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Temperamentti ja vuorovaikutus
o

Mikä ihmeen temperamentti?
o

o

Temperamenttipiirteitä:
o
o
o

o

o
o

vuorovaikutus
temperamenttien kehityksestä
temperamenttipiirteet terapiassa

Muisti ja tarkkaavaisuus
o

o

mitä temperamentti on ja mitä se ei ole

Mikä oppimista edistää?

Temperamentit ja välittäjäaineet
Temperamentit ja persoonallisuus
Yhteenveto ja rentoushetki
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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
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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
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Temperamentti - mitä se on?
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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
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Temperamenttipiirteitä
Sensitiivisyys
Korkea:
Korkea:
 kaikki aistit herkkiä
 ennen kaikkea: tunto,
kipu, haju ja maku
 huomaa herkästi myös
sosiaalisia vihjeitä
 tunne-elämän
herkkyys: loukkaantuu
helposti

Matala:
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
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Temperamenttipiirteitä
Emotionaalisuus
 intensiivisyys vs.

reaktiivisuus


herkkä reagoimaan ja reaktio
voimakas

 taipumus hyvän-

/pahantuulisuuteen

Aikuisena:
tasainen luonne
mutta aina pahalla
pääll
ä
äällä


Negatiivinen
emotionaalisuus:
Lapsena:
 näkyy ja kuuluu
 tarvitsee paljon
rauhoittelua, aikuisen
tarve suuri
stressiherkkyys
aikuisena
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Temperamenttipiirteitä
Emotionaalisuus






Positiivinen
emotionaalisuus:

intensiivisyys vs.
reaktiivisuus
herkkä reagoimaan ja reaktio
voimakas

 herkkä
herkkä reagoimaan

taipumus hyvän/pahantuulisuuteen

kaikkeen
myö
myönteisesti
 voimakas reaktio =
riemu ja ilo näkyvät!
n

© S.Hiltunen / 29.10.2012

Temperamenttipiirteitä
Impulsiivisuus
Korkea:
 kaikki mielessä yhtaikaa
 saa helposti uusia ideoita
ja toteuttaa ne saman tien
 ei voi suunnitella, kun ei
tiedä, mitä tulee vastaan
 vaihtaa suunnitelmia
helposti
 järjestelmällisyys vaikeaa
 sopeutuu kaikkeen
helposti

Matala:
 vastahakoinen lähtemään
nopeasti, muuttamaan
sovittuja suunnitelmia


Entäpä jos on korkea
impulsiivisuus ja hidas
sopeutuja?
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Temperamenttipiirteitä
Aktiivisuus
 hyvin pysyvä ominaisuus

Lapsena:
 motorinen vilkkaus, nopeus,
voimakkuus
 ehtii joka paikkaan
 kuuluu
 “patterit ei koskaan sammu”
Matala aktiivisuus:
hidasliikkeisyys
 ehkä huono koulussa: ei ehdi
tekemään tehtäviä ajoissa
 saa myös tavallista alhaisempia
arvoja älykkyystesteissä

Aikuisena:
 koko ajan liikkeessä

 esim. konsertit, teatteri

 voimakas kädenpuristus
 nopea liikkeissään
 ahmii ruokansa
 puhuu nopeasti

 ei välttämättä tehokas (liian

nopea, harkitsematon) – riippuu
profiilista
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Temperamenttiprofiili
usein piirteet tukevat toisiaan:
 korkea impulsiivisuus + korkea
negatiivinen emotionaalisuus + matala
sensitiivisyys
“temperamenttinen” henkilö: näkyy ja
kuuluu eikä huomaa toisten mahdollisia
kielteisiä reaktioita

Temperamenttiprofiili – 2-3

temperamenttipiirrettä
temperamenttipiirrettä yhdessä
yhdessä

 vrt. persoonallisuudenpiirteet (luonteenpiirteet)
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Temperamenttipiirteitä
Kiitoksenkaipuu
(reward dependence; Cloninger)



reagoi intensiivisesti
etenkin sosiaaliseen
palautteeseen:
palautteeseen





Seurallisuus
(socialability, Buss&Plomin)
 mieluumm. yhdessä kuin yksin:
 mielihyväpalkkiot:
muiden läsnäolo
kiva tehdä yhdessä
(harrastukset)
 muiden huomion kohteena:
arvostus, kiitos,
palkkiot/palkinnot



riippuvainen ulkopuolisesta
myö
myönteisestä
nteisestä palautteesta

“ylisosiaalinen”
kunnianhimoinen, MUTTA:


tunnepohjaiset tilannearviot

 vaihtaa mielipidettä herkästi
 esimiehenä ei pysty ottamaan

vastuuta ikävistä päätöksistä
välittä
littäjäaine: noradrenaliini

lapsena lahja: pidetty,
vahvistaa itsetuntoa
 matala seurallisuus:





riippumaton muiden mielipit.
muutama hyvä ystävä
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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
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Temperamenttipiirteitä
Sopeutuvuus

Aikuisena:
ei tunne vaihtelun tarvetta
 lomamatkat esimerkkinä
 tulkitaan usein hankalaksi:

 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
– kerro ajoissa!





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
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Temperamentit ja ristiriidat
 Ristiriidat voivat olla sisäisiä:

 korkea seurallisuus ja korkea varautuneisuus

 Tai ristiriidat voivat olla ulkoisia:

 hankaluuksia vuorovaikutuksessa,


suvaitsevaisuudessa:
ystävyksistä toisella korkea impulsiivisuus ja
toisella matala sopeutuvuus:

 toinen keksii uusia ideoita ja tekemisiä yhtenään,
toinen sanoo koko ajan ”ei”, koska ei saa aikaa
sopeutua muutokseen
 MITEN dilemma ratkaistaan?
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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
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Temperamenttien kehitys: lapsuus
 Rothbart,

2007: temperamentti ja
kokemukset ”kasvavat”
persoonallisuudeksi:
 sosiaalistuminen:
 lapsen

omat käsitykset itsestä,
muista, maailmasta
 arvot, asenteet, selviytymiskeinot
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Muistijänteestä (memory span)
Sanatestit:
 Millerin (1956)
maaginen luku:
7±2
 liittyy
varastoajatteluu

Keskusyksikkö

 Baddeley (1986,
2000): työmuisti

Visuaalisspatiaalinen
varasto

Episodinen
puskuri

Fonologinen
kehä

s Visuaalinen
semantiikka

Episodinen
PKM

Kieli

Kuva 2: Baddeleyn uudistettu työmuistimalli. (Baddeley, 2000, 421
mukaan)

 MUTTA: uudempi
ajattelutapa...
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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

Muisti - missä?

© S.Hiltunen/ 2.2.2011

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

Muisti - missä?
Etuotsalohko
(PFC)

Aivokurkiainen
Kuuloaivokuori

SAMA hermoverkko
aktivoituu:
 oppimisvaiheessa JA
 mieleenpalautettaessa

Aivojen syvät osat
Assosiaatioalueet
Näköaivokuori

Limbiset
alueet =
Tunnealueet
nk. matelijan
aivot primitiivireaktiot!

Pikkuaivot

Hippokampus
http://www.shockmd.com/2009/06/02/hippocampus-and-depression/
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Viestintä
Viestintä hermosolujen sisä
sisällä
llä
 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
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Viestintä
Viestintä hermosolujen välillä
lillä
 Hermoston viestintä
on sähköiskemiallista:
 kemialliset
välittäjäaineet
hermosolujen välillä
= säätely
Välittäjäaineita monenlaisia:
 kiihottavat: nopeuttavat
 ehkäisevät: pysäyttävät signaalin tai
hidastavat sen kulkua
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Viestintä aivoalueiden
välillä – sama rytmi!
Palva Satu & Matias, 2010:

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

onlinemedicinetips.com
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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
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Tilanne tallentuu itsestää
itsestään
ään!
Tukiaktiviteetti
esim. tunnealueilta

Tukiaktiviteettia antavat
tärkeät asiat:

kiinnostus
motivaatio
sinnikkyys
tarkkaavaisuus
Mikä näistä on mukana
silloin, kun normaalisti
onnistuneet
painat TUNNUSLUKUA
harjoitukset
mieleesi?
 (myönteinen) palaute
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Jännitys, pelko, stressi...
- antavat myös tukiaktiviteettia!!
 aiheuttaa muistin
pätkimistä
 etenkin
pitkäkestoinen
stressi
 vie motivaation,
kiinnostuksen
 vaikeuttaa
keskittymistä
 aiheuttaa
unihäiriöitä
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Tarkkaavaisuus...

Muistijänteestä
Cowanin
tarkkaavaisuusmalli
(2001)
 maaginen luku: 4 ±1

Säilömuistin
aktivoitunut
osa

Tarkkaavaisuuden
kohde

© S.Hiltunen/ 29.10.2012

9.2..2008/Sinikka Hiltunen

Tarkkaavaisuus tärkeää
Kane ja Engle, 2000: sanoja palautettiin jä
järjestyksessä
rjestyksessä,
3 listaa + naputustehtä
naputustehtävä

Heikompimuistiset

Parempimuistiset:
Parempimuistiset:



naputus ei vaikuttanut
muistamiseen
ehkä
ehkäisivä
isivät hyvin aik. listojen vaik.

Parempimuistiset:
Parempimuistiset:
 ongelmia vasta,
vasta, kun piti
naputtaa muististapalautuksen
muististapalautuksen
aikana

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

Pitkäkestoisen
Tarkkaavaimuistin
suuden
aktivoitunut
kohde
osa

Cowan, 2001

 erotella olennainen tieto
epä
epäolennaisesta
 ehkä
ehkäistä
istä häiriö
iriöitä
itä (inhiboida)

 ehkä
ehkä hyvä
hyvämuistiset ovatkin vain hyviä
hyviä
keskittymää
n?!
keskittymään?!
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Temperamenttipiirteitä
Säänn
öllisyys - rytmisyys
äännö
Korkea:

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



pitkä tähtäin, koko elämä
ei varasuunnitelmia

 Entäpä jos on nopea sopeutuja

mutta matala säännöllisyys?

muutokset hankalia –sotkevat
kaiken
 tapojensa orja
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Temperamenttipiirteitä
Sinnikkyys (persistence
(persistence))
 pitäytyy palkkion
mahdollisuutta lisäävässä
käyttäytymisessä (Cloninger
ym., 1994, TCI)
 ei helposti häirittävissä, palaa
nopeasti tehtävän pariin
keskeytyksen jälkeen
 osaa hyvin keskittyä, jatkaa
sinnikkäästi loppuun
 lapsena hyvä koulutyöhön
keskittyminen mutta jankkaa
helposti
 joskus liika sinnikkyyskin voi
olla ärsyttävää

Häirittä
irittävyys (distractability)








havaitsee herkästi kaikki uudet
ärsykkeet
unohtaa asioita, kun lähtee
uuden ärsykkeen perään
lapsena helppo: voi johdattaa
huomion muualle mutta
unohtelee helposti
aikuisena voi oppia tekemään
monta asiaa yhtaikaa
tarttuu heti toimeen, nopea
motivoitumaan
asiat jäävät helposti kesken (JOS
ei sinnikäs)
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Temperamenttipiirteitä: Cloninger (TPQ, TCI)
Elä
Elämyshakuisuus

Turvallisuushakuisuus

(novelty seeking, NS)
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

serotoniini

dopamiini
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Temperamenttien sisäistämistä
Kuviteltu asiakastapaus:
 15 v tyttö
tyttö haluaa muuttaa kotoa
pois, yhyh-äiti vastustaa
 tytö
tytön ja äidin vä
välit ovat muuten
hyvä
hyvät, mutta:
 tyttö
tyttö hyvin sensitiivinen,

impulsiivinen, kiitostakaipaava ja
seurallinen
 äidillä
idillä matala sensitiivisyys,
matala kiitoksenkaipuu ja matala
seurallisuus mutta hyvin korkea
sopeutuvuus



Mistä
ttelet
Mistä huomaat/pää
huomaat/päättelet
piirteiden erilaisuuden?
Miten se vaikuttaa
keskusteluun ja neuvontaan?

Temperamentteja:














sensitiivisyys
emotionaalisuus
impulsiivisuus
aktiivisuus
kiitoksenkaipuu
seurallisuus
varautuneisuus
sopeutuvuus
säännöllisyys
sinnikkyys
häirittävyys
elämyshakuisuus
turvallisuushakuisuus
 1.10.2009/ Sinikka Hiltunen
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Välittäjäaineet: dopamiini
prp.gif
rnceus.com

”oppimismolekyyli”
oppimismolekyyli”
•
•
•

tiedollinen joustavuus
abstrakti päättely
informaation aikasidonnaisuus

laajat aivoalueet aktivoituvat:
•
•
•

keskiaivot:
keskiaivot: palkkion ennakointi
otsalohkon PFCPFC-alue:
alue: toiminnan
suunnittelu ja ohjaus, tarkkaavaisuus
pikkuaivot:
pikkuaivot: liikkeiden suunn. ja ohjaus

palkkion ennakointi – D2D2-reseptori
•
•

kaukana olevat palkkiot (sinnikkyys?)
informaation pä
päivitys
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Välittäjäaineet: dopamiini
dopamiini ja elä
elämyshakuisuus (NS)
•

yhteys tietyn geenialleelin
(reseptorin) vä
välillä
lillä havaittu:
•

•

mitä vähemmän dopamiinia (reseptoreita), sitä
elämyshakuisempi

Mutta: tulokset ristiriitaisia

korkea

NS
matala
vähän

dop

paljon

Välittäjäaineet: serotoniini
tiettyjen aivoalueiden tai hermohermoratojen aktivaatio
esim. OFC – orbitoorbito-frontaalialue:
frontaalialue

•

tunteet, päätöksenteko, palkitsevuus:

•

lähellä olevat palkkiot – mielihyvä

•

serotoniini ja turvallisuushak.(HA)
yhteys tietyn geenialleelin
(reseptorin) välillä:

•

mitä enemmän serotoniinia (reseptoreita),
sitä turvallisuushakuisempi

•

tulokset ristiriitaisia, mutta enemmä
enemmän
yhteyttä
yhteyttä tukevia

•

korkea

HA
matala
vähän

ser

paljon
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Välittäjäaineet: noradrenaliini (norepinefriini)
hormoni (lisä
(lisämunuaisten ydinosa)
• hyökkää-pakene-reaktio yhd.adrenaliinin
kanssa
välittä
tteet)
littäjäaine (hermopää
(hermopäätteet)
• lisää vireyttä
• mielialan säätely:
•

ACC.JPG
scienceblogs.com

osall. serotoniini- ja dopamiiniaineenvaihduntaan

tehtävän vaihto (pihtipoimun etuosa,ACC)
korkea
noradrenaliini ja kiitoksenkaipuu (RD)
•

•

yhteys tietyn geenialleelin
(reseptorin) välillä:
•

•

mitä vähemmän noradrenaliinia, sitä enmmän
kaipaa kiitosta

RD
matala
vähän

noradr

paljon

tulokset ristiriitaisia
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Persoonallisuuden piirteet – Big Five
Avoimuus (Opennes to experience)
– uusia ärsykkeitä ja ihmisiä kohtaan
Tunnollisuus (Conscientiousness)
– suunnitelmallisuus ja päättäväisyys
Ekstroversio (Ekstraversion)
– ulospäin suuntautuneisuus
Miellyttävyys (Agreeableness)
– mukautuvuus toisten tunteisiin
Neuroottisuus (Neuroticism)
– herkkyys uhkille ja vaaroille

O
C
E
A
N
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Kotimatkalle - kotimatkalle
Temperamentteja:

Katso alussa
kirjoitettua luetteloa
luonteenpiirteistäsi:
• Mitkä
temperamenttipiirteet voisivat
selittää
luonteenpiirteitäsi?
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sensitiivisyys
emotionaalisuus
impulsiivisuus
kiitoksenkaipuu
seurallisuus
varautuneisuus
sopeutuvuus
säännöllisyys
sinnikkyys
häirittävyys
elämyshakuisuus
turvallisuushakuisuus
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