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Ajattelutavat uusiksi, 8.2.2014






Minäkäsitykset ja niiden
muuttaminen
Itsetunnosta ja sen lajeista
Uskomukset ja taikausko
Tieteellisestä maailmankuvasta
Useita harjoituksia
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Uskomusten hierarkia

Minkä
Minkä suuremman osa olen?

suku, heimo, harrastusyhteisö
harrastusyhteisöt, työ
työpaikka
/firma, kansa, yhteiskunta, ihmiskunta,
luomakunta, Äiti Maa, Jumalan Valtakunta ...

Osallisuus,
henkisyys
Identiteetti

Kuka minä
minä olen?
Mikä
Mikä on tä
tärkeää
rkeää?? Mikä
Mikä on kaikkein tä
tärkeintä
rkeintä?

Arvot

Mitä
Mitä osaan, taidan, missä
missä olen kyvykä
kyvykäs?

Kyvyt, taidot

Mitä
Mitä teen, miten kä
käyttä
yttäydyn?

Teot, toiminta

Missä
Missä jotain tapahtuu, missä
missä teen jotain, missä
missä
käyttä
yttäydyn

Ympä
Ympäristö
ristö

Minuus koostuu uskomuksista
Persoonallisuuden / identiteetin kehitys:
 Itsen skeemat (Marja Saarenheimo):
= ydinuskomuksia – toimivat tulkinnan
perustana, kaavana:
kaavana:


”joko minä
minä taas olen tä
tässä
ssä tilanteessa”
tilanteessa” –
skeema ohjannut kä
käyttä
yttäytymistä
ytymistä!

 = kognitiivisia (esim. pääteltyjä) yleistyksiä
itsestä
 Minä
Minän eheys – pysyvyys ajassa ja tilassa
 ESIMERKKI
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Minuus koostuu uskomuksista
Itsen skeemat, esimerkiksi:
 riippuvainen muista vs. riippumaton
muista


Ne, joilla oli riippumattomuuden skeema:
skeema:

 prosessoivat aiheeseen liittyvää
olennaista tietoa nopeammin
 pystyivät vastustamaan
skeemaan sopimatonta tietoa
 pystyivät kuvaamaan skeemaansa

Merkki
heikosta
itsetunnosta:
mitä muut
minusta
ajattelevat?
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Minäpystyvyys
Bandura, 1963,1986,1999:
♦ Omat kokemukset: mihin pystyy ja
mitkä ovat omat heikkoudet - TÄRKEIN!
♦ Vertailu muihin:
muihin muiden onnist./epäonn.
♦ nk. attribuointi: mistä
mistä johtui?

Kyvyt ja taidot

♦ Sosiaalinen tuki:
tuki muiden
kannustus/haukut – mitä merkitsee?
♦ Tunnereaktion herääminen:
minen ENNEN
tilannetta – ennakko-odotukset
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Arvottaminen
Yleensä itse arvioi itseään
myönteisemmin kuin mitä muut
arvioivat sinut – mutta:
Arvot!
 Itsetunto ja arvottaminen:
arvottaminen
 Olen tyttö/nainen – onko se arvokas
asia?
 Olen ujo – onko se kielteinen asia?
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Tehtävä 5:
Muuta rajoittavaa minäkäsitystä

Pareittain: Valitse jokin
RAJOITTAVA minäkäsitys:
sitys
1. Kulje sen kanssa koko
hierarkia läpi
2. Pysähdy kussakin
kohdassa miettimään:
 Miten käsitys ilmenee?

Osallisuus,
henkisyys
Identiteetti
Arvot
Kyvyt, taidot
Teot, toiminta
Ympä
Ympäristö
ristö
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Tehtävä 5:
Muuta rajoittavaa minäkäsityksiä
3. Osallisuuden kohta:
 käänny katsomaan hierarkiaa
toiseen suuntaan:
 kun täällä ajattelen näin,
mitä se vaikuttaa muihin
kohtiin?
 Jos sinulla kielteinen käsitys
osallisuudesta: muuta sitä
myönteisemmäksi

Osallisuus,
henkisyys
Identiteetti
Arvot
Kyvyt, taidot
Teot, toiminta
Ympä
Ympäristö
ristö
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Tehtävä 5:
Muuta rajoittavaa minäkäsityksiä
4. Lähde kulkemaan hitaasti
takaisin pä
päin – pysä
pysähdy
kussakin kohdassa
miettimää
n, keskustelemaan:
miettimään,
 miten ylempi taso X vaikuttaa
tähän tasoon, miten kä
käsitys
muuttuu?
 ota muuttunut kä
käsitys
”mukaasi”
mukaasi” ja jatka matkaa

Osallisuus,
henkisyys
Identiteetti
Arvot
Kyvyt, taidot
Teot, toiminta
Ympä
Ympäristö
ristö
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Mitä itsetunto on?


tietoisuus omasta arvosta, itsekunnioitus


itsen ja oman elämän arvostaminen

 itsetuntemus
 vaihtelee tilanteiden myötä
Hyvä itsetunto:



uskaltaa yrittää, sietää pettymyksiä
arvioi itseä sisältä päin: riittävän hyvin – tein parhaani

Merkki heikosta itsetunnosta: mitä muut minusta ajattelevat?





mielistelytaipumus

sekä synnynnäistä: temperamenttipiirre ”kiitoksenkaipuu”
että opittua

© S.Hiltunen/ 7.3.2014

Itsetunnon lajeja
1. Perusitsetunto (basic
(basic selfself-esteem)
esteem)
 varhainen kiintymyssuhde perustana
 kehittyy vuorovaikutuksessa ympä
ympäristö
ristön
kanssa:
Hyvä
Hyvä
 kehuminen
 kuunteleminen
 kunnioittava puhe
 huomionosoitukset ja
halaukset
 menestys urheilussa ja
koulussa
 luotettavia ystä
ystäviä
viä
• luetteloiden lä
lähde: http://www.rdc.ab.ca

Huono
 kova kritiikki
 huutaminen ja lyö
lyönnit
 välipitä
lipitämättö
ttömyys, naurettavaksi
tekeminen, kiusaaminen
 täydellisyysodotukset
 epä
epäonnistumiset urheilussa ja
koulussa
 uskottelu, että
että epä
epäonnistuminen
koskee koko minää
minää ei kertasuoritusta
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Itsetunnon lajeja
2. yleinen itsetunto (global self-esteem):
 melko pysyvä (piirre – trait)
 kuitenkin enemmän tilannekohtainen kuin
perusitsetunto
 tilanteista riippumaton (non-contingent
SE):
”olen pystyvä ja arvokas”
 tunneperustainen
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Itsetunnon lajeja
3. tilanneriippuvainen itsetunto (contingent
SE)





tunne, että oma päivittäinen suoriutuminen
säätelee itsetuntoa – vertailu muihin
riippuvainen koetusta menestyksestä ja
epäonnistumisista (itseään vahvistava!)
ylikriittinen ja armoton (ei anna anteeksi omia
heikkouksia)
perfektionismi, kunnianhimo
 esim. opiskelu, työ, rakkaussuhteet (relationbased SE)
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Itsetunnon lajeja
3.1 suoritusitsetunto (performance-based SE, competenc-based
SE)


itsekritiikki  riittämättömyyden tunne  stressi 
loppuunpalaminen
 epäonnistuminen – herkkyys ulkoiselle palautteelle –
yrittäminen, ylisitoutuneisuus  syke ja verenpaine nousee
(fysiol.taso)
 tunnetaso: huolestuneisuus, jännittyneisyys, suuttumus,
frustraatio, epävarmuus, ennustettavuuden puute










oppiminen: pelkkä sana ”työ” herättää tunteen!

työnjohto: vaatimustaso korkea, ohjauksen puute, ei voi itse
säädellä työtahtia:
milloin työ on hyvin tehty? milloin voi lopettaa työn?

selittää 9-14 % loppuunpalamistapauksista
naisilla korkeampi ja naiset herkempiä loppuunpalamaan
lähde: Victoria Bloom, 2011, väitös
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Itsetunnon lajeja
3.2 rakkaussuhdeitsetunto
(relationship-based SE)
 hyvin tilanneriippuvainen:
 tunne omasta arvosta riippuu siitä,
miten päivä menee, miten
kumppani suhtautuu, miten
käyttäytyy, miten huomioi
 vrt. suhderiippuvuus,
läheisriippuvuus
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Itsetunto on opittu


vaikka taustalla ovat synnynnäiset
temperamentti- ja persoonallisuuspiirteet,
minäkäsitykset ovat silti opittuja




kukaan ei synny heikon itsetunnon kanssa!

heikkoa perusitsetuntoa korvataan helposti
suoritusitsetunnolla ja/tai
rakkaussuhdeitsetunnolla



epävakaa
yleinen itsetunto jää heikoksi
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Tehtävä 6: Merkitystihentymät


Palauta mieleesi jokin kielteinen tunnekokemus,
tunnekokemus,
joka on jää
nyt mieleesi
jäänyt
Mieti, mikä
llimmä
äisin tunteesi:
mikä oli pää
päällimm






kiukku, harmistus, viha, hä
hämmennys, ärsyyntyminen...

Muodosta lause: Minua kiukuttaa/ä
kiukuttaa/ärsyttää
rsyttää,,
koska...




täydennä
ydennä lausetta niin monella jatkolla, kuin tulee
mieleen

Kaikki lauseet käyvä
yvät, esim.:




Olen stressaantunut, koska...
Minua jä
jännittää
nnittää,, koska...
En osaa nukkua, koska...
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Uskomusten nelikenttä

Ei-X, koska Y

X, koska Y

(X, koska Y)

(Ei-X, koska Y)

Ei-X, koska ei-Y

X, koska ei-Y

(X, koska ei-Y)

(Ei-X, koska ei-Y)
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Uskomusten nelikenttä

1. Sijoita uskomus nelikentän vasempaan
yläkulmaan
 Esimerkkinä uskomus: En saa mitään
aikaan, koska olen masentunut (oli totta
minulle joskus kauan sitten ☺)
2. Oikeaan alakulmaan tulee vastakohtainen
uskomus:
 Esimerkissä: Saan (paljon) aikaan, koska
(kun) en ole masentunut.
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Uskomusten nelikenttä

3. Oikeaan yläkulmaan tulee uskomus,
jonka osat on koottu mallin mukaan
 Esimerkissä: Saan asioita aikaiseksi,
koska (juuri siksi että) olen
masentunut.
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Uskomusten nelikenttä
nelikenttä
LÄHTÖKOHTA: viivyttely,
tekosyiden keksiminen...



En saa mitään aikaan,
koska...
... olen masentunut

1.



Ei-X, koska Y

X, koska Y

(X, koska Y)

(Ei-X, koska Y)

Ei-X, koska ei-Y

X, koska ei-Y

(X, koska ei-Y)

(Ei-X, koska ei-Y)

Saan asioita aikaiseksi,
koska olen masentunut.
= juuri sen vuoksi, että
olen masentunut, saan
asioita aikaiseksi!!

TOTTA, koska...
...ei ole muutakaan
tekemistä!
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Uskomusten nelikenttä
4. Vasempaan alakulmaan tulee uskomus,
jonka osat on koottu mallin mukaan:
 Esimerkissä: En saa mitään aikaan,
koska en ole masentunut.
 Missä tilanteessa myös se on totta?
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Uskomusten nelikenttä
nelikenttä

1.

En saa mitään aikaan,
koska...
... olen masentunut



Ei-X, koska Y

X, koska Y

(X, koska Y)

(Ei-X, koska Y)

Ei-X, koska ei-Y

X, koska ei-Y

(X, koska ei-Y)

(Ei-X, koska ei-Y)

En saa mitään aikaan,
koska en ole masentunut.
= vaikka en olisikaan
masentunut, en silti saa
mitään aikaan!!


Paljon esimerkkejä,
esim. tekemistä on liikaa...
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Uskomusten nelikenttä
Kun se uskomus oli muuttunut, tuli mieleen
seuraava (jatko(jatko-)uskomus:
 MutN ei huvita!!
Mut-mut... kun MIKÄÄ
MIKÄÄN
 Täydensin lausetta: Mikää
n ei huvita, koska...
Mikään
 Ja se taas pantiin nelikentä
nelikentän vasempaan ylä
yläkulmaan
muodossa:
 Mikää
n ei huvita, koska mitää
n kivaa ei tapahdu.
Mikään
mitään
 Ja niin prosessi jatkui...




Ja... lopulta aikaansaamattomuus oli historiaa ☺
© S.Hiltunen / 8.2.2013

Uskomukset – tutkimusta IV
4. Uskomukset ja taikausko (Marjaana
Lindeman):
♦ Ydintiedon sekaantuminen: intuitiivinen ja
analyyttinen ajattelu:
♦ lapset eivä
eivät osaa tehdä
tehdä eroa esim. elollisen ja
elottoman vä
välillä
lillä: kivet voivat liikkua/ajatella, niillä
niillä
on tunteita jne.
♦ osalle aikuisista tä
n kuin ”päälle
”:
tämä jää ikää
ikään
äälle”
 analyyttista ajattelua EI KÄ
KÄYTETÄ
YTETÄ silloin kuin pitä
pitäisi
♦ EI OLE riippuvainen koulutustasosta tms.
ESIMERKKI 
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Uskomukset – tutkimusta IV
4. Ydintiedon sekaantuminen
Esimerkki, kysely (Lindeman
ym. 2009):
 1930 suomal. opiskelijaa,
18-67 v, keski-ikä 25-26 v
(532 miestä)

Ovatko väittämät kirjaimellisesti totta?
Esim.:
 Kivet elävät metsässä.
 Kivet palelevat.
 Maa kaipaa vettä.
 Kukat kaipaavat valoa.
 Puut tuntevat tuulen.
 Koti tuntee asukkaansa. Koti kaipaa
ihmisiä.
 Mieli koskettaa toista.
 yms.

Yhteensä 30 väittämää

Tulokset: kirjaimellisesti totena piti:
 ½ osanottajista väh. 4 väittämää
 ¼ osanottajista 8-30 väittämää
 tekniikan, psykologian ja filosofian opiskelijat
vähiten
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Uskomukset – tutkimusta

V

Tieto on hyvin perusteltu uskomus!
uskomus!
 MUTTA:
MUTTA: tieteellinen ajattelu ei ole
evolutiivisesti adaptiivista (Jussi Viitala,
2010) – OMAN suvun, heimon,
kansakunnan ETU ihmiselle yhä kaikkein
tärkein!!!
 Tieteellistä ajattelua on KOKO AJAN
pidettävä yllä (itse)koulutuksen avulla
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Tehtävä 7: Uskomukset muuttuvat
Kyseenalaistaminen kielimallien avulla
 En saa/ en osaa / en pysty ...(toiminta,
teot)


rajoittava toiminta!



Minun on pakko/täytyy/pitää...



Stereotypiat – kaikki, aina...



varmastiko kaikki, onko poikkeuksia?
ihanko aina, ihan joka ikinen kerta?
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