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Temperamentti ja vuorovaikutus
o

Mikä ihmeen temperamentti?
o

o
o
o
o
o

mitä temperamentti on ja mitä se ei ole

Temperamenttipiirteitä
Muisti ja tarkkaavaisuus
Temperamentit ja oppiminen
Aivoterveydestä
Yhteenveto ja rentoushetki
© S.Hiltunen / 28.9.2012

Nimien opettelu - taitolaji

AssosiOi - liitä - yhdistä
Nimi:
 aikaisempaan: ketä samannimisiä tunnet?
 muihin sanoihin
 etu- ja sukunimi toisiinsa
 (kädenpuristukseen)
 toista nimi ääneen
silti nopeasti!
 kommentoi nimeä ääneen
 keskustele nimen alkuperästä tai mitä se tuo
mieleesi
© S.Hiltunen / 19.1.2012
 17.9.2010/ Sinikka Hiltunen

Nimien opettelu - taitolaji

AssosiOi - liitä - yhdistä
Kasvot ja olemus
 ääneen, äänensävyyn
 (kädenpuristukseen)
 väreihin, mielikuviin, kuvioihin
 NIMEEN!
silti nopeasti!
 kirjoita nimi ylös (mielessäsi)
© S.Hiltunen /20.10.2010
 17.9.2010/ Sinikka Hiltunen

Temperamentti - mitä se on?
• joukko synnynnäisiä taipumuksia
tai valmiuksia:
• tapa reagoida toistuvasti samalla
tavalla samankaltaisessa
tilanteessa
• ulkoisiin ärsykkeisiin ja/tai
• sisäisiin ärsykkeisiin

• tapa, jolla toimii, tekee asioita
© S.Hiltunen / 9.11.2009

Temperamentti - mitä se on?
 temperamentit noudattavat
normaalijakaumaa:
 poikkeavat havainnot (outliers)
oleellisia:
 korkea tai matala
temperamenttipiirre: sijoittuu
jakauman ääripäihin

 ihmisten erilaisuus (= yksilöllisyys)
johtuu temperamentista: kun
kuvailemme toisiamme,
käytämme yleensä
temperamenttipiirteitä
© S.Hiltunen / 9.11.2009

Temperamentti - mitä se on?
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 ihmisten erilaisuus (= yksilö
yksilöllisyys) johtuu
temperamentista: kun kuvailemme toisiamme,
käytämme yleensä temperamenttipiirteitä
temperamenttipiirteitä
© S.Hiltunen /14.8.2012

Temperamentti - mitä se on?
 EI tarkoita käyttäytymistä reaktion
seurauksena:
käyttäytymistapansa ihminen valitsee

 herkkyys tulla kärsimättömäksi liittyy
temperamenttiin, mutta mitä ihminen NÄYTTÄÄ
ulospäin, on valinta- ja oppimiskysymys
© S.Hiltunen / 9.11.2009

Temperamenttipiirteitä
Häirittävyys (distractability)
Sinnikkyys (persistence)
 havaitsee herkästi kaikki uudet
 pitäytyy palkkion
ärsykkeet
mahdollisuutta lisäävässä
käyttäytymisessä (Cloninger  unohtaa asioita, kun lähtee
ym., 1994, TCI)
uuden ärsykkeen perään
 ei helposti häirittävissä, palaa  lapsena helppo: voi johdattaa
nopeasti tehtävän pariin
huomion muualle mutta
keskeytyksen jälkeen
unohtelee helposti
 osaa hyvin keskittyä, jatkaa
 aikuisena voi oppia tekemään
sinnikkäästi loppuun
monta asiaa yhtaikaa
 lapsena hyvä koulutyöhön
 tarttuu heti toimeen, nopea
keskittyminen mutta jankkaa
motivoitumaan
helposti
 auttaa muita, mutta ei ehkä osaa
 joskus liika sinnikkyyskin voi
itse pyytää apua
olla ärsyttävää
 asiat jäävät helposti kesken (JOS
ei sinnikäs)
© S.Hiltunen / 12.3.2010

Temperamenttipiirteitä
Sopeutuvuus
 oleellista sopeutumisen nopeus:

Hidas sopeutuja
Lapsena:
 miten helposti nukahtaa
vieraassa paikassa
 joka asiaan Ei

 jos vanhemmat nopeita sopeutujia,



sitä pahempi

samat lelut, sama satu uudell.

 tulkitaan usein kiukutteluksi
 elämä jokseenkin kurjaa
 anna riittävästi AIKAA
sopeutumiseen

 uusi koulu, asunto, asuinpaikka

Aikuisena:
 ei tunne vaihtelun tarvetta
 lomamatkat esimerkkinä
 tulkitaan usein hankalaksi:
 ei voi vain päättää toimia

nopeammin – synnynnäisyys

 KAIKKI muutos stressin aihe:
 asiat pysykööt ennallaan
 voi johtaa konservatiisiin
asenteisiin

 riippuu profiilista
Nopea sopeutuja
 harkinta voi pettää

– kerro ajoissa!

© S.Hiltunen / 13.3.2009

Temperamenttipiirteitä: Cloninger (TPQ, TCI)
Elämyshakuisuus

Turvallisuushakuisuus

(novelty seeking, NS)

(harm avoidance, HA)

 innostuu uusista ärsykkeistä,
jotka vihjaavat palkkioon tai
rangaistuksen välttämiseen:
 innostuu uusista asioista ja
muutoksista, impulsiivinen
 innokas oppimaan/ tekemään uutta
 näkee erilaiset asiat:

 reagoi intensiivisesti kielteisiin
ärsykkeisiin tai niiden
mahdollisuuteen:
 välttää riskejä
 pitää rutiineista, ohjeista
 “tehdään kuten ennenkin”
 suhtautuu varovaisesti kaikkeen
uuteen
 huolestunut, pessimistinen,
väsynyt
 oppijana pääsee varmasti tuloksiin
jos ei muutoksia
 muutokset - stressin aihe








“miten asian voisi tehdä toisin”

kyllästyy rutiineihin, inhoaa sääntöjä
tuhlaileva, huolimaton
ei stressaannu helposti, vaikka
muutoksia paljon ja jatkuvasti
MUTTA:




tuhlailevaisuus...
voi jättää asioita kesken
(sinnikkyys?)




tarvitsee sopeutumisaikaa
suorituskyky laskee helposti:
esim. oppimisympäristö

dopamiini

serotoniini
© S.Hiltunen / 21.9.2010

Temperamenttiprofiili =
eri temperamenttipiirteet yhdessä

usein piirteet tukevat
joskus piirteet ovat
ristiriitaisia:
toisiaan:
 korkea
 korkea
turvallisuushakuisuus
elämyshakuisuus
JA korkea
+ matala
turvallisuuselämyshakuisuus
hakuisuus
viihtyy kotona tai
KAIKKEA tekisi
samassa
mieli tehdä mutta ei
työpaikassa, ei
oikein uskalla –
kaipaa muutosta tai
pelottaa...
vaihtelua
© S.Hiltunen / 15.2.2011

Temperamentit ja ristiriidat
 Ristiriidat voivat olla sisäisiä:
 korkea elämyshakuisuus ja korkea
turvallisuushakuisuus

 Tai ristiriidat voivat olla ulkoisia:
 hankaluuksia vuorovaikutuksessa,


suvaitsevaisuudessa:
yhdellä ryhmästä korkea turvallisuushakuisuus
ja muilla ei:

 yksi kaipaa varmistusta varmistuksen perään ja
muut haluavat jo mennä eteenpäin...
 MITEN dilemma ratkaistaan?
© S.Hiltunen / 15.2.2011

Temperamentti ja ympäristö
Tilanne antaa merkityksen:
 Goodness of fit

 ympäristö ylläpitää ja tukee piirrettä

 Poorness of fit
 yksilön ja ympäristön välinen ristiriita
STRESSI
 jatkuva epämiellyttävä olo
© S.Hiltunen / 13.3.2009

Muistijänteestä (memory span)
Sanatestit:
 Millerin (1956) maaginen luku: 72
 liittyy varastoajatteluun Baddeley (1986, 2000): työmuisti
 MUTTA: uudempi ajattelutapa...
© S.Hiltunen/ 28.9.2012

Muisti – mitä se on?
Unohtaminen
Kielen päällä -tilanteet

Muistissa säilyttäminen
Tarkkaavaisuus

Säilömuisti

Assosiointi

Mieleenpainaminen

=

Hakuvihjeet

Mieleenpalauttaminen

Työmuisti

Työmuisti

20-30 s

Aistikanavat ja kieli
 Sinikka Hiltunen / 31.1.2011

Korteksi eli (iso)aivokuori
= aivojen ulommainen kerros
• ihmisellä 1-4 mm paksu
• monikerroksinen
• pinta-ala 0,22 m²
• hyvin poimuttunut
• ulottuu lähes keskiosien
ympäri
•100 miljardia neuronia
 Aivojen paino vain 5 %
•100-1000 synapsia/neuroni
ruumiin painosta
= oppimisen perusta
 Mutta kuluttaa energiaa
20 % ”levossa”
levossa”
 Sinikka Hiltunen / 15.2.2011

Muisti - missä?
Korteksi eli (iso)aivokuori
 Havaitseminen - aistialueet
 Toiminnan ohjaus otsalohko
 Assosioimalla oppiminen:
 tiedon yhdistä
yhdistäminen
 aikaisempien
yhdistelmien tuottaminen
 assosiaatioalueet
päälaella
äälaella
 Tiedon sä
säilytys = säilö
ilömuisti

© S.Hiltunen/ 2.2.2011

SAMA hermoverkko
aktivoituu:
 oppimisvaiheessa JA
 mieleenpalautettaessa

Muisti - missä?
Etuotsalohko
(PFC)

Aivojen syvät osat
Ass osiaatioalueet
Näköaivokuori

Aivokurkiainen
Kuuloaivokuori

Limbiset
alueet =
Tunnealueet
nk. matelijan
aivot primitiiviprimitiivireaktiot!

Pikkuaivot

Hippokampus
http://www.shockmd.com/2009/06/02/hippocampus-and-depression/

 Sinikka Hiltunen / 7.10.2011

Viestintä sähköis-kemiallista
 Hermoston viestintä
on sähköiskemiallista:
 sähköinen jännite
hermosolun kalvon yli
= sähköinen signaali
Sadat (tuhannet?) neuronit
yhdessä muodostavat
sähkömagneettisen kentän –
joka voidaan mitata –
 aivokuvantamenetelmät: EEG,
MEG, fMRI

© S.Hiltunen/ 28.9.2012

Viestintä sähköis-kemiallista
 Hermoston viestintä
on sähköiskemiallista:
 kemialliset
välittäjäaineet
hermosolujen välillä
= säätely
Välittäjäaineita monenlaisia:
 kiihottavat: nopeuttavat
 ehkäisevät: pysäyttävät signaalin tai
hidastavat sen kulkua
 ravinto, lääkeaineet, huumaavat aineet...

© S.Hiltunen/ 28.9.2012

Viestintä aivoalueiden
välillä – sama rytmi!
Palva Satu & Matias, 2010:

 Lyhytkestoisen
muistin yllä
ylläpidon
aikana hermosolujen
toiminta synkronoituu
 mahdollistaa
aivoalueiden vä
välisen
viestinnä
viestinnän
- MEGMEG- ja EEG -mittaus

onlinemedicinetips.com

 15.2.2010/ Sinikka Hiltunen

Miten viesti kulkee...
Solujen vä
väliset yhteydet
voivat olla heikkoja,
 signaali hukkuu
helposti
taustakohinaan
- synkronista rytmiä
rytmiä ei
synny!!
MUTTA signaalia voi
vahvistaa eri tavoin
TIETOISESTI!
http://neuronarrative.files.wordpress.com/2008/09/neurons_and_glial_cells.jpg
 Sinikka Hiltunen / 31.1.2011

Tilanne tallentuu itsestään!
Tukiaktiviteetti
esim. tunnealueilta

Tukiaktiviteettia antavat
tärkeät asiat:






kiinnostus
motivaatio HYÖDYNNÄ!
sinnikkyys
tarkkaavaisuus
Mikä näistä on mukana
silloin, kun normaalisti
onnistuneet
painat TUNNUSLUKUA
harjoitukset
mieleesi?
 (myönteinen) palaute
© S.Hiltunen/ 15.2.2011

Jännitys, pelko, stressi...
- antavat myös tukiaktiviteettia!!
 aiheuttaa muistin
pätkimistä
tkimistä
 etenkin
pitkä
pitkäkestoinen
stressi
 vie motivaation,
kiinnostuksen
 vaikeuttaa
keskittymistä
keskittymistä
 aiheuttaa
unihä
unihäiriö
iriöitä
itä

Tarkkaavaisuus...

© S.Hiltunen/ 15.2.2011

Muistijänteestä
Sanatestit:
 Millerin (1956)
maaginen luku: 72
 liittyy varastoajatteluun Baddeley (1986, 2000):
työmuisti

Säilömuistin
aktivoitunut
osa

Tarkkaavaisuuden
kohde

Cowanin tarkkaavaisuusmalli (2001)
 maaginen luku: 4 1
© S.Hiltunen/ 18.11.2011

Tarkkaavaisuus ja
muisti
 Unsworth ja Engle, 2007:
 Hyvä- ja heikompimuistiset
eroavat toisistaan:
1.Kyky ylläpitää tietoa
tarkkaavaisuuden kohteena
2.Kyky hakea tietoa
aktivoituneesta muistista

Pitkäkestoisen
Tarkkaavaimuistin
suuden
aktivoitunut
kohde
osa

Cowan, 2001

 erotella olennainen tieto
epäolennaisesta
 ehkäistä häiriöitä (inhiboida)

 ehkä hyvämuistiset ovatkin vain hyviä
keskittymään?!
 29.1.2010/ Sinikka Hiltunen

Panosta tarkkaavaisuuteen!
Tarkkaavaisuus - olennaisen havaitseminen
Uudempi tutkimus:
 Ikääntyminen vaikuttaa nimenomaan
tarkkaavaisuuteen
 Mutta: suuret erot yksilöiden välillä
 synnynnäiset erot – temperamentit
 harjoittelu – elämänhistoria
Keskity – ei se vie kuin hetken!
© S.Hiltunen/ 18.11.2011

Takaisin temperamentteihin Entäpä palaute?
Tukiaktiviteetti
esim. tunnealueilta

Tukiaktiviteettia antavat
tärkeät asiat:






© S.Hiltunen/ 15.2.2011

kiinnostus
HYÖDYNNÄ!
motivaatio
sinnikkyys
tarkkaavaisuus
onnistuneet
harjoitukset
 (myö
(myönteinen) palaute

Temperamenttipiirteitä
Säännöllisyys - rytmisyys
Korkea:

Matala:
 säännölliset rytmit: nukkuminen, ei mitään rytmiä: voi
syöminen, suolen toiminta jne.
nukkua/syödä koska vain,
 järjestys tärkeää:
missä vain
 tavarat, teot, jopa ajatukset
järjestys ja
 suunnittelu:
suunnitelmallisuus ei
 pitkä tähtäin, koko elämä
ominaista
 ei varasuunnitelmia

 muutokset hankalia –sotkevat
kaiken

 tapojensa orja

Entäpä jos on nopea

sopeutuja mutta matala
säännöllisyys?
© S.Hiltunen / 9.11.2009

Temperamenttipiirteitä
Kiitoksenkaipuu
(reward dependency; Cloninger)

 reagoi intensiivisesti
etenkin sosiaaliseen
palautteeseen:



Seurallisuus
(socialability, Buss&Plomin)
 mieluumm. yhdessä kuin yksin:



riippuvainen ulkopuolisesta
myö
myönteisestä
nteisestä palautteesta




“ylisosiaalinen”
kunnianhimoinen, MUTTA:



välittäjäaine: noradrenaliini

 tunnepohjaiset tilannearviot 
 vaihtaa mielipidettä herkästi
 esimiehenä ei pysty

ottamaan vastuuta ikävistä
päätöksistä

mielihyväpalkinnot:
 muiden läsnäolo
 kiva tehdä yhdessä
(harrastukset)
 muiden huomion
kohteena: arvostus,
kiitos, palkinnot
lapsena lahja: pidetty,
vahvistaa itsetuntoa
matala seurallisuus:
 riippumaton muiden mielipit.
 muutama hyvä ystävä
© S.Hiltunen / 13.3.2009

Temperamenttipiirteitä
Varautuneisuus (ujous)
Lapsena:

Aikuisena:
 harkitseva,
 vetäytyy uusissa tilanteissa ja vierastaa
varovainen
uusia ihmisiä
uusissa
 mukautuminen uuteen tilanteeseen ja
tilanteissa: esim.
ihmiseen vie tavallista enemmän aikaa
uusi luokkahuone
 etenkin alle 3-vuotiailla hyvin yleinen ja
tentissä voi
normaali, ujous vasta 2,5-3 v jälkeen
aiheuttaa stressin,
 uudet tilanteet: ¼ valkoihoisista joka vaikuttaa
pakoreaktiolla (30 % lapsista lähestyy)
tenttitulokseen
 usein empaattinen, osaa kuunnella
muita
© S.Hiltunen / 3.4.2012

Temperamenttipiirteitä
Sensitiivisyys
Korkea:
 kaikki aistit herkkiä
 ennen kaikkea: tunto,
kipu, haju ja maku
 huomaa herkästi myös
sosiaalisia vihjeitä
 tunne-elämän
herkkyys: loukkaantuu
helposti

Matala:
 “tunnottomuus”, ei edes
huomaa muutoksia
missään aistimuksissa
 ei sairastu helposti eikä
välitä pienistä kivuista
 usein myös
sosiaalisesti: loukkaa
toista tahtomattaan eikä
edes huomaa sitä
 ei ole helposti
loukattavissa
© S.Hiltunen / 9.11.2009

Temperamenttien sisäistämistä
UUDET 2-3 hengen ryhmä
ryhmät:
• Mieti eri
oppimistilanteita, joissa
olet ollut:
• Tunnistitko jonkin
piirteen?:

• itsessä
itsessäsi
• jossakussa muussa
• Onko jokin piirre
ominainen sinun
tavallesi oppia?
© S.Hiltunen /28.9.2012

Temperamentteja:










sinnikkyys
häirittävyys
sopeutuvuus
elämyshakuisuus
turvallisuushakuisuus
kiitoksenkaipuu
seurallisuus
varautuneisuus
sensitiivisyys
 1.10.2009/ Sinikka Hiltunen

Temperamenttien sisäistämistä

Miten nämä
piirteet voivat
vaikuttaa
oppimiseen?
• käytännön
esimerkkejä

Temperamentteja:









© S.Hiltunen /28.9.2012



sinnikkyys
häirittävyys
sopeutuvuus
elämyshakuisuus
turvallisuushakuisuus
kiitoksenkaipuu
seurallisuus
varautuneisuus
sensitiivisyys
 1.10.2009/ Sinikka Hiltunen

Palautehampurilainen
 Myönteiset

yksityiskohdat
 pihvi ja höystöt =
varsinainen
palaute = mitä
voin tehdä
paremmin?
 Myönteinen
kokonaisarvio
© S.Hiltunen /28.9.2012

Harjoitus: Palautehampurilaisen soveltaminen
 2-3 hengen ryhmissä vuorotellen:
 A kertoo jonkin taidon, jonka osaa jokseenkin hyvin, esim. piirtäminen,
käsityöt, jonkin asian oppiminen, urheilulaji, esiintyminen tms.:
 A:
 valitse jokin työ (esim. piirustus, käsityö, tehtävä, suoritus), joka ei
onnistunut kovin hyvin

 kerro siitä B:lle – anna itsellesi palautetta näin jälkeenpäin
hampurilaismallin mukaan

 B antaa palautetta A:lle tavasta, jolla hän kertoi asiasta:





Muista hampurilaismalli!!
Olivatko myönteiset yksityiskohdat mukana - riittävästi?
Kielteisiä yksityiskohtia sopiva määrä suhteessa myönteisiin?
Kokonaisarvio ok?

 A kuuntelee ja kiinnittää huomionsa omiin tuntemuksiinsa: miltä tuntuu
saada palautetta tällä tavalla?
 C tarkkailee tilannetta kokonaisuutena ja kommentoi jälkeen päin:
 Mitä havaitsit, mihin kiinnitit huomiota, mitä opit?
© S.Hiltunen /28.9.2012

Oppiminen tapahtuu unen aikana
Molemmat univaiheet
välttä
lttämättö
ttömiä
miä:
 SWSSWS-uni (slow wave
sleep) = hidasaaltouni

Häiriintynyt uni heikentää muistia

 semanttinen ja episodinen
oppiminen
 ajatusten kaltaisia
 alkuyö
alkuyöstä
stä

 REMREM-uni (rapid eye
movement) = vilkeuni
 ongelmanratkaisu
 taitojen oppiminen (myö
(myös
kielitaito)
 näkymiä
kymiä
 aamuyö
aamuyöstä
stä

 24.9.2009/ Sinikka Hiltunen

Unihäiriöistä
 Ydinlä
Ydinlämpö
mpötila alas – sauna, kylpy
 Rutiinit, rauhoittuminen hyvissä
hyvissä ajoin
 valaistus, mitä
mitä katsot tv:stä
tv:stä?

 Pimeä
ön ja viileä
Pimeä, äänet
äänetö
viileä huone
 Unen hakeminen:
hakeminen:
 ole herkkä
herkkä omalle rytmillesi
 sängyssä
ngyssä maks. 20 min – siirry muuanne, jos uni ei tule

 Huolet tai tekemä
tekemättö
ttömät työ
työt – kirjoita muistiin, että
että
muistat aamulla ja saat rauhan yö
yöllä
llä!!
 Rentoutuminen lihasryhmä
lihasryhmä kerrallaan





jooga, mietiskely, meditointi
maisemaan tai tarinaan keskittyminen
laske numeroita sadasta alaspä
alaspäin
virtuaalijugurtti

 Sinikka Hiltunen / 31.1.2011

Unihäiriöistä
 Päivä
ivällä
llä proteiiniateria, illalla hiilihydraatteja
 4 t ennen nukkumaan menoa

 Laventeli, rohtovirmajuuri, kanerva,hunaja...
 Kuorsaus – hoida!
 uniapnea – muistinpä
muistinpätkiminen ja aivoinfarktiriski!

 Nokoset, pä
päivä
iväunet
 1414-17 vä
välillä
lillä
 ei ennen 12 eikä
eikä 1818-20 vä
välillä
lillä
 maks. ½ tuntia – muuten poissa yö
yöunesta
 Sinikka Hiltunen / 31.1.2011

Oppiminen ja elintavat
 Ravinto
 kasvispainotteinen Vä
Välimeren
ruokavalio – kasvisö
kasvisöljyt, kalaa, vä
vähän
punaista lihaa

 Verenpaine, diabetes, korkea
kolesteroli, masennus – hoida!
 Tupakointi – lopeta!
 muistin pä
pätkiminen, aivoinfarktit,
dementiat puhkeavat aikaisemmin ja
pahempina
 Sinikka Hiltunen / 31.1.2011

Oppiminen ja elintavat
Hermosolureservi – kasvata!
 Uuden oppiminen:
 UUSIA TIETOJA JA TAITOJA
 monipuolisesti!!

 Liikunta
 parantaa muistia
 iäkkä
kkäillä
illä henkilö
henkilöillä
illä jo 40 min reipas kä
kävely 3
kertaa viikossa  1 v kuluttua: hippokampus
2 % suurempi ja muistitestitulokset parempia!!!

 viivä
viivästyttää
styttää ja hidastaa dementioita
 parantaa unen laatua
© S.Hiltunen/ 15.2.2011

Kotimatkalle - kotitehtävä
Katso alussa
kirjoitettua luetteloa
luonteenpiirteistäsi:
• Mitkä
temperamenttipiirteet voisivat
selittää
luonteenpiirteitäsi?

Temperamentteja:









© S.Hiltunen / 28.9.2012



sinnikkyys
häirittävyys
sopeutuvuus
elämyshakuisuus
turvallisuushakuisuus
kiitoksenkaipuu
seurallisuus
varautuneisuus
© S.Hiltunen / 19.1.2012
sensitiivisyys

Temperamentti: Lähteitä
 Keltikangas-Järvinen Liisa, 2008: Temperamentti, stressi ja
elämänhallinta
 Keltikangas-Järvinen Liisa, 2010: Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot
 Keltikangas-Järvinen Liisa, 2010: Tunne itsesi, suomalainen
 Keltikangas-Järvinen Liisa, 2010: Temperamentti ja koulumenestys
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