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Profiilin alkuperä - Washingtonin Yliopiston lauseentäydennystesti (Loevinger,
1970)
Mielen toimintalogiikat-profiili perustuu Jane Loevingerin (1976) teoriaan itsen kehityksestä. Loevingerin
teorialle ominaista on, että se on muodostunut täysin hänen psykometrisen instrumenttinsa,
lauseentäydennystestin (Washington University Sentence Completion Test = WUSCT) tuottamaan
empiirisen aineiston pohjalta. WUSCT on yksi laajimmin käytetty ja luotettavuustestattu instrumentti
kehityksellisessä psykometriikassa. Useat tutkimukset ovat tukeneet WUSCT:in luotettavuutta
psykometrisena mittarina (Hauser, 1976; Blasi & Cohn, 1998), Cox, 1974; Redmore and Waldman, 1975).
Loevingerin työ sijoittuu laajempaan konstruktivistis-kehityksellisen psykologian haaraan. Tunnetuimpia
tämän perinteen edustaja on Piaget (1958), ja hänen teoksensa lasten ja nuorten kehityksestä, Kohlberg
(1984) teorioineen moraalin kehityksestä, sekä Kegan (1982, 1994) tutkimuksineen merkityksen
antoprosessin suhteesta elämän haasteisiin. Mainitut tutkijat edustavat vain jäävuoren huippua.
WUSCT projektiiviset lauseenalut arviointikriteereineen ovat käyneet historiansa aikana useita
kehitysvaiheita (Loevinger & Wessler, 1970; Hy & Loevinger, 1996). Kymmenien tuhansien WUSCT:n
täyttäneiden henkilöiden vastauksia käytettiin luomaan viimeisin instrumentin viimeisintä versiota.
WUSCT:n historian aikana sen rinnalla on kulkenut muutamia paremmin työelämän kontekstia vastaavia
versioita. Tutkijat ovat muun muassa esittäneet uusia lauseenalkuja (Molloy, 1978), ja ottamalla pois
sukupuolirooleja painottavia ja heikoiten kokonaistulokseen korreloivia lauseenalkuja. Torbert (1987) esitti
uudet paremmin työkontekstia vastaavat nimet ja kuvaukset tasoille, joita Joiner ja Josephs (2006) edelleen
muotoilivat myöhemmin. Cook-Greuter (1999) laajensi teoriaa sekä työkalua lisäämällä arviointiskaalan
yläpäähän kaksi uutta tasoa: Synergisti ja Ironisti.

Arviointimenetelmä
WUSCT:sta on käytetty sekä 36 että 18 lauseenalun mittaista versiota. Täytettynä se kuvaa henkilön
arviointi ja ajatteluprosesseja, sekä tapaa olla vuorovaikutuksessa muihin. Lauseentäydennykset kuvastavat
arvioitavan yleistä ”karttaa maailmasta” niin kuin hän sen konseptualisoi omalla egon kehityksen tasoltaan
käsin.
Arvioijat sovittavat jokaisen vastauksen yhteen arviointimanuaalissa olevaan kategoriaan. Jokaiselle
lauseenalulle on olemassa omat vastauskategoriansa. Arvioijan tehtävä on löytää täsmällinen tai erittäin
läheinen yhteensopivuus vastauksen sekä manuaalin antamien esimerkkien välillä. Jos yhteensopivuutta ei
löydy, arvioija käyttää tiettyjä sääntöjä sekä omaa arviotaan jokaisen lauseentäydennyksen asettamiseksi
sitä kuvastavalle tasolle.
Arviointimenetelmässä keskeistä on pilkkoa lomakkeen tiedot ja yhdistää se useisiin muihin samaan aikaan
sisään tulleista lomakkeista saatuihin lauseenalkuihin. Ensin arvioidaan ensimmäinen lauseenalku erikseen

kaikista lomakkeista, minkä jälkeen arvioidaan lauseenalku nro 2. Näin voidaan välttää ”halo” efekti, jossa
lomakkeen muihin lauseenalkuihin annetut vastauksia arvioivan psykologin harkintaan). Lopulta arviot
lisätään yhteen ja luodaan yksilön tilastollinen kuvaaja henkilön kokonaisprofiilista.
Johonkin tiettyyn alueeseen kuuluvat vastaukset kategorisoidaan. (Esimerkiksi asiantuntija-profiiliksi
karakterisoiduissa vastaukset sisältävät: 2 opportunisti, 8 diplomaatti, 20 asiantuntija, 5 saavuttaja ja 1
katalysoija).Ennen kuin lopullinen tulos lasketaan tietokoneohjelmalla, arvioija käy läpi koko profiilin
kiinnittäen huomiota profiilipisteiden sisältämän skaalan ääripäihin, sekä kokonaisuuteen, jonka vastaukset
muodostavat. Erot tilastollisen arvion sekä intuitiivisen arvion välillä johtavat uuteen tarkasteluun, ja
epäselvissä tapauksissa toista menetelmään erikoistunutta arvioijaa pyydetään arvioimaan profiili.
Kokeneet arvioitsijat ovat yksimielisiä yksilöllisten lauseenalkujen pisteytyksestä 0.8 tapauksista. Mikä
tärkeintä, he ovat yhden tason sisällä 0.9 tapauksista. Yleisesti 0.8 arvioitsija reliabiliteettia pidetään
riittävänä, yli 0.9 erittäin vahvana.
Tutkimusten mukaan on lähes mahdotonta väärentää omaa tulostaan WUSCT:ssa. Tutkimus osoittaa, että
ihmiset eivät vain harvoin pystyvät luomaan profiilia, joka on myöhemmällä tasolla kuin heidän omansa,
vaikka itse arviointimenetelmä selitetään heille (Redmore, 1976). Kuitenkin tarkalla ohjeistuksella saattaa
joidenkin ihmisten kohdalla olla korkeintaan yhden tason suuruinen vaikutus tuloksiin.

WUSCT:in sisäinen luotettavuus ja validius
Virallisen julkaisunsa jälkeen vuonna 1970, lauseentäydennystestiä on hyödynnetty yli 1000 tutkimuksessa
(Loevinger, 1998; Manners & Durkin, 2001). Tutkimukset ovat kartoittaneet laajasti testin luotettavuutta ja
raportoineet mm. WUSCT:n korkeaa arvioitsijoiden välistä reliabiliteettia ja sisäistä konsistenttiutta
(Loevinger, 1970; Cox, 1974; Hoppe 1972), konstruktivaliditeettia (Hauser, 1976; Westenberg Vaillant ja
McCullough, 1987; Hy ja Bobbitt, 1991), 18 lauseenalun testipuolikkaiden välistä reliabiliutta (Novy ja
Francis, 1972; Redmore & Waldman, 1975). Westenberg et al (1998) tukevat lapsia ja nuoria koskeneessa
tutkimuksessaan tämän kehityksen teorian poikkikulttuurillista ja poikki ikäkausittaista validiteettia.
Ulkoisen validiteetin osalta tutkimusta on tehnyt muun muassa Rock (1975) ja Hauser (1976) sekä
työelämän osalta Torbert and associates (2004). Powers ja Noam (1991) ovat validoineet WUSCT:n
yhteyden moraaliseen arviointiin. WUSCT:n poikkivalidoinnissa reflektiivisen arviointikyvyn sekä
kognitiivisen kompleksisuuden mittareiden välillä on saatu heikkoja korrelaatioita (King & Kitchener, 1994).
Kriittisiä näkökulmia
Lauseentäydennysmetodologian validiutta on kritisoitu kahdelta kannalta. 1) kyse on vain verbaalisesta
sujuvuudesta, koska myöhemmillä tasopisteet saavat ihmiset kirjoittavat huomattavasti pitempiä lauseita,
2) Loevingerin käsitystä egon kehityksen statuksesta persoonallisuuden ”ydin piirteenä” ei ole todistettu
psykometrisesti. Mitä verbaaliseen sujuvuuteen tulee, on huomattu, että korrelaatio on väistämätön, koska
suuremman konseptuaalisen kompleksisuuden ja luovien piirteiden ilmaisu myöhemmillä tasoilla edellyttää
pidempiä vastauksia (Loevinger & Wessler, 1970; Vaillant & McCullough, 1987). Samaan aikaan on selvää,e
ttä monet tutkimukset egon kehityksestä ovat osoittaneet, että kyse on paljosta muustakin kuin
verbaalisesta sujuvuudesta. Persoonallisuuspiirteet, jotka ovat yhteydessä ennustettuun kehityksen tasoon
ovat sääntöihin sitoutuneisuus, huolenpito, itsetietoisuus, luottamus, hyväksyvyys, interpersoonallinen
herkkyys, luovuus, moraalinen kehitys ja useat mielenterveyttä kuvaavat mittarit (Kohlberg, 1963,1964;
Lorr& Manning, 1978, Vaillat, 1977; Vaillant & McCullough, 1987).
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