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Yksilöanalyysi: Ammattilainen, Asiakaspalvelun

Yksilön toimintavalmiuden kartoitus
Käsillä oleva YTK-yksilöanalyysi on tehty helpottamaan käytännön ongelmien ratkaisua. Kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä, 
tapahtuupa se koulutuksessa, työpaikalla, vapaa-ajan harrastuksissa tai perhe-elämässä, jokainen haluaa saada viestinsä ymmärretyksi ja 

vastaanotetuksi. Monesti se on kuitenkin vaikeaa, koska paljon ongelmia aiheutuu juuri siitä, etteivät ihmiset ymmärrä toisiaan. Eräs syy 

tähän on, että viesti on tarjottu sellaisessa muodossa, joka ei vastaa toisten ihmisten tapaa käsitellä saamaansa informaatiota. 

Jotta voisimme tarjota sanomamme oikeassa muodossa, meidän olisi tiedettävä, millainen on omamme ja noiden toisten ihmisten tapa 

käsitellä saamaansa tietoa. Luonnollisesti jokainen koettaa selvittää sitä vaistomaisesti ja useimmiten tiedostamattaan. Opettaja, 
työyhteisön johtaja, kolleega ja perheenjäsen muodostaa pian itselleen käsityksen siitä, millaisia hänen ympärillään olevat ihmiset ovat. 

Mutta nämä käsitykset osoittautuvat usein virheellisiksi, koska niihin vaikuttavat myös monet asiaankuulumattomat tilannetekijät. 

YTK-yksilöanalyysi tarjoaa keinon luotettavan tiedon saamiseen yksilöiden tavasta käsitellä tietoa. Se pohjautuu useaan eri 

teorialähteeseen mm. Herrmann, Jung, Pask, Marton & Säljö, Entwistle ja Seligman. Näiden teorioiden ja laajojen testiajojen pohjalta 

rakennettiin kyselylomake, jonka sinäkin olet täyttänyt.

Vastauksesi on nyt analysoitu tarkoitusta varten laaditulla ohjelmalla. Ohjelma on myös verrannut sinun tuloksiasi kaikkien muiden tähän 

mennessä analysoitujen henkilöiden tuloksiin. Kaikki tulokset pidetään luottamuksellisina Mind Resources Oy:ssä eikä niitä luovuteta 
kenenkään muun kuin tilaajan käyttöön. Menetelmän kehittämiseksi tuloksia tullaan käyttämään ainoastaan tilastollisissa tutkimuksissa, 

joissa ei kenenkään henkilöllisyys tule ilmi.
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Analyyttisyys (Ana):   

Muotosidonnaisuus (Muo):   

Sosiaalisuus (Sos):   

Uudistushakuisuus (Uud):   

Vasen aivopuolisko (Ana+Muo) 
(Järki): 

  

Oikea aivopuolisko (Sos+Uud) 
(Tunne ): 

  

Analyyttisyys (Ana): 

Muotosidonnaisuus (Muo): 

Sosiaalisuus (Sos): 

Uudistushakuisuus (Uud): 

Ajattelutyyli
Tämä taulukko esittää yleistä ajattelutapaasi. Se koostuu neljästä osa-alueesta:

1. Analyyttisyyttäsi kuvaava alue (Ana)

2. Muotosidonnaisuuttasi kuvaava alue (Muo)

3. Sosiaalisuuttasi kuvaava alue (Sos)
4. Uudistushakuisuuttasi kuvaava alue (Uud)

Luvut taulukossa ilmaisevat, kuinka vahva taipumuksesi kullakin alueella on verrattuna alueen korkeimpaan mahdolliseen pistemäärään 
100. Viimeinen sarake oikealla kertoo mihin viidennekseen kaikista vastanneista sinä sijoitut kyseisellä osa-alueella.

Ammattilainen, Asiakaspalvelun Pisteet
Kaikkien 
analysoitujen ka.

Vastaukset edustavat 
(kaikista vastanneista) 
viidennestä

39 63 1 ★ ☆ ☆ ☆ ☆  

75 62 5 ★ ★ ★ ★ ★  

76 63 5 ★ ★ ★ ★ ★  

58 62 2 ★ ★ ☆ ☆ ☆  

Seuraava taulukko kertoo analyyttisyyden ja muotosidonnaisuuden summan sekä sosiaalisuuden ja uudistushakuisuuden summan 
prosenttisen suhteen. Tämä ilmaisee tavanomaisen käsityksen mukaisesti vasemman ja oikean aivopuoliskon keskinäistä painotusta. 

Vasen puolisko (Ana+Muo) edustaa faktoja, järjestystä, erittelyä ja järjen käyttöä. Oikea puolisko (Sos+Uud) taas kuvaa tunteiden, 
näkemysten, leikin, luottamuksen ja oivallusten voimakkuutta.

Ammattilainen, Asiakaspalvelun

46   

54   

Analyyttisyydessä edustat ensimmäistä viidennestä. Taipumuksesi ilmeisesti sijoittuvat muihin alueisiin. Usein ehkä 
haluat tietoisesti toimia toisin kuin ne, joille asioiden syvempi tutkiminen on tyypillistä. Et ole kiinnostunut tietoaineistojen penkomisesta, 

tapahtumien tai tosiasioiden yksityiskohtaisesta erittelemisestä tai laskelmien tekemisestä. Ilmeisesti matematiikka ei ole koulussa ollut 
lempiaineesi, etkä nytkään halua olla tekemisissä tilastojen kanssa. Kun joudut ratkomaan ongelmia, turvaudut muihin menetelmiin kuin 

tiukkaan loogiseen ajatteluun. Erittelevän harkinnan sijasta käytät muita kykyjäsi. 

Muotosidonnaisuus ja sen mukana järjestelmällisyys on sinussa hyvin voimakasta. Haluat kerätä tosiasioita 
ja järjestellä niitä systemaattisesti käytettäväksi tarvittaessa. Tukeudut mielelläsi aiempiin kokemuksiin etkä välttämättä arvosta sellaista 

toimintaa, jossa aina etsitään uudistuksia ja muutoksia nykytilaan. Jos muutoksia kuitenkin täytyy tapahtua, olet tarmokas suunnittelija ja 

valvot, että suunnitelmia myös toteutetaan. Kaiken täytyy tapahtua hallitusti ja mieluummin niin, että käytetään mahdollisimman paljon 
hyväksi olemassa olevaa. Yleensä haluat varmistaa kaiken ja vaadit itseltäsikin paljon. 

Sosiaaliset ominaisuutesi ovat hyvin korostuneita. Haluat pitää huolta ihmissuhteista ja tarjoat apuasi jokaiselle sitä 

tarvitsevalle. Tunne-elämäsi on varsin voimakasta ja pidät toimimisesta ryhmissä. Olet hyvin sosiaalinen ihminen ja etsit mielelläsi toisten 
seuraa, mikä antaa sinulle tyydytystä. Suosit suullista kommunikointia enemmän kuin kirjallista, mutta tärkeintä sinulle on saada pitää 

yhteyksiä muihin millä tavalla tahansa. Arvostat inhimillisiä arvoja suuresti ja katsot, että niiden rinnalla säännöt ja määräykset ovat 
toisarvoisia. Työskentely ryhmissä on sinulle tärkeää siinä kokemasi kasvuprosessin vuoksi. 

Uudistushakuisuudessa edustat toista viidennestä. Tämä tarkoittaa sitä, että olet tietyssä määrin kiinnostunut 

sekä seuraamaan ympärilläsi tapahtuvia muutoksia että myös itse vaikuttamaan niihin. Vaikka mielikuvituksesi ei ole voimakas, et silti ole 
vailla mielikuvitusta. Arvostat sekä menneiden kokemusten antamia opetuksia että uusien ideoiden luomia mahdollisuuksia, edellisiä 

kuitenkin enemmän. Pystyt yhteistyöhön sekä edistyksellisten että vanhoillisten kanssa. Suhtaudut tulevaisuuteen rauhallisen 
kiinnostuneena ja pyrit osaltasi toimimaan siten, että se olisi parempi kuin nykyisyys. 
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Sisäänpäin (Sis):   

Ulospäin (Ulo):   

Aistikokemuksista (Ais):   

Intuitioista (Int):   

Tunteeseen (Tun):   

Järkeen (Jär):   

Pohtija (Poh):   

Ratkaisija (Rat):   

Käyttäytymistyyli
Tämä kuva esittää käyttäytymistapojesi taustalla vaikuttavia taipumuksiasi. Se kuvaa näiden neljän käsiteparin voimakkuutta: 

1. Yleinen suuntautumisesi sisään– ja ulospäin (Sis–Ulo) 

2. Käyttäytymisesi ohjautuminen aistihavainnoista ja intuitiosta (Ais–Int)
3. Tunteen ja järjen painottuminen toiminnassasi (Tun–Jär) 

4. Nopeutesi tehdä päätöksiä: oletko pohtija vai ratkaisija (Poh–Rat)

Taulukon pistemäärät ilmaisevat intensiivisyyttäsi kyseisellä osa–alueella verrattuna korkeimpaan mahdolliseen pistemäärään 100. 

Käsiteparien erotus on ilmoitettu lyhenteillä ja plusmerkeillä niiden keskinäinen voimakkuus: paljonko toinen on toista voimakkaampi vai 
ovatko ne yhtä voimakkaita. Voimakkuuksien tulkinta perustuu kaikkien tähän mennessä analysoitujen ihmisten vastaavien käsiteparien 

viidenneksiin. Siksi eri käsiteparien pistemäärien erojen rajat vaihtelevat jonkin verran.

Ammattilainen, Asiakaspalvelun Pisteet Kaikkien analysoitujen ka.

36 60

81 63

Erotus: Sis - Ulo -45 Ulo++

73 63

62 62

Erotus: Ais - Int 11 Ais+

78 63

49 62

Erotus: Tun - Jär 29 Tun++

58 61

58 62

Erotus: Poh - Rat 0 Poh=Rat

Suuntautuminen
Suuuntaudut huomattavasti voimakkaammin ulospäin kuin sisäänpäin. Kiinnität paljon huomiota muihin ihmisiin ja ulkopuolisiin asioihin. 

Sinussa on runsaasti sosiaalisuutta sekä ryhmähakuisuutta, etsit monin eri muodoin aktiivista ajatusten ja tietojen vaihtoa ympäristösi 
kanssa. Jatkuvat kontaktit muihin ihmisiin ovat sinulle välttämättömiä. Usein tunnet latautuvasi vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Kiinnostuksesi muita ihmisiä ja yleensä ulkomaailmaa kohtaan on aktiivista, monipuolista ja osallistuvaa. 

Tiedonkäsittelyn ohjautuminen
Sinulle ovat omien aistiesi kokemukset tärkeämpiä kuin sisäiset näkemyksesi. Pidät luotettavampana sitä, mitä olet nähnyt, kuullut tai 

kokenut, kuin omien ajatusten, tunteiden ja ideoiden sisällystä. Asioita selvitellessäsi painotat menneiden kokemusten ja havaittujen 
tosiasioiden merkitystä, joiden rinnalla mielipiteet ja olettamukset saavat usein jäädä toisarvoisiksi. Yleensä pitäydyt mieluummin 

konkreettisissa asioissa kuin käsitteellisissä tai teoreettisissa kysymyksissä. Samoin elät vahvemmin nykyhetkessä kuin 
tulevaisuudessa. 

Toiminnan pohjautuminen
Olet vahvasti enemmän tunne- kuin järkipainotteinen ihminen. Tämä tekee sinulle helpoksi lähestyä muita ihmisiä, mutta saa sinut myös 
alttiiksi toisten taivutteluille. Pidät arvoarvostelmista enemmän kuin asia-arvostelmista. Saatat usein tuntea lait, säännöt ja määräykset 

itseäsi kahlitsevina ja jotenkin epäinhimillisinä, jolloin niiden noudattaminen ei tunnu sinusta niin välttämättömältä. Tunteen vallitsevuus 

käyttäytymisesi ohjaajana saattaa saada sinut toisinaan tekemään vähemmän järkeviä ratkaisuja. 

Nopeus päätöksentekijänä
Olet päätöksentekijänä tasapainoinen. Haluat asioiden tulevan valmistelluksi kunnolla, mutta et pidä ratkaisujen tarpeettomasta 

pitkittymisestä. Arvostat sitä, että elämä kulkee uomissaan, mutta olet samalla avoin myös uudelle tiedolle, joka saattaa auttaa tekemään 
parempia ratkaisuja kuin tähän asti on tehty. Mielestäsi määräajat ovat periaatteessa hyviä työn rytmittäjiä, mutta tarpeen vaatiessa niistä 

on voitava poiketa. Työllä on sinulle monipuolinen merkitys: toisaalta otat sen hyvin vakavasti, toisaalta siihen sisältyy paljon viehätystä. 
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Näkö (Näk):   

Kuulo (Kuu):   

Yksityiskohtiin (Yks):   

Kokonaisuuksiin (Kok):   

Muistiinpainaminen (Mui):   

Ymmärtäminen (Ymm):   

Oppimistapa
Tämä kuva kertoo tavoistasi oppia ja opiskella. Sen kolme käsiteparia ovat:

1. Näkemisen ja kuulemisen osuus tiedonhankinnassasi (Näk–Kuu)

2. Yksityiskohtien ja kokonaisuuksien painottuminen (Yks–Kok) 
3. Muistiinpainaminen ja ymmärtämispyrkimys (Mui–Ymm) 

Kuvassa olevat pistemäärät ilmaisevat intensiivisyyttäsi kyseisellä osa–alueella verrattuna korkeimpaan mahdolliseen pistemäärään 100. 

Käsiteparien erotus on ilmaistu lyhenteillä ja plusmerkeillä niiden keskinäinen voimakkuus: paljonko toinen on toista voimakkaampi vai 
ovatko ne yhtä voimakkaita. Voimakkuuksien tulkinta perustuu kaikkien tähän mennessä analysoitujen ihmisten vastaavien käsiteparien 

viidenneksiin. Siksi eri käsiteparien pistemäärien erojen rajat vaihtelevat jonkin verran. 

Ammattilainen, Asiakaspalvelun Pisteet Kaikkien analysoitujen ka.

84 61

73 62

Erotus: Näk - Kuu 11 Näk+

70 62

36 63

Erotus: Yks - Kok 34 Yks++

76 63

38 62

Erotus: Mui - Ymm 37 Mui++

Aistit tiedonhankintakanavana
Näkömuistisi on parempi kuin kuulomuistisi. Uusia asioita omaksuessasi tukeudut mieluummin kirjoihin, kuviin, kaavioihin ja kalvoihin kuin 

puhuttuun sanaan. Saatat olla kiinnostunut tarkentamaan kuulemiasi tietoja myöhemmin kirjallisista lähteistä, jotta asia ei jäisi 
epäselväksi. Kun sinulle esitetään asioita, puhuttuun sanaan pitäisi aina liittyä myös jotain selkeästi nähtävää. Vaikka näkömuistisi onkin 

hyvä tiedonhankintakanava, sinun olisi hyvä harjoittaa myös kuuloaistisi käyttöä, koska suuri osa informaatiota on kuultavassa muodossa. 

Opiskellessa huomio kiinnittyy
Sinulle tyypillinen tapa oppia uusia asioita on tutustua ensin yksityiskohtiin ja edetä vasta niistä suurempiin kokonaisuuksiin. Sinun on 

myös huomattavasti helpompaa oppia yksityiskohtia kuin suuria linjoja ja niiden ydinkohtia. Muistat hyvin yksityiskohtia, ja siksi erilaisten 

menetelmien sekä sääntöjen oppiminen on sinulle helppoa. Toisaalta heikkoutenasi voi olla, ettet huomaa, mihin kaikkeen opittua asiaa 
voisi soveltaa tai mitkä aiemmin opitut asiat ovat siihen yhteydessä. 

Opiskelun lähitavoite
Sinun on helppo oppia asioita ulkoa ja oletkin asennoitunut käyttämään opiskelussa nimenomaan tätä kykyäsi. Tämän vuoksi opiskelu 
saattaa kuitenkin tuntua sinusta vähemmän innostavalta. Sinä kyllä opiskelet, jos sinun on pakko tehdä niin tai jos siitä on odotettavissa 

tavoittelemaasi hyötyä. Opiskellessasi kiinnität päähuomiosi sanatarkkaan muistamiseen, tulkitset oppimaasi varovasti tai et lainkaan. 
Sinua rasittaa tietoisuus edessä olevasta hetkestä, jolloin sinua vaaditaan muistamaan nyt opiskelemasi asiat. 
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Vireys (Vir):   

Oppimisaktiivisuus (Opp):   

Itseluottamus (Its):   

Vireys (Vir): 

Oppimisaktiivisuus (Opp): 

Itseluottamus (Its): 

Eräitä muita henkisiä ominaisuuksia
Tässä jaksossa kuvataan kolmea henkistä ominaisuuttasi sellaisina, kuin antamasi vastaukset niitä ilmentävät. Nämä ominaisuudet ovat:

1. Henkinen vireytesi (Vir) 
2. Oppimisaktiivisuutesi (Opp) 

3. Itseluottamuksesi (Its) 

Henkisen vireyden pistemäärä kertoo, kuinka aktiivista tiedonkäsittelysi on, kaikkien analysoitujen keskiarvon ja sen viereisessä 
sarakkeessa oleva luku ilmoittaa, mihin viidennekseen sijoitut tässä suhteessa kaikkien tähän mennessä analysoitujen yksilöiden 

joukossa. Seuraavan rivin luvut kertovat samat tiedot oppimisaktiivisuudestasi ja kolmannen rivin luvut itseluottamuksestasi. Todettakoon, 
että korkeinta mahdollista itseluottamuksen määrää ei tule ilman muuta pitää ihanteena.

Ammattilainen, Asiakaspalvelun Pisteet
Kaikkien 
analysoitujen ka.

Vastaukset edustavat 
(kaikista vastanneista) 
viidennestä

62 62 2 ★ ★ ☆ ☆ ☆  

63 62 3 ★ ★ ★ ☆ ☆  

69 64 4 ★ ★ ★ ★ ☆  

Henkinen vireytesi on jonkin verran keskimääräistä alhaisempi. Jos koet, että elämä vaatii Sinulta aktiivisempaa 
osallistumista, voisit ehkä kohentaa hieman vireyttäsi. Se voinee tapahtua yksinkertaisesti 'ottamalla itseäsi niskasta kiinni', terästämällä 

tahtoasi ja laajentamalla näkökulmiasi tietoisesti. 

Olet oppimisaktiivisuudessa keskitasoa. Omaksut uusia asioita kohtalaisen innokkaasti, joskaan opiskelu ei 
ole Sinun pääharrastuksesi. Joka tapauksessa olet oivaltanut sen, että uusien asioiden omaksuminen jatkuvasti on avain menestykseen, 

toimitpa millä alalla tahansa. Vaikka et etsisi erityistä menestymistäkään, ymmärrät, että aivojen ja muistin jokapäiväinen käyttäminen 
pitää ne virkeinä samoin kuin fyysinen harjoitus pitää yllä kehosi kuntoa. 

Sinulla on terve itseluottamus. Tunnet omat kykysi ja hyvät puolesi, mutta myös omat rajoituksesi. Siksi Sinulla on 

yleensä rohkeutta vastata elämän haasteisiin ja kuitenkin pitää pääsi kylmänä. Henkilösuhteesi sujunevat mutkattomasti, etenkin muiden 
yhtä terveen itseluottamuksen omaavien kanssa. Vahvuutesi on, että koska Sinun ei tarvitse kiinnittää tarpeetonta huomiota vertailuun 

itsesi ja muiden kesken, voit suunnata energiasi myönteisiin asioihin. 
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Analyyttisyys (Ana):   

Muotosidonnaisuus (Muo):   

Sosiaalisuus (Sos):   

Uudistushakuisuus (Uud):   

Sisäänpäin (Sis):   

Ulospäin (Ulo):   

Aistikokemuksista (Ais):   

Intuitioista (Int):   

Tunteeseen (Tun):   

Järkeen (Jär):   

Pohtija (Poh):   

Ratkaisija (Rat):   

Näkö (Näk):   

Kuulo (Kuu):   

Yksityiskohtiin (Yks):   

Kokonaisuuksiin (Kok):   

Muistiinpainaminen (Mui):   

Ymmärtäminen (Ymm):   

Vireys (Vir):   

Oppimisaktiivisuus (Opp):   

Itseluottamus (Its):   

Yhteenveto kuvauksestasi ja vertailu muihin analysoituihin (n = 26760) 

Yhteenvetotaulukosta näet nopeasti oman profiilisi verrattuna muiden analysoitujen keskiarvoon (merkitty punaisella pystyviivalla).

Ajattelutyyli pst

39   

75   

76   

58   

Käyttäytymistyyli pst

36   

81   

73   

62   

78   

49   

58   

58   

Oppimistapa pst

84   

73   

70   

36   

76   

38   

Eräitä muita henkisiä ominaisuuksia pst

62   

63   

69   
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Analyyttisyys (Ana): 

Muotosidonnaisuus (Muo): 

Sosiaalisuus (Sos): 

Uudistushakuisuus (Uud): 

Sisäänpäin (Sis): 

Ulospäin (Ulo): 

Aistikokemuksista (Ais): 
Intuitioista (Int): 

Tunteeseen (Tun): 

Järkeen (Jär): 

Pohtija (Poh): 
Ratkaisija (Rat): 

Näkö (Näk): 
Kuulo (Kuu): 

Yksityiskohtiin (Yks): 
Kokonaisuuksiin (Kok): 

Muistiinpainaminen (Mui): 

Ymmärtäminen (Ymm): 

Vireys (Vir): 
Oppimisaktiivisuus (Opp): 
Itseluottamus (Its): 

Mitä eri ulottuvuudet mittaavat
Mitä korkeampi pistemääräsi on eri ulottuvuuksilla, sitä paremmin niiden kuvaus sopii sinuun.

Ajattelutyyli
Asioiden olemukseen paneutumista, loogista ajattelua, kriittisyyttä, rationaalisuutta, tosiasioiden erittelyä, 

matemaattisuutta, käsitteiden pohdintaa ja tehokkuutta. Tyypillistä: "Mistä tässä oikein on kysymys?"
Kiinnostusta yksityiskohtiin, muotoseikkojen ja menettelytapojen arvostusta, kykyä järjestellä asioita ja 

soveltaa muiden ideoita, pitäytymistä omaksutuissa menettelytavoissa, suuntautumista käytännön toimintaan. Tyypillistä: 'Se pitää tehdä 
näin.'

Tunnepohjaista myönteistä suhtautumista toisiin ihmisiin, avuliaisuutta, avoimuutta, vaistomaista reagointia, 

ajatuksien sekä tunteiden rohkeaa ilmaisua, huomion kiinnittämistä fyysisiin tuntemuksiinsa ja ryhmien suosimista. Ei pidä 
yksinäisyydestä. Tyypillistä: 'Tehdään se yhdessä.'

Suuntautuu tulevaisuuteen, haluaa uudistaa ja uudistua, omaa näkemyksiä, saa oivalluksia, tuottaa uusia 
ehdotuksia. Voimakas mielikuvitus, yhdistelee erilaisista asioista uusia kokonaisuuksia, yksilöllinen. Tyypillistä: 'Voihan tämän asian 

tehdä toisinkin.'

Käyttäytymistyyli

Suuntautuminen
Tutkistelee itseään ja ajatuksiaan, pohdiskelee yksikseen, rajoittaa kontaktejaan muihin, kaipaa yksinäisyyttä, 

ammentaa tietoja itsenäisesti.
Seurallinen, etsii yhteyttä muihin, on kiinnostunut ulkomaailman tapahtumista, nojaa tiedonhankinnassaan muihin 

ihmisiin.

Tiedonkäsittelyn ohjautuminen
Luottaa siihen, mitä on nähnyt, kuullut tai kokenut omilla aisteillaan.

Luottaa siihen, mitä on itse pohtinut tai oivaltanut, vaikka se olisi ristiriidassa omien kokemusten kanssa.

Toiminnan pohjautuminen
Taipumusta subjektiivisuuteen, pehmeät arvot tärkeitä, humaanisuutta, inhimillisten näkökohtien painotusta sääntöjen 

sijasta.

Taipumusta objektiivisuuteen, kunnioittaa määräyksiä ja sääntöjä, arvostaa oikeudenmukaisuutta ja normeja. 

Nopeus päätöksentekijänä
Ei kiirehdi päätöksentekoa, haluaa lisää perusteita, mukautuu asioiden kulkuun, joustava, odottaa jotain uutta ilmeneväksi.

Välttää ratkaisujen pitkittymistä, pitää suunnittelusta, haluaa asioiden pysyvän raiteillaan, saa tyydytystä 
päätöksenteosta.

Oppimistapa

Aistit tiedonhankintakanavana
Suosii kirjoja, muistioita, filmejä, kalvoesityksiä.
Suosii kuuntelemista, ryhmätöitä, keskusteluja.

Opiskellessa huomio kiinnittyy
Huomaa uusista asioista paljon yksityiskohtia kiinnittämättä huomiota niiden välisiin yhteyksiin.

Hahmottaa uusista asioista niiden päälinjat kiinnittämättä huomiota yksityiskohtiin.

Opiskelun lähitavoite
Opiskelee, jotta muistaisi opitun sillä hetkellä, kun sitä kysytään (tentissä, kokeissa, käytännön toimissa). 

Ulkoa oppiminen tärkeämpää kuin asian ymmärtäminen.

Opiskelee ymmärtääkseen asioiden todellisen luonteen.

Eräitä muita henkisiä ominaisuuksia
Ajattelutapojen ja käyttäytymistyylien taipumusten voimakkuus.

Uusien asioiden omaksumisen voimakkuus.

Käsitys omista mahdollisuuksista menestyä elämässä.
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