymisen mukainen toveripalaute on yhdenmukainen oppilaan 

minäkuvan ja käyttäytymisen kanssa. 

Kasvattajan on tärkeää muistaa, että introversio on normaali piirre ekstraversion ohella. Jos 

introversio ei ole oppilaalle ongelma, siihen ei pidä puuttua. Routamaa ja Hautala (2012) 

toteavat, että introvertille on raskasta, jos hän kokee, että hän ei osaa olla muiden kanssa, 

hänellä ei ole rohkeutta mennä mukaan keskusteluun tai hän haluaisi olla ekstraverttien 

kaltainen. Näistä voi seurata epäonnistumisen kokemuksia ja ajatuksia siitä, ettei hän pääse 

joukkoon mukaan. Etenkin ei-ujolle introvertille tämä on haastavaa, koska hänelle 

ulkoinen palaute on tärkeää. Vaikka hän haluaisi sanoa jotain, hän pelkää nolaavansa 

itsensä, joka pelottaa häntä riskin ottamista enemmän. (Routamaa & Hautala 2012, 29–30.) 

Tässä tilanteessa on tärkeää korostaa oppilaalle hänen omalaatuisuuttaan ja sitä, että 

ihmiset ovat erilaisia, mutta molemmat piirteet ovat yhtä hyviä. Opettaja ei saa ihannoida 

ekstraverttien piirteitä tai yrittää tehdä introvertista ekstraverttiä, vaan pyritään kehittämään 

introvertin omia taitoja ja löytää niitä sosiaalisia taitoja hänestä, joissa hän on hyvä.  

5.4 Introversion yhteys oppilaan erityisen tuen tarpeeseen 

Introversio ei ole itsessään syy erityiseen tukeen, mutta introversio lisää joidenkin erityisen 

tuen tarpeeseen liittyvien asioiden riskiä. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa (OPH 

2014, 61-66) on määritetty, että oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseen ja 

koulunkäyntiin lähikoulussa kolmiportaisen tuen mallin mukaan. Nämä tukimuodot ovat 

yleinen, tehostettu ja erityinen tuki, joista oppilas voi saada yhtä tukimuotoa kerrallaan. 

Käytän tässä tutkielmassa käsitettä erityistä tukea tarvitseva oppilas, kun tarkoitan jotakin 

näistä kolmesta tuen portaasta, jossa tuetaan oppilasta tavallista enemmän sellaisista syistä, 

jotka ovat yhteydessä introversioon. 



 

 

 

Introvertin oppilaan todennäköisin syy erityisen tuen tarpeeseen introversiosta johtuen ovat 

vaikeudet sosiaalisissa suhteissa. Luokassa introvertin oppilaan tyypillinen sosiaalinen 

status on huomiotta jätetty tai vetäytyvä torjuttu. Huomiotta jätetty status on yleensä 

muuttuva eikä siitä tarvitse välttämättä olla huolissaan. Keltikangas-Järvisen (2010a) 

toteaa, että torjuttujen oppilaiden status on suhteellisen pysyvä. Tämän statuksen tilannetta 

ja kehitystä tulee seurata oppilaalla ja tilanteeseen pitäisi pystyä vaikuttamaan. Torjunnasta 

saattaa seurata vertaisten antaman palautteen perusteella vääränlainen käsitys itsestään ja 

negatiivinen minäkuva, jotka lisäävät torjuntaa aiheuttavaa toimintaa ja vähentävät 

toimintaa vertaisten kanssa. (Keltikangas-Järvinen 2010a, 194–195.) Kuten jo aiemmin 

todettu, pitkäaikainen vetäytyvä torjuttu oppilas on alttiimpi joutua koulukiusatuksi ja 

saattaa muuttua masentuneeksi ja ahdistuneeksi. Näillä ongelmilla voi olla pitkäaikaisia 

vaikutuksia, muun muassa sopeutumisongelmia myöhemmin elämässä. (Salmivalli 2005, 

43-44.) 

Opettajan on tärkeä seurata oppilaiden sosiaalisia suhteita ja teettää tarpeen vaatiessa 

statustesti (ks. Salmivalli 2005, 25–26), jotta mahdolliset torjutut oppilaat tunnistetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tilannetta pystytään korjaamaan. Salmivalli 

(2005) toteaa, että torjutuille oppilaille on myös olemassa tutkijoiden kehittämiä 

interventio-ohjelmia, joiden avulla voidaan opettaa torjutuille oppilaille pienryhmissä 

käyttäytymiseen yksinkertaisia ja konkreettisia taitoja, jotka nostavat toverisuosioita. 

Tavoitteena on, että oppilaan ottaessa käyttöön häneltä puuttuvia sosiaalisia taitoja, 

torjutun oppilaan käyttäytymisen taustalla olevat kognitiiviset prosessit muuttuvat myös. 

Näissä ohjelmissa aluksi pohditaan taitoa, joka halutaan oppia, tavoitteena on motivoida 

oppilaat taidon harjoitteluun. Sen jälkeen mietitään oikeita ja vääriä tapoja taidon 

toteuttamiseen ja taitoa harjoitellaan lavastetusti, esimerkiksi draaman keinoin. Lopuksi 

siirrytään harjoittelemaan oikeaan ympäristöön, jolloin oppilaalle on tärkeää antaa 

myönteistä palautetta, jotta taito jäisi jokapäiväiseen käyttöön. (Salmivalli 2005, 182-183.)  

Introvertilla on usein matala intensiivisyys, mikä tarkoittaa tunteiden pitämistä sisällä 

ulospäin ilmaisemisen sijaan. Voikin olla vaikea sanoa, mitä introvertti oppilas tuntee ja 

ajattelee. Ollessaan surullinen introvertti kääntyy helposti vielä enemmän sisäänpäin eikä 

sano ongelmistaan kenellekään. (Keltikangas-Järvinen 2006, 122.) Opettajan ja 

vanhempien on tärkeä kysellä oppilaan kuulumisia ja nähdessään normaalia suurempaa 

vaiteliaisuutta selvittää mahdollisia ongelmia, jotta ne eivät pääse kasvamaan isoiksi. 

Keltikangas-Järvinen (2006, 123) toteaakin, että opettajat näkevät introvertin oppilaan 
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helposti ”helppona oppilaana” ilman suurempaa draamaa, koska introvertti oppilas ei näytä 

tai pura tunteitaan muille. Kuitenkin jos suru tai ongelmat jäävät aikuisilta huomaamatta tai 

he eivät ota niitä tarpeeksi vakavasti vähäeleisestä näyttämisestä huolimatta, saattavat ne 

lisätä oppilaan psyykkistä pahoinvointia, jopa vakavaa masennusta. 

Oppilaan ollessaan varautunut ja estynyt uudessa tilanteessa hän voi saada fysiologisen 

stressireaktion, joka on seurausta uhan tai epävarmuuden tunteesta. Hyvin estyneelle 

oppilaalle tämä tulee aina uudessa tilanteessa, esimerkiksi tavatessaan uusia ihmisiä. 

Tällaisessa tilanteessa oppilaan tarkkaavaisuus ja vireystila nousevat, ja selviytyäkseen 

tästä oppilas ottaa kaikki resurssit käyttöönsä eli kaikki omat kyvyt ja taidot sekä 

ympäristön tuen. Tämä tila syntyy silloin, kun hän ei pysty omien resurssien rajoissa 

selviytymään tilanteesta, vaan joutuu turvautumaan ympäristöön. (Keltikangas-Järvinen 

2004, 208–209.)  

Introvertti oppilas tarvitsee erityistä tukea, jos hän on hyvin syrjäänvetäytyvä, koska se 

saattaa ennustaa skitsofrenian puhkeamista myöhemmällä iällä. Tosin on huomioitava, että 

aina ei ole kysymys temperamenttipiirteestä vaan sairauden varhaisista oireista. Jos 

ihmisellä on riski sairastua tähän, ympäristön hyvä yhteensopivuus hänen temperamentin 

kanssa on tärkeää, jotta sopeutuminen tapahtuu nopeasti ja stressitaso olisi matala. Myös 

masennuksen oireissa on samoja piirteitä kuin introversiossa, mutta niilläkään ei ole 

suoranaista yhteyttä. (Keltikangas-Järvinen 2006, 46–47.)  

Kuten aiemmin todettu, introversio ei tarkoita ongelmia sosiaalisessa kanssakäymisessä, 

mutta he eivät pidä huomion keskipisteenä olemisesta. Vetäytyvällä ja ujolla ihmisellä 

saattaa ilmetä sosiaalista fobiaa, joka tarkoittaa pelkoa olla muiden ihmisten huomion 

kohteena ja tulla nolatuksi muiden edessä. Tämä voi ilmetä joko yhdessä tilanteessa, 

esimerkiksi syömisen yhteydessä tai keskustelussa vastakkaisen sukupuolen kanssa tai 

kaikissa sosiaalisissa tilanteissa. (Mielenterveystalo 2016.) Sosiaalinen fobia aiheuttaa 

lähes aina ahdistusreaktion pelkoa herättävässä tilanteessa, josta voi seurata 

paniikkikohtaus. Sosiaalinen fobia voi ilmetä jo lapsuusiässä, jolloin sen oireina voi olla 

itkua, pahantuulisuutta tai jähmettymisestä ihmisten seurassa. Fobiasta kärsivä ei tajua 

reaktionsa olevan tilanteeseen nähden liiallinen. (Huttunen 2015.) Rapee (2010) toteaa, että 

sosiaalista fobiaa lisäävät puutteet sosiaalisissa suhteissa, kavereiden läheisyydessä ja 

tuessa sekä sosiaalisessa toimintakyvyssä, mutta sosiaalisissa taidoissa ei ole välttämättä 

ongelmia. Sosiaalisesta fobiasta voi seurata kiusaamista ja häirintää, jotka pahentavat tätä 



 

 

 

ongelmaa. (Rapee 2010, 286–287.) Sosiaalista fobiaa voidaan hoitaa harjoituksilla, 

rentoutumisella, psykoterapialla ja lääkkeillä. Aikaisella toteamisella fobian pysyvyyttä 

voidaan vähentää. (Huttunen 2015.) 

Introversion oppilaan mahdollisen erityisen tuen tarpeet liittyvät lähinnä sosiaalisiin 

ongelmiin. Etenkin koululuokassa torjuttuna oleminen on riski oppilaan kehitykselle. 

Kuten todettu, introversio ei vaikuta älykkyyteen, mutta ennen kaikkea sosiaalisten 

ongelmien kautta se vaikuttaa oppilaan toimintaan koulussa ja koulumenestykseen. 

Varhainen puuttuminen ongelmiin ja interventiot ovat tärkeitä, jotta ongelmat 

huomattaisiin ja voitaisiin korjata ajoissa. Erityisen tuen avulla introvertin oppilaan omaa 

opiskelutyyliä voidaan tukea pienryhmässä, mutta tärkeää on myös sosiaalisten taitojen ja 

osaamisen tukeminen, jotta opiskelu omassa koululuokassa olisi mahdollista. 
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6 Johtopäätökset 

Tässä tutkielman perusteella voi päätellä, että introversiolla on vaikutusta oppilaan 

toimintaan koulussa ja koulumenestykseen sekä näihin vaikuttaviin asioihin. Introverttia 

oppilasta voidaan tukea, mutta samalla on muistettava, että piirteiden muuttamisen sijaan 

oppilasta tulee ohjata parantamaan taitojaan omista lähtökohdista käsin. Temperamentti ei 

itsessään vaikuta älykkyyteen, mutta se vaikuttaa oppilaan oppimistyyliin ja sosiaalisiin 

suhteisiin, jotka vaikuttavat oppimiseen ja koulumenestykseen. Introvertin 

tehtäväorientaatio ei ole koulun odotuksiin nähden sopivin, mikä vaikuttaa siihen, ettei 

introvertti välttämättä pysty näyttämään parasta osaamistaan. Introvertin vähäinen 

aktiivisuus, osallistuminen ja puhuminen tulkitaan helposti vähäiseksi osaamiseksi, ja tämä 

vaikuttaa opettajan näkemykseen introvertin oppilaan osaamisesta sekä arviointiin, jos 

temperamentin vaikutusta oppimistyyliin ei tiedosteta (Hughes & Coplan 2010, 214, 219-

220). 

Positiivisten oppimiskokemusten saaminen edistää oppimista, ja samalla sisäinen 

motivaatio oppimiseen säilyy. Introvertilla on taitoja koulussa menestymiseen, sillä hän 

sopii hyvin koulun ja luokan vaatimuksiin: hän pitää syventymisestä asioihin, ei häiritse, 

tekee kotitehtävät ja on sinnikäs. Useimmiten riippuukin siitä, millaisia oppimistyylejä ja 

tapoja luokassa ja koulussa käytetään sekä siitä, kuinka hyvin koulun odotukset ja 

introvertin oppilaan piirteet sopivat yhteen. Eri temperamenttipiirteet auttavat oppilasta 

tietyssä työskentely- ja toimintatavassa, kun taas toiset toisessa. (Keltikangas-Järvinen & 

Mullola 2014, 101.) Tämä jonkin verran tasoittaa temperamentin vaikutuksesta syntyviä 

arviointieroja. 

Introversion tyypillinen temperamenttipiirre matala sosiaalisuus vaikuttaa myös koulussa 

toimimiseen ja oppimiseen. Introvertin sosiaalinen verkosto on usein pienempi, mutta 

introverteilla yleensä on pari hyvää ystävyyssuhdetta. Vaikka introvertin osallistuminen 

sanalliseen vuorovaikutukseen on vähäisempää, hän on hyvä tulkitsemaan sanatonta 

vuorovaikutusta, muun muassa tunteita, ilmeitä ja eleitä, mutta hän ei osaa huomata niitä 

omassa käyttäytymisessä. Vuorovaikutussuhteet introvertilla vertaisten ja opettajan kanssa 

ovat heikommat, mikä voi johtaa vetäytymiseen ja syrjäytymiseen luokan toiminnasta. 

(Bush et al. 2015, 13; Eisenberg et al. 2009, 482.) Hiljaisuus ja syrjään vetäytyminen 

vaikuttavat muiden oppilaiden näkemyksiin oppilaasta ja hänen sosiaaliseen statukseen 



 

 

 

luokassa, introvertit luokitellaan usein torjuttuihin tai huomiotta jätettyihin (Salmivalli 

2005, 27–28). Torjutut introvertit ovat riskiryhmässä joutua kiusatuksi, ja heillä saattaa 

esiintyä masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta. Näissä tilanteissa introvertille oppilaalle 

voidaan tarjota lähikoulussa erityistä tukea kolmiportaisen mallin mukaan, vaikeudet 

sosiaalisissa suhteissa ovat todennäköisin syy introvertilla oppilaalla erityisen tuen 

tarpeeseen. 

Introvertilla voi olla hyvät sosiaaliset taidot, vaikka hän ei tuo niitä paljoa esille 

(Keltikangas-Järvinen 2004, 83). Hyvä opettaja-oppilassuhde sekä opettajan asenne 

tukevat introvertin oppilaan sosiaalisia taitoja ja rohkeutta olla mukana 

vuorovaikutuksessa. Jos opettaja näkee jonkun oppilaan piirteen negatiivisena, myös 

oppilas alkaa nähdä sen sellaisena (Chang 2003, 543-544; Hughes & Coplan 2010, 219). 

Haasteena introvertin oppilaan sosiaalisuuden tukemisessa on hänen vetäytyneisyys, 

introvertti usein pitää vaikeat asiat sisällään ja vetäytyy niiden kanssa. Tällä voi olla 

pitkäaikaisia seuraamuksia, jos niihin ei pystytä puuttumaan ajoissa.  

Introvertin oppilaan tukemisen ja ohjaamisen tavoitteena on muokata ympäristöä 

introvertille sopivaksi ja opettaa introvertille taitoja sopeutua ympäristöön. Introversio ei 

ole epänormaali tai parannettava ominaisuus, mutta introvertin oppilaan oppimistyyliä ja 

tehtäväorientaatiota voidaan tukea ja parantaa, jotta introvertti pystyy tuomaan esille 

parhaan osaamisensa. Introvertti oppilas opiskelee mieluiten yksin omassa rauhassa, ja hän 

haluaa tutkia asioita, vasta sitten aloittaa tehtävien ja johtopäätösten tekeminen. Opettajan 

on tärkeä tukea ja antaa introvertin tehdä asioita näin, mutta samalla ohjata myös tekemään 

töitä muiden kanssa. Koulussa tulee harjoitella niin esiintymistä ja ryhmätöitä kuin 

itsenäisistä työskentelyä (OPH 2014, 47-48) eikä temperamentti annan oikeutta olla 

osallistumatta opetukseen.  

Luokkaan tulee luoda oppimista tukeva turvallinen ilmapiiri, jossa virheiden tekeminen on 

normaalia. Myönteisen palautteen antaminen ja oppilaan hyväksyminen omana itsenään on 

tärkeää. Jatkuva negatiivinen palaute vaikuttaa alentavasti itsetuntoon ja voi lisätä 

vetäytymistä ja torjutuksi tulemista. Opettajan arvioinnissa sekä positiivisen että 

rakentavan palautteen antamisessa on tärkeää muistaa oppilaan yksilöllisyys. Ihmisen 

toimintaan vaikuttavat monet muutkin asiat kuin temperamentti, jokainen introvertti on 

yksilö ja oma persoona, ja eri ihmisille toimivat erilaiset ohjeet ja keinot toimia. 

Ammattikasvajana opettajan on toimissaan oltava ammatti-ihminen ja asiantuntija 
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kasvatuksen saralta. Vanhempien keino kasvattaa lasta on kiintymyssuhde heihin, jota 

opettajalla oppilaisiin ei ole (Keltikangas-Järvinen 2010a, 224).  Tämä korvataan 

ammattitaidolla ja saaduilla ohjeilla.  



 

 

 

7 Pohdinta 

Tässä tutkielmassa tarkastelin introversion vaikutusta oppilaan toimintaan koulussa ja 

koulutyöskentelyyn sekä sitä, kuinka introvertin oppilaan oppimista voidaan ohjata ja 

tukea. Temperamentilla ja sitä myöten introversiolla on selkeä vaikutus oppilaan koulussa 

viihtymiseen ja koulumenestykseen. Koulu ympäristönä sopii toisille 

temperamenttityypeille paremmin kuin toisille, mutta kaikkien olisi sinne mukauduttava. 

Ongelmat sopeutumisessa saattavat näkyä luokassa vetäytymisenä ja käytöshäiriöinä, 

vaikka kyse on vain temperamenttipiirteistä.  

Tämän tutkielman tulokset osoittivat sen, kuinka tärkeää niin oppilaan kuin opettajan oman 

temperamentin tunnistaminen ja ymmärtäminen ovat. Temperamentti on näkyvä osa 

persoonallisuuttamme, ja arvioimme toisia ihmisiä temperamentin kautta, vaikka tälle 

synnynnäiselle ominaisuudelle emme voi mitään. Kasvatuksen tavoitteena ei ole muuttaa 

temperamenttia, vaan auttaa oppilasta ohjamaan ja hallitsemaan sitä niin, ettei 

temperamentti ohjaa häntä. Tämä tarkoittaa, että introvertin tapaa ja halua työskennellä 

yksin tulee arvostaa, mutta hän ei voi tehdä sitä aina.  

Vaikka introversiota voidaan kuvailla selvästi, introverteista jokainen on yksilö, eikä näin 

ollen voida antaa kaikille sopivia ohjeita introvertin oppilaan tukemiseen. Lisäksi 

toistaiseksi ei ole tietoa, kuinka erilaisia temperamenttityyppejä tulisi opettaa. Tavoitteena 

ei ole antaa jokaiselle temperamenttityypin mukaista yksilöllistä opetusta, vaan ennen 

kaikkea opettaa oppilasta hänen heikkouksien ja vahvuuksien mukaan. Tämän tutkielma 

ennen kaikkea auttaa ymmärtämään introversion syvempää olemusta ja antaa esimerkkejä 

siihen, millainen introversio oppilas voi olla, ja mitä mahdollisuuksia hänen tukemiseen 

on.  

Vaikka introversio on lähes sata vuotta vanha käsite, sitä ei käytetä paljoa arkikielessä, ja 

se helposti sekoitetaan muihin käsitteisiin, muun muassa ujouteen ja estyneisyyteen. Nämä 

käsitteet on todella tärkeää erottaa toisistaan, koska ne eivät tarkoita samaa, vaikka samalla 

ihmisellä näitä eri piirteitä voi esiintyä. Näitä piirteitä esiintyy enemmän introverteilla, 

mutta ei läheskään kaikilla. Nykyinen tutkimus temperamentista keskittyy eri 

temperamenttityyppien tutkimisen sijaan yksittäisiin temperamenttipiirteisiin tai 

introversion lähikäsitteistä etenkin juuri ujouteen ja estyneisyyteen. Tämä toi haasteita 

lähteiden löytämiseen ja niiden soveltumisen arvioimisessa tähän tutkielmaan. Suomalaista 



37 

 

 

tutkimusta introversiosta on tehty aika vähän, joten tässä tutkielmassa lähteinä on käytetty 

paljon kansainvälisiä uudehkoja tutkimuksia ja artikkeleita introversiosta ja sen 

lähikäsitteistä. Suomalaista lähdekirjallisuutta olen käyttänyt lähinnä käsitteiden 

määrittelyssä ja kansainvälisten tutkimusten tukena tarkastellessa tutkimusongelmiani. 

Tutkielmassa on pyritty käyttämään tuoreita tutkimuksia, mutta vanhempaa lähdeaineistoa 

on käytetty teorioiden taustana ja tukena.  

Introversio-ekstraversio on vain yksi luokittelutapa, ja tämä tutkielma on suuntaa-antava 

kuvaus introvertista oppilaasta. Temperamentin käsitteen ymmärtämisen ja sen vaikutusten 

kautta kasvattaja ymmärtää oppilaiden ja hänen omaa toimintaa toisella tavalla, ja se auttaa 

myös opetuksen eriyttämisessä ja oppilaiden kykyjen löytämisessä. Tästä aiheesta ajattelin 

tehdä jatkotutkimusta pro gradu –tutkimuksena selvittämällä muun muassa introvertin 

oppilaan omia kokemuksia olla ekstravertin ominaisuuksia painottavassa yhteiskunnassa ja 

koulussa. Vaikuttaako aktiivisuutta korostava ympäristö introvertin oppilaan 

itsevarmuuteen ja minäkuvaan, ja kuinka hyvin hän pystyy sopeutumaan tällaiseen 

ympäristöön? Lisäksi aihetta voisi tutkia opettajan näkökulmasta, kuinka opettaja näkee 

introvertit oppilaat luokassa, millä tavalla he oppivat ja millaista tukea he tarvitsevat. 
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