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Itsetuntemus, tunteet, asenne ja motivaatio

Onko sinulle sanottu usein, että näytät ihan äidiltäsi? Tai oletko kenties musikaalinen kuten isäsi? 
Vanhempiemme perintötekijät eli geenit vaikuttavat siihen, millaisia olemme ja millaisiksi kehi-
tymme. Siihen vaikuttaa kuitenkin myös ympäristö, esimerkiksi asuinpaikka, ystävät ja koulu. 
Olet siis monen tekijän summa.
 

Sä oot ihan 
faijas 

näkönen
Ite näytät 
mutsiltas

Olemme kaikki erilaisia, sekä ulkonäöltämme että ominaisuuk-
siltamme. Mitä paremmin tunnemme omat vahvuutemme, sitä 
helpommin osaamme hyödyntää niitä elämässämme. Myös heik-
koudet on hyvä oppia tuntemaan. Siten opimme elämään niiden 
kanssa tai voimme halutessamme muuttaa niitä. Itsetuntemus tarkoittaa siis sitä, kuinka hyvin 
me tunnemme itsemme, omat vahvuutemme ja heikkoutemme. Itsetuntemusta voi myös kehittää.
 
Omien kykyjen pohdinta on tärkeää, sillä muutaman vuoden kuluttua sinun pitää miettiä jat-
ko-opintoja. Erilaiset ammatit vaativat erilaisia ominaisuuksia. Toisissa ammateissa tarvitaan teo-
reettista osaamista, toisissa puolestaan käytännöllisyyttä. Haluatko työskennellä ihmisten paris-
sa? Onko palkka sinulle tärkeää? Tarvitset hyvää itsetuntemusta, jotta osaat valita sinulle sopivan 
opiskelupaikan ja tulevaisuuden ammatin. 

Millanen mä 
oon? Mistä mä 

pidän?
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Myös luonteenpiirteet ohjaavat ammatinvalintaamme, sillä erilaisissa työtehtävissä 
tarvitaan eri tyyppisiä ihmisiä. Laborantin työssä täytyy olla tarkka ja harkitseva, muusikolta 
vaaditaan luovuutta ja esiintymishalua. 

 

Tunteet vaikuttavat käyttäytymiseemme

Nuorena erilaiset tunnetilat koetaan usein erityisen 
voimakkaina. On hyvä tiedostaa, että tunteet eivät ole hyviä tai pahoja, oikeita tai vääriä. Koska 
tunteet vaikuttavat käyttäytymiseemme, on kuitenkin hyvä tunnistaa ne ja ymmärtää niitä. Tunne-
kuohun vallassa teemme harvoin järkeviä päätöksiä. Jos esimerkiksi tunnet koulussa olosi tylsis-
tyneeksi tai oppiaine ei kiinnosta, saatat alkaa häiritsemään oppituntia. Olisiko jotain muuta tapaa 
toimia? Löytyiskö joku motiivi opiskeluun? Vaikuttaisiko toisenlainen asenne?
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Asenne ratkaisee

Meillä kaikilla on lempiaineet ja inhokkiaineet. Kiinnostavien aineiden opiskelu sujuu. Kun puoles-
taan emme pidä jonkin aineen opiskelusta, oppiminenkin tuntuu hankalalta. Jokainen peruskou-
lun oppiaine on kuitenkin valittu tarkkaan tietyn yleissivistyksen saavuttamiseksi. Vaikka et ehkä 
tarvitse kaikkea oppimaasi tulevassa työssäsi, jokaisesta oppiaineesta — niistä ikävistäkin — on 
hyötyä elämässäsi. Kannattaa siis pohtia, miksi ei pidä jostakin aineesta ja olisiko keinoa suh-
tautua inhokkiaineeseen toisin. Asenteella on suuri vaikutus oppimiseen, sillä innostunut ja 
kiinnostunut oppilas saavuttaa parhaat oppimistulokset. 
 
Motivaatio on tärkeä osa oppimista

Missä haluat onnistua? Missä haluat tulla hyväksi? Kun haluat onnistua jossakin, olet valmis 
tekemään sen eteen töitä. Motivoitunut toimii tehokkaasti!
 
Motivaation perustana ovat joko tiedostetut tai tiedostamattomat motiivit. Ne voidaan jakaa kol-
meen osaan. Sisäisesti motivoitunut henkilö kokee toiminnan itsensä palkitsevana ja kannusta-
vana. Ulkoinen motivaatio perustuu  palautteeseen ja palkintoihin. Sosiaalisiin motiiveihin kuuluu 
vuorovaikutus muiden kanssa.

Mul ei oo motii Evvk

Tän mä haluun oppia!

Mä saan rahaa hyvästä todistuksesta

a) sisäiset motiivit

      • halu toteuttaa itseään
      • kiinnostus ja innostus 
      • kehityksestä nauttiminen,  
         sisäinen mielihyvä

b) ulkoiset motiivit
      
   • hyöty
   • palkinnon ja palautteen  
      tavoittelu (arvosana, raha,  
      kehu, tunnustus)
   • velvollisuus, pakko

c) sosiaaliset motiivit

   • ryhmään kuuluminen
   • viihtyvyys
   • vuorovaikutus muiden 
     kanssa

Tosi kiva tehdä 
töitä yhdessä
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