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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia luokanopettajien käsityksiä lahjakkuudesta ja luovuudesta. Lisäksi tutkimus 

tarkastelee luokanopettajien käsityksiä lahjakkaisiin oppilaisiin liittyvistä tunnusmerkeistä sekä lahjakkaiden oppilaiden 

oppimisen eriyttämisestä. Pääkysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset: Millaisia ovat luokanopettajien 

käsitykset lahjakkuudesta?  Mitä keinoja luokanopettajilla on lahjakkaiden oppilaiden oppimisen eriyttämiseksi? 

Alakysymyksiksi muodostuivat seuraavat kysymykset: miten luokanopettajat näkevät lahjakkaan oppilaan? Miten 

lahjakkaan oppilaan opettaminen vaikuttaa heidän työhönsä? Antoiko luokanopettajankoulutus heidän mielestään 

valmiuksia kohdata lahjakas oppilas? 

 

Lähestymistapana käytin fenomenografiaa, koska tutkimus tarkastelee opettajien käsityksiä tutkittavasta aiheesta. 

Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena. Haastattelumetodina käytin puolistrukturoitua teemahaastattelua. 

Tutkimusaineisto kerättiin syksyllä 2012 ja alkukeväästä 2013. Haastateltavia opettajia lähestyin aluksi sähköpostin 

välityksellä.  Haastatteluihin osallistui kuusi luokanopettajaa Oulun alueelta. Virkavuosia opettajilla oli kahdesta 

vuodesta neljäänkymmeneen vuoteen.  Aineiston analyysiin loin fenomenografian mukaisesti yläkategoriat, jotka 

nousivat haastattelun teemoista. Alakategoriat muodostuivat haastatteluista nousseista luokanopettajien käsityksistä. 

 

Tutkimukseni osoitti, että lahjakkuus on monelle luokanopettajalle vielä vieras asia. Lahjakkuus nähtiin vaikeana 

määrittää sen kirjon ja moninaisuuden takia. Ihmisessä voi esiintyä yhtä tai useampaa lahjakkuutta. Tutkimuksestani 

selvisi myös, että vaikka luokanopettajat kokevatkin lahjakkaiden lasten opettamisen eriyttämisen haasteelliseksi, se on 

heistä silti mielenkiintoista ja opettajan työtä rikastavaa. Keinoja lahjakkaiden oppilaiden opetuksen eriyttämiseen 

löytyi paljon. Opettajat käyttivät lahjakkaiden oppilaiden eriyttämiseen niin lisätehtäviä kuin erilaisia projektitöitä 

tutkivan oppimisen hengessä. Oman koulutuksen ei koettu antaneen valmiuksia kohtaamana lahjakkaan oppilaan, vaan 

erilaiset eriyttämisen keinot piti etsiä itse tai ne tulivat työkokemuksen kautta.  Täydennyskoulutusta aiheesta 

toivottaisiin, vaikka eriyttämisen keinoja voi kehittää itsekin työkokemuksen karttuessa. Lisäksi haastatellut opettajat 

olivat sitä mieltä, että lahjakkuuteen tulisi kiinnittää enemmän huomiota jo opettajankoulutuksen aikana. 
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1 JOHDANTO 

Ensimmäisen kerran kiinnitin huomiota lahjakkaiden lasten opettamiseen suorittaessani 

erityispedagogiikan opintoja. Huomasin, ettei erityispedagogiikan kirjallisuudessa kiinni-

tetty paljon huomiota lahjakkaiden lasten opetusmenetelmiin vaan pikemminkin lahjakkai-

den lasten tunnistamiseen ja millaisia lahjakkaat lapset voivat olla luonteeltaan ja persoo-

nallisuudeltaan. Nämä asiat ovat tietenkin myös tärkeitä opettajan työn kannalta, mutta ne 

eivät auta meitä eteenpäin itse opetustyössä. 

Lähdin tutkimaan aihetta kandidaatin tutkielmassani Suomen peruskouluista. Miten lah-

jakkaita oppilaita opetetaan suomalaisissa kouluissa ja millaisia keinoja opettajat käyttävät 

opetuksessaan? Kirjallisuuskatsaus osoitti, ettei Suomessa ole paljonkaan tutkittu aihetta. 

Lahjakkaista ja luovista oppilaista löytyi kuvauksia, mutta lahjakkaiden opettamismene-

telmiä ei missään sen suuremmin kuvattu. Tämän vuoksi halusin tutkia aihetta enemmän 

Pro Gradu – tutkielmassani. 

Suomalainen terminologia on lahjakkaista puhuttaessa yleisluonteista tai jopa epätäsmällis-

tä, eikä suomenkielisen sanaston avulla pysty rakentamaan tarkkaa hierarkiaa. Lahjakkuus 

tarkoittaa sekä akateemista, teoreettista lahjakkuutta että taiteellista lahjakkuutta. Suomessa 

puhutaan myös erityislahjakkuudesta, silloin kun lahjakkuus ilmenee jollain tietyllä alueel-

la. Kyvykäs oppija, lisähaasteita kaipaava oppilas, (poikkeuksellisen) hyvä tai kiitettävä 

oppilas tai taitava oppija ovat tuttuja kielellisiä tapoja puhua lahjakkaista oppijoista, joita 

ilmaisuja Suomessa on suorastaan vältelty. (Opetushallitus, 2008, s. 4.) 

Usein lahjakkaiden oppilaiden opetus jää vain tunnistamisen tasolle. Tunnistaminen yksi-

nään ei kuitenkaan ole riittävää lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan kasvatuksen ke-

hittämisessä, vaan lopulta tärkeintä on se, mitä muutoksia tunnistaminen saa aikaan. Tun-

nistamisen menetelmillä pyritään nimenomaan siihen, että opettaja löytää ne oppilaat, jotka 

tarvitsevat esimerkiksi lisähaastetta tai mahdollisuuksia nopeampaan etenemiseen. (Laine, 

2010, s. 1.) 

Koska lahjakkaiden oppilaiden on paljolti ajateltu pärjäävän omin avuin, heidän erityistu-

kemisen pedagogiikkansa ei ole Suomessa kovinkaan kehittynyttä. Lahjakkaiden kasvatuk-
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sen piirissä puhutaan yhä enenevissä määrin lahjakkaiden huomioimisesta normaaliopetuk-

sen puitteissa, tavallisissa kouluissa ja luokissa. Enenevissä määrin ajatellaan, että etenkin 

peruskoulussa lahjakkaiden kasvatuksen käytänteiden tulisi olla osa yleisiä luokkakäytän-

teitä. (Laine, 2010, s. 2.) 

Jokaisella oppilaalla on oikeus tasoiseensa opetukseen ja opetuksen tulisi olla tasa-arvoista. 

Lahjakkaat oppilaat kuuluvat erityisopetuksen piiriin kuten koulunkäynnissään heikommat 

oppilaatkin. Silti lahjakkaat jäävät luokkahuoneopetuksessa erityistä tukea tarvitsevien 

varjoon. Uusikylä & Atjonen (2005, s. 237) toteavatkin, että erityisopetuksessa on viime 

vuosina keskusteltu paljon inkluusiosta. Erityiskouluun siirtyminen, joskus kauas kodista 

ja kavereista, leimaa helposti oppilaan tavalla, joka saattaa vaikeuttaa oppimista. Inklusii-

visen koulun rakentaminen tarkoittaa, että jokaisella perusopetuksen opettajalla pitäisi olla 

esimerkiksi oppimisvaikeuksisia, käyttäytymishäiriöisiä ja lahjakkaita oppilaita. Tärkeintä 

Laineen (2010, s. 1) mukaan lienee kuitenkin se, että pystyisimme kehittämään järjestel-

määmme ja opetustamme suuntaan, jossa kaikilla oppilailla olisi todelliset mahdollisuudet 

saada tasoistaan opetusta, haasteita ja juuri sitä tukea, mitä he tarvitsevat.  

Perusopetuksen lakimuutoksen (2011) myötä on otettu käyttöön kolmiportainen tuki, jonka 

tavoitteena on tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhain sekä tuen järjestämi-

nen mahdollisimman paljon yleisen tuen tasolla. Perusopetusta ei siis enää jaotella yleis-

opetukseen ja erityisopetukseen, vaan oppilaan saama oppimisen ja koulunkäynnin tuki 

jaotellaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Lahjakkaiden oppilaiden tuki kuuluu 

tässä kolmiportaisessa mallissa osaksi yleisen tuen piiriin, jossa painotetaan tukimuotoina 

eriyttämistä, tukiopetusta, oppilaan ohjausta sekä osa-aikaista erityisopetusta. Tukimuo-

dossa voidaan siirtyä myös tehostetun tuen piiriin, jolloin oppilaalle annetaan yksilöllisem-

pää tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, kuten esimerkiksi osa-aikaista erityisope-

tusta tai opintojen ohjausta. Tehostetussa tuessa painottuvat myös samanaikaisopetus ja 

opetuksen järjestäminen riittävän pienessä ryhmässä. (Opetusalan Ammattijärjestö, 2013.) 

Oppilaiden erilaisuuden huomioon ottaminen on tärkeä haaste kouluopetuksessa. Haaste ei 

ole koulutuksen historiassa uusi, mutta se on noussut näkyvämmäksi nykyajan koulumaa-

ilman mukana. Toisaalta mahdollisuudet vastata haasteeseen ovat kenties paremmat kuin 

koskaan aiemmin, koska etenkin monipuolistuvat oppimateriaalit auttavat opettajaa ohjaa-

maan eri tavoin lahjakkaita tai oppimisvaikeuksisia yksilöitä heidän tarpeidensa mukaises-

ti. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 237.)  
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Tutkimukseni kohdistuu luokanopettajien ajatuksiin ja käsityksiin. Suomessa opettajan 

ajattelun tutkimuksessa on oltu kiinnostuneita sen kasvatuksellisesta seuraamuksesta. Ajat-

telua on tarkasteltu sisällöllisesti eli otettu mukaan pedagogiset teemat ja ajattelumallit. 

Jotta opettajan ajattelu voitaisiin sijoittaa johonkin kontekstiin, olisi oltava käsitys siitä, 

mitä opetus on ja mitkä ovat opetustapahtuman keskeiset tekijät. Perimmäinen kysymys 

opettajan ajattelun tutkimisessa on, miten opettaja perustelee päätöksiään. (Kansanen, 

1996, s. 45 - 48.) 

Halusin haastatella tutkimuksessani luokanopettajia, koska koen että heillä on tarvittava 

tieto lahjakkuudesta ja lahjakkaista oppilaista. Tutkimuksen tuloksista olisi voinut tulla 

erilaisia, mikäli haastateltavana olisivat olleet luokanopettajien lisäksi myös aineenopetta-

jat ja erityisopettajat. Olisi ollut mielenkiintoista haastatella myös aineen- ja erityisopetta-

jia, mutta koska tutkimukseni yhtenä lähtökohtana oli selvittää, saavatko luokanopettajat 

koulutuksestaan valmiuksia kohdata lahjakkaita oppilaita, olisivat nämä kaksi muuta opet-

tajakuntaa laajentaneet tutkimusta.  

Lahjakkuuden teoreetikoista tärkeimpinä pidän Francoys Gagnéa sekä Howard Gardneria, 

koska heidän mallejaan pystyy helpoiten soveltamaan käytännön elämään. Molempien 

teoreetikoiden mallit ovat hyvin kyllä hyvin vanhoja, mutta tietyiltä osin niitä voi helposti 

soveltaa esimerkiksi nykypäivän koulumaailmaan. Gagnén lahjakkuuden kehitysteoreetti-

sessa mallissa lahjakkuus on hyvin kulttuurisidonnaista eli mitä siinä kulttuurissa ja ajassa 

pidetään lahjakkuutena. Lahjakkuutta ei ole ilman sosiaalista kontekstia. Gagnén mukaan 

lahjakkuudella on oltava geneettinen pohja, jossa lahjakkuuden kehittymiseen vaikuttavat 

yksilössä itsessään olevat tekijät sekä sosiaalinen ympäristö. Gardner taas kyseenalaistaa 

moniälykkyyden mallissaan älykkyysosamäärän lahjakkuuden mittarina. Moniälykkyyden 

malliin kuuluu kahta eri älykkyyttä, joiden osa-alueet ovat suhteellisen itsenäisiä, mutta 

voivat korreloida myös keskenään. Gardnerin mallissa etsitään yksilön vahvuudet ja kehi-

tetään koko yksilöä, ei vain hänen hyviä tai huonoja puoliaan. Molempien teoreetikoiden 

malleja olen esitellyt tarkemmin lahjakkuustutkijat ja lahjakkuusteoriat – luvussa. 

Lahjakkuuden tutkimus on tutkimuskohteena suomessa suhteellisen uusi, kun taas suurval-

loissa (esimerkiksi Yhdysvalloissa) tutkimusta on tehty jo vuosikymmeniä. Vasta 1990 – 

luvun puolivälissä on suomessa herätty lahjakkaiden tutkimiseen. Nykyvuosina tutkimuk-

sia onkin ilmestynyt jo enemmän ja lahjakkaista tuntuu olevan jo parempi kokonaiskuva. 

Kari Uusikylä on pitkään ollut suomen johtava lahjakkuustutkija, mutta nykyään myös 
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Kirsi Tirri sekä Risto Hotulainen ovat tutkineet aihetta. Aiheen tuntemattomuudesta kertoo 

jotain myös se, ettei tutkimukseen ollut helppoa löytää haastateltavia luokanopettajia.  

Tämän tutkimuksen tavoitteena on kaksi lähtökohtaa. Ensimmäisenä tutkimustavoitteena 

on selvittää, miten luokanopettajat käsittävät lahjakkuuden ja miten koulutus on vaikutta-

nut heidän mielestään lahjakkaiden oppilaiden tunnistamiseen? Toisena tutkimustavoittee-

na on selvittää luokanopettajien käyttämät opetuskeinot. Halusin tutkia, löytyykö opettajil-

ta uusia keinoja ratkaista lahjakkaiden lasten oppimisen tarve.  

Tutkimus toteutettiin syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana teemahaastatteluna kuudelle 

opettajalle, jotka toimivat luokanopettajina Oulun alueella. Tutkimukseni toteutin feno-

menografisen viitekehyksen kautta, koska tutkimuksessa käsiteltiin opettajien käsityksiä 

lahjakkuudesta ja opetusmenetelmistä.  Oman vaikeutensa tutkimukseen toi omien lähtö-

kohtien ja käsitysten syrjään siirtäminen tutkimusta ja haastatteluja tehdessä. Aihetta ai-

emmin tutkiessani minulle oli muodostunut käsitys, ettei Suomessa oteta lahjakkaita paljon 

huomioon ja heidän opetuksensa eriyttämiseen käytettävät menetelmät eivät tarjoa oppi-

laille paljonkaan haastetta.  

Teoriaosuudessa käsitellään ensin lahjakkuutta, luovuutta ja älykkyyttä käsitteinä. Miten 

nämä kolme toisilleen läheistä käsitettä eroavat toisistaan? Seuraavaksi esittelen lahjak-

kuustutkimuksen kannalta tärkeimmät lahjakkuustutkijat ja –teoreetikot. Teoriaosuuden 

päättää lahjakkaan oppilaan oppimisen eriyttämisen mahdollisuudet.   
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2 LAHJAKKUUS KÄSITTEENÄ 

Antiikin Kreikassa ja keskiajan Euroopassa oltiin yleisesti sitä mieltä, että älyllinen lahjak-

kuus on jumalallinen lahja, joka auttaa ihmistä tunkeutumaan syvälle totuuteen. Toisaalta 

on rinnalla kulkenut se käsitys, että lahjakkuus on sukua emotionaaliselle häiriytyneisyy-

delle. (Uusikylä, 2005, s. 16.)  

Lahjakkuudella ymmärretään eri aikoina ja erilaisissa yhteiskunnissa eri asioita. Se mitä 

lahjakkuuteen sisällytetään, on määrittelykysymys, koska lahjakkuutta on olemassa kym-

meniä, ellei satoja lajeja. Lisäksi lahjakkuuskäsitykseen on vaikuttanut ja edelleen vaikut-

taa kyseisen käsitteen sisältämä merkityksellinen viittaus yksilön saamaan erityiseen lah-

jaan. Käsite johtaa ajattelumalliin, jonka mukaan jotkut harvat yksilöt ovat varustettu eri-

tyisellä lahjalla ja vastaavasti toiset eivät. (Hotulainen, 2005, s. 139; Uusikylä, 2005, s. 36.) 

Koska älykkyys ja lahjakkuus ovat edelleen keskeisiä käsitteitä, joilla selitetään lapsen 

kiinnostusta, oppimista ja motivaatiota, on tärkeää, että myös kasvattajalla olisi teoreettista 

tietämystä sekä älykkyyden ja lahjakkuuden määrittelyn ongelmista. Tämän lisäksi heidän 

olisi hyvä saada tietoa erilaisista teoreettisista malleista sekä älykkyyden ja lahjakkuuden 

kehityksen luonteesta. Ilman teoreettista tietämystä on vaikea tunnistaa lahjakkuutta ja 

vahvuutta sekä suunnitella ja toimia yksilöllisten erityistarpeiden huomioon ottamiseksi ja 

ongelmien ratkaisemiseksi. (Hotulainen, 2005, s. 143.) Koska lahjakkuus, luovuus ja älyk-

kyys ovat toisilleen läheisiä ja tärkeitä käsitteitä lahjakkaan oppilaan oppimista tarkastel-

lessa, käsittelen seuraavissa luvuissa näiden kolmen käsitteen määrittelyä. 

2.1 Lahjakkuuden määritelmä 

Puhuttaessa lahjakkuudesta ja älykkyydestä teoreettisella tasolla kohdataan määritelmien 

moninaisuuden ongelma. Käytetystä määritelmästä ja tunnistusmenetelmästä riippuen lah-

jakkuuden ja älykkyyden mittarit poimivat eri yksilöitä, ja näin ollen lahjakkuutta löytyy 

sieltä, mistä sitä halutaan löytyvän. Koulumaailmassa lahjakkuus- ja älykkyyskäsitteet on 

perinteisesti liitetty tiettyjen oppilasryhmien tai yksilöiden muita selvästi parempaan suori-

tustasoon. (Hotulainen, 2004, s. 78; Kuusela & Hautamäki, 2001, s. 320.) 
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Lahjakkuus voidaan määritellä myös monilajisena monitaitoisuutena, tai erityisenä taita-

vuutena ja suorituskykynä jollakin tiedon tai taidon osa-alueella. Lahjakkuudella viitataan 

kielessä tavallisesti johonkin yksilön pysyväksi ajateltuun sisäiseen ominaisuuteen. Ylei-

sesti lahjakkuudella tarkoitetaan huomattavaa älykkyyttä tai jotakin erityisosaamista yhdel-

lä tai useammalla alueella. Erityislahjakkuuden alueita on runsaasti, taiteellisesta kyvyk-

kyydestä urheilulliseen osaamiseen ja matemaattisesta lahjakkuudesta huomattaviin kielel-

lisiin taitoihin. Lahjakkuus voi olla laaja-alaista tai kapea-alaista, mutta poikkeavaa hyvää 

erityistaitoa. Usein lapsen lahjakkuus ilmenee erityisenä tai varhaisena kiinnostuksena jo-

takin tiettyä asiaa tai osaamista kohtaan. (Numminen, 2010, s. 3; Tamminen, 2000, s. 232.)  

Uusikylän (2005, s. 156) mukaan tärkeimpiä todella lahjakkaan yksilön tunnusmerkkejä on 

se, että hän kykenee tekemään itsenäisiä valintoja omien mieltymystensä mukaisesti. Hän 

pystyy myös kantamaan vastuun päätöksistään. Erään lahjakkuustutkimuksen määritelmän 

mukaan lahjakkaalla lapsella tarkoitetaan lasta, joka on paljon oppivaisempi kuin lapset 

yleensä ovat. Tämä suurempi oppivaisuus voi olla osana taiteellisuutta, kuten musikaali-

suudessa tai piirtämisessä. Se voi olla osana mekaanista kykyä tai se voi ilmetä kirjallisena 

lahjakkuutena. Kasvatuksen tehtävänä on ottaa huomioon kaikki lahjakkuuden muodot. 

(Passow, 2004, s. 4.) 

Lapsi voi olla lahjakas joko yhdellä tai useammalla alueella. Vain harvat lahjakkaista ovat 

kuitenkaan lahjakkaita kaikilla alueilla. Lapsi voi myös samaan aikaan olla lahjakas jolla-

kin alueella ja heikompi jollakin toisella alueella. Tällä viitataan lahjakkuusprofiilin epäta-

saisuuteen. Esimerkiksi lapsi voi olla lahjakas matematiikassa, mutta selkeästi alle keskita-

son äidinkielessä. Lahjakkaalla voi olla samanaikaisesti oppimisvaikeuksia tai käytöson-

gelmia. (Mäkelä, 2009, s. 4.) 

Erityislahjakkuus, kuten älykkyyskin, muodostuu aina perimän ja ympäristön yhdysvaiku-

tuksista. Lahjakkuus, kuten kaikki muutkin lapsen ominaisuudet, vaikuttaa lapsen kasvuun 

ja kehitykseen. Lahjakkuuskäsitykseen on vaikuttanut ja edelleen vaikuttaa kyseisen käsit-

teen sisältämä merkityksellinen viittaus yksilön saamaan erityiseen ja poikkeavaan lahjaan 

eli lahjakkuuteen (vrt. gifted, hochbegabt). Käsite johtaa ajattelumalliin, jonka mukaan 

jotkut harvat yksilöt ovat varustettu erityisellä lahjalla ja toiset eivät ole. Vaikka älykkyys 

ja lahjakkuus eivät ole rinnastettavissa synnynnäisiin biologisiin ominaisuuksiin kuten sil-

mien väriin, mielletään nämä ominaisuudet arkiajattelussa pysyvinä ja perittyinä tai syn-

tymässä saatuina ominaisuuksina. Käsitys älykkyydestä muokkautuvana ja dynaamisena 
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ominaisuutena ohjaa oppimiseen. Joskus lasten ja nuorten kohdalla puhutaan älykkyyden 

ja lahjakkuuden potentiaalista, mutta tässäkin tilanteessa käytetyt käsitteet yhdistetään hel-

posti synnynnäisiin kykyihin. Perusteltu vaihtoehto olisi puhua yksilön vahvuuksista ja 

heikkouksista. (Hotulainen, 2005, s. 142; Tamminen, 2000, s. 232;Uusikylä, 2003, s. 200.)  

Uusikylä (2012, s. 66) toteaa, ettei lahjakkuus kehity itsestään. Lahjakkuudeksi kasvami-

nen vaatii paljon aikaa, harjoittelua ja opiskelua. Tärkein ehto erityislahjakkuuden kehit-

tymisessä on oma sisäinen halu johonkin erityisalaan. Lahjakkuus on myös hyvin kulttuu-

risidonnainen ilmiö, jolloin kulloinkin vallitsevat yhteiskunnan arvot ja tavoitteet määrittä-

vät, mitä pidetään lahjakkuutena. (Jaakkola, Sääskilahti & Liukkonen, 2009, s. 3.) 

Lahjakkaiden tunnistamisessa kannattaa huomioida se, minkä ikäisestä henkilöstä on kyse. 

Esimerkiksi pienten lasten fyysinen, sosiaalinen ja kognitiivinen kehitys on hyvin nopeaa 

ja epätasaista ja tämä tuo heidän lahjakkuuden tunnistamiseensa haasteita. Onkin tärkeää 

muistaa, että varhaiskypsyys on vain yksi lahjakkuuden osoitin. Kaikki eivät siis osoita 

lahjakkuuttaan varhaiskypsyytenä ja joidenkin lahjakkuus saattaa puhjeta vasta aikuisena. 

(Mäkelä, 2009, s. 4.) 

2.2 Älykkyys verrattuna lahjakuuteen 

Lahjakkuus samastetaan usein älykkyyteen: lahjakkaalla lapsella tarkoitetaan tällöin lah-

jakkuus testissä hyvin menestyvää lasta. Sekä älykkyys että lahjakkuus samastetaan kou-

lumenestykseen; koulussa menestyvien oletetaan olevan älykkäämpiä kuin ne, jotka me-

nestyvät heikosti. Perinteinen käsitys ihmisen älykkyydestä nojautuu oletukseen, jonka 

mukaan se olisi perinnöllinen ja kiinteä ominaisuus, johon voidaan vain vähän vaikuttaa 

koulutuksella ja harjoittelulla. (Hakkarainen, Lonka & Lipponen, 2002, s. 45 – 46.) 

Portin (1998, s. 31) mukaan älykkyys on sopeutumista vallitseviin ympäristöolosuhteisiin 

eli toisin sanoen kykyä toimia muuttuvissa olosuhteissa. Älykkyyden osoituksena voidaan 

pitää oppimiskykyä. Aiemmin käytetty staattisen älykkyyden määritelmä on korvautumas-

sa dynaamisella älykkyyskäsityksellä, joka korostaa älykkään toiminnan kontekstisidon-

naista ja sosiaalisesti rakentuvaa luonnetta. Älyllisellä lahjakkuudella voidaan tarkoittaa 

myös persoonallisuuden yleistä ominaisuutta, joka edistää ihmisen kognitiivisten toiminto-

jen käyttöä. Näin määriteltynä älykkyys ilmenee muun muassa loogisena päättelykykynä, 

joka nopeutuu älykkyyden lisääntyessä. (Malin & Männikkö, 1998, s. 138.) 
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Älykkyystestejä on käytetty laajalti lahjakkuuden mittarina. Kun älykkyystestit kehitettiin 

1900-luvun alkuvuosina, testiälykkyyttä ja lahjakkuutta alettiin pitää synonyymeinä. Tes-

teissä menestyneet menestyivät yleensä hyvin myös koulussa, koska ensimmäisten testien 

luoja Alfred Binét kehitti testit nimenomaan koulua varten. Kuitenkin jo 1940-luvulla osoi-

tettiin älykkyystestien rajoittuneisuus lahjakkuuden määrittämisessä ja tunnistamisessa. 

Määrittelemisessä kritisoitiin sitä, etteivät älykkyystestit voi mitata luovaa lahjakkuutta, 

jota myös paljon esiintyy. (Passow, 2004, s. 4; Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 96.) 

Passown mukaan (2004, s. 4) älykkyys ja koululahjakkuus merkitsevät yhä monelle samaa 

asiaa. Koulun ja opetuksen taustalla olevalla älykkyyskäsityksellä on myös varsin merkit-

täviä pedagogisia vaikutuksia; tutkimuksen osoittavat muun muassa että opettajan käsitys 

oppilaan älykkyydestä vaikuttaa hänen tapaansa olla vuorovaikutuksessa oppilaan kanssa 

ja siihen, kuinka haastavia tehtäviä hän antaa oppilaan ratkaistavaksi. Modernit lahjakkuus-

tutkijat ovat kuitenkin korostaneet sitä, että niin arvokas ominaisuus kuin testien todistama 

älykkyys onkin monella alueella, esimerkiksi tieteissä, testiälykkyys kattaa vain pienen 

osan lahjakkuudesta. Kun lahjakkuus voidaan määritellä potentiaaliksi tulla hyväksi jos-

sain, on älykkyys yksi osatekijä lahjakkuudessa. Voidaan sanoa, että keskimääräistä korke-

ampi älykkyys edesauttaa useampien kognitiivisten monimutkaisten taitojen osaamista. 

(Hakkarainen ym., 2002, s. 45 – 46; Suomen mensa ry, 2010.) 

Yleinen oppikirjoissa toistuva älykkyyden määritelmä painottaa älykkyyttä kyvykkyytenä 

toimia tarkoituksenmukaisesti tavoitteellisessa tilanteessa, jossa aikaisempi oppiminen ei 

sido älykkyyttä mihinkään tiettyyn lahjakkuuden lajiin, vaan se pikemminkin kuvaa älyk-

kyyden tietoisesti suunnatuksi, tarkoituksenmukaiseksi toiminnaksi, joka värittää monipuo-

lisesti ihmisen olemusta. Älykkyyttä ei silloin voi käyttää yhtenä lahjakkuuden lajina vaan 

kaikkeen lahjakkuuteen liittyvänä tekijänä. (Malin & Männikkö, 1998, s. 137.) 

2.3 Luovuuden määritelmä 

Luovuudesta puhutaan herkästi monessa eri yhteydessä. Yleensä se liitetään taiteen teke-

misiin ja tieteisiin. Luovuutta on myös melko paljon tutkittu, mutta yhtä ainutta määritel-

mää ei luovuudelle pysty antamaan. Luovuus usein personoidaan, puhutaan luovasta ihmi-

sestä. Kirjallisuudessa käsitellään luovuutta yleensä psykologian piirissä ja lähestymistapa 

on yleensä ns. luovuuden teoria eli tutkitaan mm. sitä mitä luovuus on, miten se ilmenee ja 

voidaanko luovuutta parantaa ja mitata. (Aukeantaus, 2010, s. 12, 16.) 
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Aiemmin luovuus ja lahjakkuus on nähty samana asiana. Luovuus on myöhemmin 1900 -

luvulla tunnustettu joko osana jotakin tiettyä lahjakkuuden aluetta tai omana osa-

alueenaan, jota tulee kehittää. Myös luovuus on määritelty moni eri tavoin, kuten esimer-

kiksi älyllisen lahjakkuuden tarpeellisena osana. Luovaa lasta on vaikeaa määritellä. Luo-

valla lapsella on suuri kyky tuottaa, havainnollistaa, dramatisoida tai kuvata uusi idea, aja-

tus tai tuote. Luovuus voidaan määritellä myös luovaksi teoksi, joka saa aikaan jotakin 

merkittävästi uutta tai ainutlaatuista. (Aukeantaus, 2010, s. 24; Passow, 2004, s. 5-6.) 

Tunnettu lahjakkuustutkija J.P. Guilford korosti 1950-luvulla, että älykkyys ja luovuus 

eivät ole sama asia. On luovia neroja, jotka ovat huomattavan älykkäitä, mutta yleensä hy-

vän keskitason älykkyys riittää laadukkaaseen luovuuteen. Älykkyystestit mittaavat loogis-

ta ajattelua, eivät luovaa mielikuvitusta tai omaperäisyyttä eivätkä myöskään kykyä löytää 

itse ongelmia, mikä on yksi luovan kyvykkyyden ydinpiirteistä. (Uusikylä, 2012, s. 19 - 

20.) 

Luovuus on yhtä vaikea määritellä kuin lahjakkuuskin. Luovuustutkijat ovat kuitenkin yhtä 

mieltä muutamista seikoista. Heidän mielestään luova kykenee myös tuottamaan paljon 

uusia ideoita, jotka ovat lisäksi omaperäisiä. Luovuuteen liittyy yksilön kyky käsitellä mo-

nimutkaisia rakenteita. Arkiluovuuteen vaikuttavat kykytekijöiden ohella motivaatio ja 

harrastuneisuus. Luovuuteen liittyy aina omaperäisyys, esteettinen harmonia, uutuus, epä-

tavallisuus ja nerokkuus. (Uusikylä, 2012, s. 20, 59 ) 

Koululla on suuri vastuu luovuuden kehittämisestä tai tukahduttamisesta. Koulussa parasta 

luovuuden tukemista on oppilaiden sisäisen motivaation tukeminen. Oppilaiden pitäisi tun-

tea, että he ovat riippumattomia ja itsenäisiä. Painopisteen pitäisi olla aina oppimisessa 

eikä oppilaiden arvioinnissa. Parhaita tuloksia luovuuden edistämisessä saavat opettajat, 

jotka ovat oppilaan yhteistyökumppaneita. Yksilön luovuus on varsin riippumaton hänen 

älykkyystasostaan. Eri luovuuden alueilla tosin vaaditaan eri määrä älykkyyttä. (Uusikylä, 

2012, s. 173; Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 99.) 
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3 LAHJAKKUUSTUTKIJAT JA LAHJAKKUUSTEORIAT 

Lahjakkuuden klassikkotutkijoita on monia ja lahjakkuusteorioita löytyy yhtä monta kuin 

tutkijaakin. Uusikylä (2005) on maininnut kirjassaan neljä lahjakkuuden tutkimuksen tär-

keintä uranuurtajaa: Sir Francis Galtonin, Lewis M. Termanin, Catherine M. Coxin sekä 

Leta S. Hollingworthin. Lahjakkuusteorioiden tärkeimmiksi kehittäjiksi Uusikylä on mai-

ninnut Renzullin, Cohnin, Gagnen, Sternbergin ja Tannenbaumin, joista jokaisen teoria on 

omalla tavallaan edistänyt lahjakkuuden tutkimusta.  

Lahjakkuusteoriat voidaan jakaa implisiittisiin ja eksplisiittisiin. Implisiittiset teoriat ovat 

joko asiantuntijoiden tai maallikoiden ajatusten synnyttämiä oletuksia eivätkä ne ole empii-

risesti testattavissa. Tällaisia ovat esimerkiksi luovuus sekä motivaatio. Eksplisiittiset teo-

riat ovat empiirisesti mitattavissa, ja ne voidaan jakaa kognitiivisiin teorioihin ja kehitys-

teorioihin. Kognitiiviset teoriat korostavat informaation prosessointia ja kehitysteoriat kä-

sittelevät lahjakkuutta kehittyvänä ominaisuutena. (Lehtonen, 1994, s. 8; Uusikylä, 2012, s. 

73.) Seuraavassa käsittelen tutkijoita, joiden tutkimustuloksista on saatu eniten hyötyä ja 

tietoa lahjakkuudesta ja sen osa-alueista sekä käsittelen lahjakkuuden teoriamalleista kuut-

ta erilaista mallia. Renzullin, Cohnin ja Gagnen mallit ovat lähinnä implisiittisiä. Stenber-

gin teoria on kognitiivinen ja Gagné edustaa kehitysteoreetikkoja.  

3.1 Lewis M. Terman 

Lahjakkaista lapsista on vaikea puhua ilman viittausta kahden tutkijan, Lewis M. Termanin 

ja Leta S. Hollingworthin, klassikkotutkimuksiin. Terman on vaikuttanut eniten siihen, että 

älykkyysosamäärästä on 1900-luvulla tullut tärkein ”lahjakkuuden” osoitin. Terman kehitti 

vuonna 1916 sittemmin paljon käytetyn Stanford-Binet älykkyystestin ensimmäisen stan-

dardoidun version. Hän halusi kiinnittää huomiota niihin ongelmiin, joita lahjakkaille lap-

sille aiheutuu, kun heidän lahjakkuuttaan ei tunnisteta (Uusikylä, 1998, s. 69 ja 2005, s. 17 

– 19).  

Termanin tutkimus kumosi monia lahjakkuuteen liittyviä myyttejä. Älykkäitä oli 1800-

luvun lopulla pidetty eriskummallisina ja usein psyykkisesti ja fyysisesti sairaina, mutta 

Termanin tutkimukset antoivat aivan päinvastaisia tuloksia. Niiden mukaan älykkäiden 
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lasten joukko oli miltei joka suhteessa edellä keskitasoisten vertailuryhmää. Lapset olivat 

fyysisiltä ominaisuuksiltaan kehittyneempiä, samoin tunne-elämän tasapainon, moraalin ja 

esteettisen tajun suhteen. (Uusikylä, 1998, s. 69.) 

Termanin tutkimus kumosi monta lahjakkaisiin liittyvää myyttiä, mutta myös loi vääriä 

käsityksiä. Suurimpana heikkoutena tutkimuksessa oli se, että Terman ei ottanut huomioon 

koehenkilöiden sosiaalisen taustan vinoutuneisuutta. Terman tutki koulussa menestyneitä 

hyvien perheiden lapsia. Lahjakkuuden lisäksi tutkimustuloksiin vaikutti selvästikin lasten 

sosiaalinen tausta. Tutkimuksesta oli seurauksena, että lahjakkaita yksilöitä ruvettiin pitä-

mään ongelmattomina. Ajateltiin, että tällaiset lapset huolehtivat itse itsestään. Termanin 

tutkimuksen aikoihin osoitti Leta S. Hollingworth kuitenkin omassa tutkimuksessaan, että 

lahjakkaat lapset joutuvat kärsimään vähintään yhtä vaikeista ongelmista kuin tavalliset 

lapset. (Uusikylä, 2005, s. 21 - 22.) 

3.2 Leta S. Hollingworth 

Jos Termania kutsutaan ”lahjakkuustutkimuksen isäksi”, ansaitsee Leta S. Hollingworth 

nimen ”lahjakkuustutkimuksen äiti”. Kliinisenä psykologina Hollingworth tutustui perus-

teellisesti huippulahjakkaisiin lapsiin. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että nämä ovat hyvin on-

gelmattomia ja tasapainoisia, mutta heitä syytettiin usein kuitenkin laiskuudesta ja suulau-

desta. Hollingworth arveli, että lapset olivat ikävystyneitä ja halusivat ottaa asioista selvää. 

Tutkimuksessa paljastuikin monia huippulahjakkaiden lasten käytöstä selittäviä asioita, 

kuten sosiaalisen sopeutumisen ongelma ja auktoriteetin vastustaminen. Hollingworth ko-

rosti, että ”älykkäiden” ryhmään sisältyy hyvin paljon vaihtelua. Älykkään lapsen tuli op-

pia sietämään muita ihmisiä siitä huolimatta, että he ovat erilaisia kuin hän itse. Lapsen voi 

olla suorastaan tuskallista huomata, että muut eivät ole vähääkään kiinnostuneita siitä, mi-

kä hänestä on tärkeää (Uusikylä, 1998, s. 70 – 71 ja 2005, s. 27). 

Huippulahjakkaan lapsen ongelmana oli Hollingworthin mukaan pelkistetysti se, että hä-

nessä aikuisten älykkyyteen yhdistyvät lapsen tunne-elämä ja fyysiset ominaisuudet. On-

gelmat ovat yleensä pahimmillaan 4 - 9 -vuotiailla. Kun lapsi kypsyy, ongelmat usein vä-

henevät. Tästä syystä ovat nimenomaan alle kymmenvuotiaat lahjakkuudet ensisijaisen 

kasvattajien avun tarpeessa. Lahjakkaita ei pitäisi rangaista siitä, että he ovat erilaisia. (Uu-

sikylä, 2005, s. 32 - 33.) 
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3.3 Renzullin kolmen ympyrän lahjakkuusmalli 

Lahjakkuusteorioista on länsimaissa tunnetuimmaksi noussut Renzullin kolmen ympyrän 

lahjakkuusmalli. Tämä selkeä ja yksinkertainen malli antaa käytännön suunnittelulle hyvät 

lähtökohdat. Mallin sanoma on opetuksen suunnittelun kannalta hyvä: lahjakkuuden lajeja 

on paljon ja jokainen on omalla tavallaan lahjakas. Teoria kuuluu implisiittisiin teorioihin 

ja sitä on myös kyseenalaistettu yksinkertaisuudestaan. Mallin kolme ympyrää kuvaavat 

keskeisiä lahjakkuuden elementtejä. Nämä ovat keskitason selvästi ylittävä kyvykkyys, 

opiskelumotivaatio ja luovuus. (Uusikylä, 2005, s. 45.) 

Lahjakas käyttäytyminen heijastaa Renzullin mukaan lahjakkuuden kolmen pääelementin 

vuorovaikutusta. Lahjakkaita ovat ne, jotka pystyvät soveltamaan kolmen tekijän yhdis-

telmää millä tahansa inhimillisen elämän osa-alueella. Renzulli myöntää, että lahjakkuus-

alueet menevät päällekkäin. Niinpä hän korostaakin, ettei kaikkien elementtien tarvitse olla 

läsnä jokaisessa lahjakkuutta vaativassa tilanteessa. (Renzulli, 1998.) 

 

Kuvio 1: Renzullin kuvaus lahjakkuuden osa-alueista (Uusikylä, 2005) 
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Keskitason ylittävä kyvykkyys voidaan määritellä kahdella eri tavalla yleiseen kyvykkyy-

teen ja erityiskykyihin. Yleiseen kyvykkyyteen kuuluvat verbaalinen ja numeraalinen päät-

telykyky sekä avaruudellinen hahmottaminen. Näitä kykyjä mitataan usein älykkyystesteil-

lä ja ne vaikuttavat laajalti perinteisiin opetustapahtumiin. Erityiskyvyt ovat spesifeja ky-

kyjä, esimerkiksi matemaattinen lahjakkuus. Erityiskyvyt ovat hyvin läheisesti vaikutuk-

sissa yleisen kyvykkyyden kanssa ja niitä voidaan myöskin mitata erilaisilla testeillä ky-

vykkyysalueen mukaan. (Renzulli, 1998.) 

Motivaatio tarkoittaa tässä mallissa motivaatiota, jonka lahjakas suuntaa lahjakkuuteensa, 

työsuuntainen motivaatio. Lahjakkaalla tulee olla motivaatiota kehittyäkseen lahjakkuuden 

osa-alueella. Kolmas osa mallissa on luovuus. Luovuuteen kuuluvat työn sujuvuus, jousta-

vuus ja ajattelun omaperäisyys. Luovuuden kuulumista malliin on kuitenkin kritisoitu sen 

takia, ettei luovuuden testaamiseen oikein ole luotettavaa testiä.  (Renzulli, 1998.) 

Yleiset lahjakkuusalueet ovat Renzullin mallissa esimerkiksi matematiikka, esittävät taiteet 

sekä filosofia. Rajattuja suoritusalueita, erillisiä lahjakkuuden lajeja on mallissa kymmeniä, 

jopa satoja. Tästä seuraa, että lähestulkoon jokainen ihminen voi tämän mallin mukaan olla 

lahjakas jollakin osa-alueella. Renzullin malli kattaa siis lähes kaiken, mitä lahjakkuuden 

piiriin on luettu kuuluvaksi. Kattavuus on samalla mallin heikkous, koska se tekee mallista 

laajan, luettelomaisen ja epäteoreettisen. Myös alisuoriutujat jäävät mallissa kokonaan 

huomiotta, koska heillä ei ole opiskelumotivaatiota, mutta älykkyys voi olla hyvinkin kor-

kea. Renzullin malliin on myös vaikeaa sisällyttää luovuutta. (Lehtonen, 1994, s. 10; Uusi-

kylä, 2005, s. 47.) 

3.4 Cohnin ja Gagnen mallit 

Cohnin mallissa on kolme pääaluetta: sen mukaan on älyllistä, taiteellista ja sosiaalista 

lahjakkuutta. Muun muassa Gagné on kritisoinut Cohnin mallia siitä, että voiko taiteellista 

lahjakkuutta eriyttää omaksi osa-alueekseen. Luovuutta ei Cohnin mallissa mainita erik-

seen, ei myöskään psykomotorista lahjakkuutta. Lahjakkuuden mallin ei Gagnén mukaan 

tule rajoittua vain kaksisuuntaisiin kykyjen ja lahjakkuuden välisiin yhteyksiin. Tietty kyky 

voi tuottaa tuloksia useilla lahjakkuusalueilla, ja erilaiset kykyprofiilit tuottavat taidokkuut-

ta samalla alueella. (Uusikylä, 2005, s. 48 – 49.) 
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Kuvio 2: Cohnin malli lahjakkuudesta. (Uusikylä, 2005) 

 

Gagnén (2004, s. 86 - 87) mukaan Cohnin mallissa ongelmana on myös sen hierarkkinen 

rakenne, pääasiassa monien lahjakkuuden alakategorioiden lisäys yhteen tai useampaan 

identifioituun lahjakkuuden alueeseen. Tämä hierarkkisuus saa aikaan sen, että jos yhden 

alueen erityislahjakkuudet voidaan yhdistää vain sen alueen erityiskykyihin. Gagné on 

halunnut kiinnittää tähän enemmän huomiota, joten hän on kehittänyt oman lahjakkuuden 

mallinsa. 

Kehitysteoreetikot korostavat, että lahjakkuuden ymmärtäminen edellyttää koko ihmisen 

kehityskaaren ymmärtämistä. He muistuttavat, että lahjakkuus riippuu aina myös kulttuu-

rista ja ajan hengestä. Tarvitaan pitkäaikaista sitoutumista itsensä kehittämiseen, ennen 

kuin lapsesta kehittyy kypsä aikuinen lahjakkuus. Lahjakkuutta ei kuitenkaan ole ilman 

sosiaalista kontekstia; lahjakkuus ilmenee vain vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Lah-

jakkuuden kehitys tulee nähdä elinikäisenä prosessina. Lahjakkuuden sisältö vaihtelee ajan 

myötä: kyse on yksilöllisten ja yhteisöllisten, jopa historiallisten tekijöiden monimutkaises-

ta vuorovaikutuksesta, kuten esimerkiksi Gagné on osoittanut. (Uusikylä, 2005, s. 71- 74.) 
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          Kuvio 3: Gagnén malli lahjakkuudesta (Uusikylä, 2002) 

 

Gagné jakaa lahjakkuuden käsitteellisesti kahteen päätyyppiin, jotka ovat synnynnäinen 

lahjakkuus (giftedness) ja erityislahjakkuus (talent). Synnynnäiset kyvyt selittävät hänen 

mukaansa myöhemmistä saavutuksista suurimman osan. Erityislahjakkuudet kehittyvät 

systemaattisen harjoituksen avulla synnynnäisistä kyvyistä. Tietyn erikoislahjakkuuden 

puhkeaminen perustuu yhden tai useamman synnynnäisen kyvyn kehittämiseen. Erityislah-

jakas tarvitsee siihen paljon erityisalansa tietoa ja taitoa. (Gagné, 2004, s. 88.) 

Jokaisella kyvyllä on geneettinen pohjansa. Gagné jakaa synnynnäiset kyvyt älyllisiin, luo-

viin, senso-motorisiin, sosio-affektiivisiin ja muihin alueisiin. Sosio-affektiivinen lahjak-

kuus liittyy tunne-elämään, sosiaalisuuteen ja empaattisuuteen. Sensomotorista käytetään 

mallissa psykomotorisen sijasta, koska se Gagnén mukaan osoittaa paremmin, että monella 

lahjakkuusalueella tarvitaan aistien yhteistyötä. (Gagné, 2004, s. 89.) 
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Mallin keskellä olevista muuttujista ilmenevät lahjakkuuden kehittymistä helpottavat teki-

jät. Harrastukset ja ympäristö suuntaavat yksilön mielenkiintoa kohti tiettyjä erityisaloja; 

motivaatio vaikuttaa yhdessä kykyrakenteen kanssa kiinnostuksen voimakkuuteen. Malli 

osoittaa, että ympäristö vaikuttaa ratkaisevasti kykyjen kehittymiseen. Tulisi kuitenkin olla 

hyvin varovainen, kun ryhtyy tarkasti ennustamaan lahjakkuuden ja ympäristön suhteellisia 

osuuksia lahjakkuuden kehittymisessä. Kasvattajilla on suuri vastuu siitä, että he osaavat 

tukea lastensa tai oppilaidensa kehitystä: motivoida, kannustaa ja antaa realistista palautet-

ta suorituksista. (Gagné, 2004, s. 91.) 

3.5 Stenbergin kognitiivinen teoria 

Stenbergin kognitiivinen teoria avaa mielenkiintoisia näköaloja lahjakkuuteen. Lahjakkuut-

ta ei Stenbergin mukaan voi kuvata pelkällä älykkyysosamäärällä. Sen päälajeja on kolme: 

analyyttinen, syntetisoiva ja praktinen. Analyyttinen lahjakkuus edellyttää, että yksilö ky-

kenee jakamaan ongelman osiin ja ymmärtää osien merkityksen. Ne henkilöt, jotka menes-

tyvät hyvin älykkyystesteissä, ovat analyyttisesti lahjakkaita. Luovaa, syntetisoivaa lahjak-

kuutta on yksilöissä, joilla on oivalluskykyä, luovuutta ja intuitiivisuutta. He pystyvät sel-

viytymään uusissa tilanteissa. Perinteisissä älykkyystesteissä he eivät välttämättä menesty 

hyvin. He ovat niitä, jotka tieteissä, kirjallisuudessa ja taiteessa yltävät suurimpiin saavu-

tuksiin. Myös liikemaailmassa syntetisoiva lahjakkuus on tärkeää. Kolmas lahjakkuuden 

laji on käytännöllinen lahjakkuus. Se merkitsee, että yksilöllä on kykyä käyttää analyyttista 

tai syntetisoivaa kyvykkyyttään jokapäiväisissä käytännön tilanteissa. Stenberg on kehittä-

nyt Stenberg Multidimensional Abilities Test (STAT) –testin, joka mittaa näitä lahjak-

kuuksia. (Piirto, 2007, s. 27; Uusikylä, 2005, s. 55 - 56.) 

Stenbergin pääteesejä on, että lahjakkaiden tunnistaminen vain älykkyysosamäärää käyt-

tämällä on erehdys ja että kehitteillä olevat teoriat älykkyyden luonteesta tuottavat älyk-

kyystestejä täydentäviä mittareita. Stenberg kiinnittääkin huomiota käytännölliseen, sosiaa-

liseen intelligenssiin. Ihmisellä on oltava kykyä tulla toimeen muiden kanssa. Käytännön 

intelligenssi ei tarkoita vain kameleonttimaista värinvaihtokykyä tilanteen mukaan; se 

edellyttää myös yksilön kykyä valita itselleen ja kykyrakenteelleen sopivia ympäristöjä.  

(emt. s. 56 – 59.) 

Stenbergin teoriaa on kritisoitu muun muassa siitä, ettei sillä ole sovelluksia älykkyyden 

kliinisessä mittauksessa. Piirron (2007, s. 27) mukaan Stenberg epäonnistui väittämässään, 
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että käytännön lahjakkuus ei ole vain erillään akateemisesta lahjakkuudesta, mutta on myös 

tasaveroinen tai parempi kyvyssään arkipäivän onnistumisen ennakoimisessa. On myös 

osoitettu, että olisi epätodennäköistä, että STAT-testillä mitattuna kaikki kolme lahjakkuut-

ta olisivat itsenäisiä osa-alueita. 

3.6 Gardnerin moniälykkyyden malli 

Howard Gardner esitteli teoriansa pohjautuvan kahdeksalle eri älykkyydelle, jotka ovat 

kielellinen, loogis-matemaattinen, spatiaalinen, musikaalinen, kehokinesteettinen, intraper-

soonallinen sekä interpersoonallinen älykkyys ja naturalistinen älykkyys. Gardner haluaa 

kyseenalaistaa älykkyysosamäärän lahjakkuuden yksinomaisena mittana sekä laskea logii-

kan ja kielen siltä jalustalta, jolle ne on länsimaissa nostettu. Hänen mukaansa älykkyys on 

biologista ja psykologista potentiaalia, joka toteutuu eri määrissä kokemusten, kulttuurin ja 

motivaation yhteisvaikutuksista.  (Hotulainen, 2004, s. 87; Uusikylä, 2012, s. 76.) 

Kielellinen lahjakkuus voidaan jakaa osa-alueisiin, kuten kirjallisuuteen ja suulliseen il-

maisuun sekä luetun ymmärtämiseen, ja se ilmenee jo lapsena esimerkiksi kykynä kertoa 

johdonmukaisia ja rikkaita tarinoita. Loogis-matemaattista älykkyyttä on tutkittu paljon. 

Lapsena se ilmenee laskutaitona, myöhemmin se voidaan jakaa osa-alueisiin, kuten esi-

merkiksi induktiiviseen ja deduktiiviseen päättelyyn. (Gardner, 1983, s. 62 - 69.) 

Spatiaalista eli avaruudellista hahmottamiskykyä esiintyy lapsilla, jotka esimerkiksi kyke-

nevät helposti kokoamaan palapelejä ja ratkaisemaan erilaisia rakentelutehtäviä, kun taas 

kehokinesteettinen älykkyys viittaa kyvykkyyteen käyttää oman kehon osia jonkin tehtävän 

suorittamiseen. Pikkulapsilla tämä ilmenee esim. liikunnan luonnollisuutena. Musikaalinen 

älykkyys voidaan jakaa osa-alueisiin, kuten kykyyn erottaa teemoja, herkkyyteen havaita 

erilaisia rytmejä ja kehittyneimmillään kykyyn esittää tai säveltää musiikkia. Musikaaliset 

lapset ovat hyvin varhain kiinnostuneita musiikista ja kykenevät hämmästyttävän varhain 

laulamaan tai soittamaan.  Intrapersoonallinen älykkyys tarkoittaa kykyä ymmärtää itseä ja 

interpersoonallinen taas kykyä ymmärtää muita. (emt.) 

Uusikylän mukaan (2005, s. 68 – 69) Gardnerin jokainen älykkyyden laji on suhteellisen 

itsenäinen, muista älykkyyksistä riippumaton. Useimmiten lahjakkuuden lajit kuitenkin 

korreloivat keskenään, niin että toinen osa-alue voi olla vahvempi toista. Gardner painottaa 

mallissaan, että kasvatukselliselta kannalta on harhaanjohtavaa puhua yleisälykkyydestä, 

koska kukaan ei voi osoittaa korkeaa älykkyyttä kaikilla seitsemällä osa-alueella. Mikäli 
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Gardnerin seitsemän älykkyyden teoria pitää paikkansa, lahjakkuuden ala laajenee ratkai-

sevasti. Kasvatuksellisesta kannalta tämä tarkoittaa Gardnerin mukaan sitä, että meidän 

tulisi etsiä jokaisen yksilön vahvat alueet vertaamatta hänen absoluuttisia kykyjään laa-

jemman populaation kykyihin. Tällöin kehitettäisiin koko yksilöä eikä ainoastaan hänen 

hyviä tai heikkoja puoliaan. Gardnerin mukaan kotien, koulujen ja yhteiskunnan tulisi tar-

jota jokaiselle oppilaalle paremmat mahdollisuudet kykyjensä kehittämiseen, ei vain lah-

jakkaiden koulutusohjelmiin hyväksytyille. (Gardner, 1983, s. 62 - 69.) 

Uusikylän (2012, s. 76) mukaan Gardner otaksuu, että luovuus heijastelee älykkyyksien 

monimuotoisuutta. Koska on olemassa ainakin kahdeksan älykkyyttä, pitäisi olla sama 

määrä erilaista luovuutta; erityisluovuus liittyy vastaavaan älykkyysalueeseen. Tästä seu-

raa, ettei luovuutta pitäisi mitata psykometrisillä instrumenteilla, vaan havainnoida ihmisiä 

arkielämässä. Yksilön kiinnostuksen kohteista näkyvät hänen lahjakkuutensa ja luovuuten-

sa alueet.  

Gardnerin moniälykkyyden mallia on kritisoitu hänen väitteestään, että jokainen älykkyys 

olisi itsenäinen. Kuitenkin jotkin älykkyydet liittyvät yhteen eräiden lahjakkuuden lajien 

kanssa. Esimerkiksi fyysikot voisivat yhdistää loogis-matemaattista ja spatiaalista älyk-

kyyttä. Siksi Gardnerin älykkyydet ovatkin vahvasti teoreettisia ja keskeneräisiä, jotta niil-

lä voisi määritellä ihmisten lahjakkuuksia. (Piirto, 2007, s. 30.) 
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4 LAHJAKAS JA LUOVA LAPSI KOULUSSA 

Koulun edustama ja käytännöissään toteuttama koulutettavuuden tulkinta perustuu lahjak-

kuuden aatteeseen. Tämä aate on erotteleva, differentiaalinen, ja siitä juontuu aika ajoin 

esitetty kysymys lahjakkaiden unohtamisesta. Koulutettavuuden käsite on erottamaton osa 

koulujärjestelmää. Koulutettavuus on tulkinta siitä, missä määrin ja minkälaisia oppilaita 

koulu hyödyttää. Koulutettavuuskäsityksen ytimenä on psykometrinen älykkyyskäsitys: äly 

on määrällinen ja pysyvä ominaisuus, jonka mukaa ihmiset jakautuvat ”kosmisen säännön” 

mukaan hyviin/lahjakkaisiin, keskinkertaisiin ja heikkoihin/ei-niin-lahjakkaisiin. Tämä 

erotteleva älykkyyskäsitys mukailee koulun näkemystä oppilaiden luonnollisesta ryhmit-

tymisestä. Tärkeää on huomata, että koulussa on jokapäiväisiä käytäntöjä, jotka toteuttavat 

psykometristä älykkyyskäsitystä. Oppilaita järjestykseen panevia rutiineja ovat etenkin 

oppilasarvostelu, kokeet, todistukset ja opetuksen eriyttämiseen liittyvät ryhmittelyt. 

(Snellmann & Räty, 1998, s. 82 - 83.) 

Välijärven mukaan (1998, s. 103) koulun ja sen lähiympäristön vuorovaikutus on suoma-

laisessa koulussa perinteisesti ollut vähäistä. Tämä vaikeuttaa lahjakkaiden lasten ja nuor-

ten erityistarpeista huolehtimista. Kanssakäyminen kodin ja koulun välillä on meillä ollut 

ongelmalähtöistä: yhteistyöhön on aktivoiduttu vasta, kun oppilaalla on ylitsepääsemättö-

miä vaikeuksia opiskelussaan. Myös lapsen lahjakkuus avautuu usein aluksi ongelmana 

koulun ja kodin välille, jolloin koko asia saa negatiivisen arvovarauksen.  

Freeman (1985, s. 21) toteaa, että kaikilla lapsilla – lahjakkaat mukaan lukien – on oikeus 

saada tarpeeksi kiinnostavaa ja haastavaa opetusta. Heitä ei pitäisi kahlehtia tasatahtiseen 

työhön, vaan heille on tarjottava mahdollisuuksia hyödyntää tavallista parempaa oppimis-

kykyään. Lahjakkaan lapsen oletetaan pärjäävän itsekseen, kun usein lahjattomammat vie-

vät opettajien ajan ja huomion. Opettaja on lapselle tärkeä kodin ulkopuolinen aikuinen, 

jonka avulla rakennetaan omaa minää. Älykkäillä lapsilla ensimmäiset kouluvuodet saatta-

vat kulua täysin turhauttavaan oleskeluun. Kuitenkin nämä vuodet luovat pohjan koulua 

kohtaan muodostuvalle asenteelle ja pahimmillaan romuttavat innon käydä koulua, ellei 

korjaavia kokemuksia tule ylemmillä luokilla. (Männikkö, 1998, s. 127.) 
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Opetushallituksessa (2008, s. 4) on tunnistettu lahjakkaille tyypillisiä piirteitä, sekä per-

soonallisuuden että oppimiseen liittyviä ominaisuuksia. Lahjakas oppilas oppii nopeasti, 

nauttii ongelmanratkaisusta, on tiedonhaluinen, itsenäinen, keskittyy haasteellisiin tehtä-

viin intensiivisesti ja on halukas yrittämään uudelleen ja suunnittelemaan tekemisiään. Hä-

nellä on hyvä sanavarasto ja huumorintajua. Hän on luova, rohkea ja innovatiivinen ja esit-

tää hyviä ja teräviä kysymyksiä. Ja päinvastoin kyvykäs oppija ollessaan vailla haasteita 

kyllästyy helposti ja laiminlyö tehtäviään ja suhtautuu välinpitämättömästi ihmisiin, on 

kärsimätön, ei pidä rutiinitehtävistä ja saattaa pitkästyessään häiriköidä. 

Lahjakkaiden lasten aktivaatiotaso on usein hyvin korkea. On olemassa vaara, että oppilas 

diagnosoidaan yliaktiiviseksi. Lahjakkaan lapsen kohdalla kyse on kuitenkin vain siitä, että 

hänellä ei ole riittävästi kykyjensä mukaista mielenkiintoista tekemistä. Lapsen käsitykset 

hänestä itsestään ohjaavat hänen havaintojaan, tulkintojaan ja käyttäytymistään vaikuttaen 

merkittävällä tavalla hänen valintoihinsa ja tulevaan elämäänsä. Selvimmän palautteen 

lapselle oppijana antavat oppimiskokemukset ja niistä saadut sisäiset ja ulkoiset palautteet. 

Negatiivisesti oppimiseen vaikuttavien käyttäytymismallien ennaltaehkäisemiseksi olisi 

tärkeää, että lapsia ohjattaisiin jo varhaisessa vaiheessa suunnittelemaan ja arvioimaan 

omaa toimintaansa lopputuloksen sijaan. (Hotulainen, 2005, s. 143 – 144; Uusikylä, 1998, 

s. 71.) 

Uusikylän (1998, s. 67 - 68) mielestä tärkein sanoma kasvattajalle on se, että älykäs lapsi ei 

ole pieni aikuinen, vaan älykkyydestään huolimatta lapsi, jonka persoonallisuudesta älyk-

kyys on vain yksi tekijä. Älykkään lapsen koti- ja koulukasvatuksen lähtökohtana pitäisi 

olla koko lapsen kasvattaminen. Älykkäälläkin lapsella on tunteet, tarve kuulua sosiaali-

seen yhteisöön, kokea turvallisuutta, yhteenkuuluvuutta ja rakkautta. Huippuälykkäänkin 

kykyrakenne voi olla hyvin vaihteleva, mitä tulee esimerkiksi musikaalisuuteen, sosiaali-

siin taitoihin, käden taitoihin, käytännölliseen lahjakkuuteen tai luovuuden eri alueisiin. 

Luovat oppilaat ovat usein opettajan näkökulmasta hankalia. He ovat itsenäisiä ja riippu-

mattomia, he eivät hyväksy valmiita ratkaisuja ja rutiineja, ja he haluavat tehdä asiat omal-

la tavallaan ja kokeilla kaikkea uutta. Monet tutkijat ovat tulleet siihen tulokseen, että 

älykkyysosamäärän 120 jälkeen älykkyys ei erottele luovia vähemmän luovista. Älyltään 

keskitasoinen yksilö voi siis olla hyvin luova ja huippuälykäs voi olla kykenemätön luo-

vaan ajatteluun ja luovaan toimintaan. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 99.) 
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Koti- ja koulukasvatuksesta riippuu hyvin pitkälle se, kenen synnynnäisestä älykkyydestä 

jalostuu aikuisena lahjakkuus ja millainen ihminen älykkäästä lapsesta kehittyy.  Bloomin 

ja Sosniakin (1985) tutkimuksessa koulun rooli oli huippulahjakkuuden kehittymistä tuke-

va tai sitä jarruttava. Koulu ja harrastus muodostivat kaksi eri maailmaa. Kumpikin asetti 

yksilölle vaatimuksia, muttei helposti suostunut ottamaan huomioon toisen olemassaolo. 

Oli tavallista, että koulu suorastaan ehkäisi lahjakkuuden kehitystä eikä halunnut ymmärtää 

lasten erityislahjakkuuden tärkeyttä, mutta oli myös kouluja, joiden opettajat tukivat lah-

jakkuuksia, kannustivat ja palkitsivat menestystä. (Sosniak, 1985, s. 473 - 499.) 

Lahjakkuuden kehittyminen vaatii lähes aina lapselta jo varhain mittavaa emotionaalista, 

kognitiivista ja motivaationalista panostusta. Älykkyys ja luovuus yhdistyneenä tasapainoi-

seen, kypsään persoonallisuuteen ja korkeaan moraaliin on harvinainen ja arvokas yhdis-

telmä. Jos älykkään ihmisen kasvatus epäonnistuu ja hän joutuu tuntemaan olevansa erilai-

nen, torjuttu, kenties peräti vihattu älykkyytensä vuoksi, sitä suuremmat ovat mahdollisuu-

det, että hänen kasvunsa vinoutuu. Joskus harvinaisen älykäs yksilö on niin erilainen, että 

hänen kasvattamisensa onnelliseksi tasapainoiseksi ihmiseksi on hyvin vaikeaa. Tämän 

tunnustaminen ei kuitenkaan anna kasvattajille oikeutta vetäytyä vastuusta. Jotta älykkäi-

den tarpeita ymmärrettäisiin, älykkyys ja älykkäiden piirteet on opittava tunnistamaan. 

(Uusikylä, 1998, s. 68 – 69; Välijärvi, 1998, s. 90.) 

Usein älykkäät lapset ovat perfektionisteja, pyrkivät täydellisyyteen ja ottavat pienetkin 

epäonnistumiset hyvin raskaasti. Kasvattajat eivät saisi lisätä lapsen tuskaa vaatimalla tältä 

aina täydellisiä suorituksia. Lapselle on kerrottava, että kenenkään ei tarvitse olla aina par-

haimmillaan ja että pienet epäonnistumiset kuuluvat elämään. Koska lahjakkaalta ihmiseltä 

odotetaan hyviä suorituksia, kasvattajat kiinnittävät helposti kaiken huomion lapsen älylli-

seen ja tiedolliseen kehitykseen ja unohtavat tunteiden merkityksen. Tällöin lapsen minä-

kuva saattaa muodostua negatiiviseksi, hän saattaa vetäytyä sosiaalisista suhteista ja muut-

tua epävarmaksi. Vetäytymisen lisäksi oppilas saattaa alisuoriutua. Alisuoriutumisella tar-

koitetaan yleensä sitä, että oppilas ei menesty koulussa kykyjensä mukaisesti. Alisuoriutu-

jat voivat olla sopeutujia, vetäytyjiä, kapinallisia tai itsenäisiä. Sopeutujat pyrkivät miel-

lyttämään kaikkia muita ihmisiä, vetäytyjät haluavat välttää koulumenestyksen mukanaan 

tuomia paineita, kapinalliset vastustavat sääntöjä ja auktoriteetteja ja itsenäisiä alisuoriutu-

jia koulutyö itsessään kiinnostaa ja palkitsee heitä. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 102; Uu-

sikylä, 1998, s. 79.) 



22 

 

 

Francoise Gagné on kiinnittänyt huomiota siihen, miten monenlaista lahjakkuutta jokaises-

sa luokassa on. Hän esittelee parikymmentä erilaista lahjakkuustyyppiä, jotka voidaan si-

joittaa kahdeksaan pääalueeseen: älylliset, tunteisiin liittyvät, luovat, fyysiset, tekniset, 

taiteelliset, sosiaaliset ja koululahjakkaat. Jokainen lahjakkuustyyppi voi menestyä hänelle 

sopivassa ammatissa, esimerkiksi taiteilijana, käsityöläisenä, poliitikkona, opettajana, 

muusikkona tai tiedemiehenä. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 96 - 97.) 

Koulujen lisääntyvän vapauden soisi merkitsevän myös oppilaiden suurempaa vapautta 

keskittyä itselleen läheisiin asioihin ja rohkeutta valita itse ne menettelytavat, joilla oppi-

misessaan edetä. Opettajan ohjaava ja motivoiva vaikutus nousee ratkaisevaksi. Hänen on 

opittava hyväksymään se, että yksilöt oppivat eri tavalla, erilaisia sisältöjä hyödyntäen, eri 

aikatauluissa ja eri järjestyksessä. Suurista yksilöllisistä eroista huolimatta lopputulos voi 

olla yllättävän yhdenmukainen. Opettajan rooli lahjakkaiden oppilaiden rohkaisemisessa 

on keskeinen. Opettajalta edellytetään myös selkeää näkemystä opiskelun tavoitteista, mi-

kä luo kriteerit opiskelua koskeville valinnoille. (Välijärvi, 1998, s. 102.) 

Tehokkaan oppimisen kulmakivi on halu oppia eli motivaatio. Hotulainen (2003) toteaa 

tutkimuksessaan, että akateemista lahjakkuutta osoittaneet lapset aloittivat koulutiensä hy-

vin uteliaina ja oppimishaluisina. Oppilaiden oppimismotivaatio kuitenkin häviää huomat-

tavasti koulun aloituksen jälkeen ja etenkin siinä vaiheessa, kun oppilaat siirtyvät fyysises-

tä kouluympäristöstä toiseen. Motivaationalisten muutosten väitetään johtuvan lasten ke-

hittyvästä minäkäsityksestä, heidän vähitellen omaksumistaan oppimisen arvoista ja muu-

toksista oppimisympäristöissä. Lisäksi etenkin lahjakkaiden oppilaiden oppimismotivaati-

oon on huomattu vaikuttavan opetuksen haasteellisuus, kiinnostavuus, oppimisen au-

tonomisuus ja kuinka lapselle tärkeät henkilöt arvostavat ja tukevat lapsen oppimista. 

Suomalainen koulu ei ehkä ole valmistautunut kohtaamaan lahjakkaiden lasten tarpeita, 

koska koulutukselliset päämäärät liittyvät suurimmaksi osaksi tavallisiin oppilaisiin ja hei-

dän yhtenäisiin oppimistavoitteisiinsa. Tämä taas vaikuttaa negatiivisesti lahjakkaan oppi-

mishalukkuuteen ja motivaatioon.  

Monet lahjakkaat lapset eivät ole motivoituneita opiskeluun. Jotta lapsi menestyisi, hänen 

täytyy haluta sitä. Motivaatio syntyy, kun lapsi odottaa tuloksia suorituksistaan. Oppimisen 

tulee olla mielekästä, jotta motivaatio oppimiseen säilyy. Luokattomuudesta, vuosiluokkiin 

sitomattomasta opetuksesta ja muista joustavista rakenteista saadut kokemukset osoittavat, 

että jo ala-asteella oppilaat ovat valmiita kantamaan huomattavan suuren vastuun oppimi-



23 

 

 

 

sestaan, mikäli heille annetaan tähän tilaisuus. Haastavat oppimistehtävät luovat motivoi-

van oppimisympäristön, mutta toisaalta lahjakkaille oppilaille tulee antaa huomattava va-

paus itse ratkaista ne keinot, joilla oppimistehtävän haasteisiin vastataan. (Freeman, 1985, 

s. 103 – 105; Välijärvi, 1998, s. 98 – 103.) 

Se kohtelu, jota kouluikäinen lapsi tarvitsee kehityksensä tueksi vanhemmilta ja opettajilta, 

kohdistuu pääasiassa kahteen asiaan: samanikäisten ryhmään liittymiseen sekä tiedollisen 

kehityksen tukemiseen. Erittäin älykäskin lapsi voi olla sosiaalisessa kehityksessään jäljes-

sä ikätovereistaan, mikä vaikeuttaa hänen pääsemistään vertaisryhmän hyväksytyksi jäse-

neksi, varsinkin jos hän on samalla selvästi ikäisiään edellä tiedollisessa kehityksessä. Tä-

män tiedostaminen on tärkeää senkin takia, että tiedollisen kehityksen tasosta huolimatta 

heikot sosiaaliset taidot, syrjäytyminen porukasta, yksinäisyys ja ahdistuneisuus voivat 

altistaa poikkeuksellisen älykkäänkin lapsen älylliselle alisuoriutumiselle. (Malin & Män-

nikkö, 1998, s. 141.) 
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5 LAHJAKKAAN LAPSEN OPPIMISEN TUKEMINEN 

Freemanin (1985) tutkimuksen mukaan lahjakkaiden lasten mielestä koulutuksen tulisi 

auttaa heitä kasvamaan tasapainoisiksi ja kyvykkäiksi. He halusivat, että heidän omia ar-

vostuksiaan ja kiinnostustaan kunnioitettaisiin, ja näyttivät pahastuvan älyllisen etevyyden 

ylikorostamisesta, joka ilmeni kiitoksina heidän suoritettuaan kokeensa parhain ar-

vosanoin. Lapset halusivat ”terveellisen” kasvatuksen. (Freeman, 1985, s. 135.) 

Vaikka lahjakkaat oppilaat on hyväksytty yhdeksi erityistä tukea tarvitsevaksi ryhmäksi, 

opetuksellisten eriyttämistoimenpiteiden huomioiminen ja suunnittelu heidän tarpeistaan 

lähtien on ollut toistaiseksi vähäistä. Teoreettisella tasolla lahjakkuuden käsittelyä ilmiönä 

ovat luultavasti rajoittaneet käytettävissä olevien käsitteiden moninaisuus ja toisaalta ste-

reotyyppiset käsitykset lahjakkuuden ja älykkyyden staattisuudesta. Käytännön tasolla ope-

tuksellisten erityistoimenpiteiden täytäntöönpanoon on todennäköisesti vaikuttanut jaetta-

vissa olevien erityisopetuksellisten resurssien rajallisuus ja niiden kohdentuminen. (Hotu-

lainen, 2004, s. 78.) 

Lahjakkaiden opiskelun tukemiseen yleisen tuen muodoista soveltuu erityisesti oppimis-

suunnitelman käyttö. Oppimissuunnitelma on suunnitelma oppilaan opinto-ohjelman to-

teuttamiseksi. Se voidaan laatia jokaiselle koulun oppilaalle tai ainoastaan oppilaille, joilla 

on opiskelussaan erityisiä tarpeita ja tarvitsevat opetuksen eriyttämistä. Oppimissuunnitel-

man tarkoituksena on, että oppilas oppii ottamaan yhä enemmän vastuuta opiskelustaan, 

sitoutuu siihen ja saa oppimiseensa enemmän tavoitteellisuutta. Oppimissuunnitelma tukee 

oppilaan itsearviointi - ja säätelytaitoja sekä oman opiskelun suunnittelua. (Opetushallitus, 

2008, s. 10.) 

Lahjakkaiden oppilaiden onnistuneet opetusjärjestelyt edellyttävät sekä lahjakkuuden tun-

nistamista että kykyä toimia myös lahjakkaiden ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. 

Kumpaankin liittyy omat ongelmansa, osittain jo lahjakkuuden määritelmän kautta. Kui-

tenkin kaikilla ja etenkin kasvatustyön ammattilaisilla on selkeä käsitys siitä, mitä lahjak-

kuudella tarkoitetaan tai mitä sillä voidaan tarkoittaa, vaikka käsityksen pukeminen tieteel-

liseksi määritelmäksi olisikin vaikeaa. (Kuusela & Hautamäki, 2001, s. 320.) 
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Lahjakkuuden tunnistamisessa voidaan nähdä kaksi tasoa, teoreettinen ja praktinen. Teo-

reettisen tason ongelmat liittyvät käsitteelliseen rajankäyntiin, luotettavien mittareiden laa-

timiseen ja tiedeyhteisön sopimuksiin. Praktinen taso kuvaa sitä, miten hyvin opettaja tai 

muu lapsen lähikasvattaja tunnistaa lahjakkuudet ja miten hän pystyy ottamaan heidät ope-

tusjärjestelyissä huomioon. (emt. s. 321.) 

Mikään opetusmenetelmä itsessään ei ole hyvä tai huono. Toiset sopivat paremmin ja toiset 

taas huonommin eri tavoitteiden saavuttamiseen ja eri tilanteisiin. Opetusmenetelmien va-

linnassa täytyy ottaa huomioon oppijat ja heidän käsityksensä hyvästä oppimisesta, aihe, 

jota opiskellaan, ympäristö, jossa opiskellaan, ja kouluttaja, joka ohjaa oppimista. Opetus-

menetelmien hyvyyteen tai huonouteen vaikuttaa myös se, miten niitä sovelletaan ja mil-

laisia painotuksia ne saavat ohjaajan otteessa. (Kupias, 2005, s. 27.) 

Hyvä opettaja valitsee opetustapansa joustavasti sen mukaan, miten hyvin ne edistävät ope-

tuksen tavoitteiden mukaista opiskelua ja oppimista. Opettajan tulee arvioida itse, millaisia 

opetustapoja hän käyttää. Hänen on myös ratkaistava, miten paljon oppilaiden annetaan 

työskennellä itselleen sopivalla tavalla ja miten paljon kunkin on saatava kokemuksia kai-

kista opetustavoista. Vaikka itsenäinen ajattelija haluaisikin mieluiten tehdä itsenäistä työ-

tä, hänetkin on totutettava yhteistyöhön perustuvaan opetukseen. Tällä tavoin voidaan ke-

hittää sosiaalisia taitoja. Opetustapojen taitava ja tarkoituksenmukainen käyttö on opettajan 

perustaito. Opetuskokemukset muodostuvat hyvin paljon siitä, miten on opetettu ja opis-

keltu, ei vain siitä mitä on opiskeltu. (Uusikylä & Atjonen, 2005, s. 114 - 118.) 

Lahjakkaiden opetuksessa on kyse opetuksen rikastamisesta eli tarjotaan jotakin laajemmin 

ja syvemmin kuin normaaliopetuksessa. Eriyttää voi monin tavoin, yleisopetuksen opetus-

järjestelyistä aina erityiskouluihin asti. Ryhmittelyn lisäksi voidaan lahjakkaiden opiskelua 

nopeuttaa. Heidän opetuksessaan tulisi käyttää persoonallisuutta, ei vain erityislahjakkuut-

ta. Opetushallituksen raportissa mainitaan kuitenkin, että lasten on saatava olla lapsia, joten 

lahjakkuuden tukeminen oppimistilanteissa tulee olla hauskaa, leikinomaista ja innostavaa, 

eikä totista puurtamista. Myös vanhempien oppilaiden innokkuuden, oppimisesta nauttimi-

sen ja sitoutumisen vahvistaminen on oppimisen tulosten kannalta ensiarvoisen tärkeää. 

(Opetushallitus, 2009; Uusikylä, 2005, s. 164.)  Seuraavissa kappaleissa esittelen sekä luo-

kan sisällä tehtävää eriyttämistä että oppimisen rikastamista, jota voidaan tehdä muun kou-

lutyön ohessa esimerkiksi projektityöskentelynä. 



26 

 

 

5.1 Opetuksen eriyttäminen 

Opetuksen eriyttäminen mielletään helposti toimeksi, jonka kautta opettaja pyrkii huomi-

oimaan erityisen tuen tarpeessa olevia oppilaita. Opetuksen eriyttämistä voidaan kuitenkin 

pitää erittäin toimivana keinona kaikkien oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimi-

seen, myös sellaisten lasten joilla on lahjakkuutta tai erityisvahvuuksia. Eriyttäminen mah-

dollistaa sen, että kaikilla oppilailla on sopivaa tekemistä. (Laine, 2010, s. 2.) 

Oppilaiden välillä voi olla selviä eroja niin suorituksissa kuin oppimista ohjaavissa käsi-

tyksissä jo ennen koulun aloittamista ja koulun tehtävä ”erojen tasoittajana” on yksinker-

taisesti vanhentunut. Uusi lähtökohta onkin nähdä jokainen oppilas yhteisössä toimivana 

erilaisena yksilönä vahvuuksineen ja heikkouksineen. Yksilöllisemmän opetuksen järjes-

tämisen edellytyksenä on kuitenkin oltava riittävät tiedot erilaisten oppilaiden erityisen 

tuen tarpeesta, yksilöllisyyden huomioon ottavista opetusmenetelmistä ja erityisten vah-

vuuksien tunnistamisesta. Vahvuudet oikein huomioituna auttavat lasta tuntemaan omat 

taipumuksensa ja osaamisalueensa kehittämisen arvoisina. (Hotulainen, 2004, s. 82.) 

Lahjakkaiden opetuksessa on yksinkertaisesti kysymys siitä, että opetus eriytetään vastaa-

maan myös lahjakkaiden kykyjä ja tarpeita. Luokan sisäistä eriyttämistä pidetään didakti-

sesti kaikkein vaativimpana, sillä se edellyttää opettajalta sellaisia toimenpiteitä opetusjär-

jestelyn suhteen, jotka ottavat huomioon opetusryhmän heterogeenisuuden. (Kuusela & 

Hautamäki, 2001, s. 326; Uusikylä, 2005, s. 169.) 

Ensimmäinen tärkeä asia lahjakkuutta ja erityisvahvuuksia tukevan kasvatuksen kehittämi-

sessä ja sen toteuttamisen aloittamisessa on koulun ilmapiirin muutokset. Koulun tulisi 

muuttaa suhtautumistaan avoimemmaksi, ja koulun sisään tulisi luoda sellaisia rakenteita, 

joissa oppilaille annetaan mahdollisuuksia osoittaa ja kehittää potentiaaliaan ja taitojaan. 

Lahjakkaiden kasvatuksen kehittäminen ja lahjakkaiden tarpeisiin vastaaminen eivät edel-

lytä jonkin täysin erillisen opetuksen tarjoamista ja rakentamista, vaan sitä tulee kehittää 

hyvien yleisten käytänteiden pohjalta. (Laine, 2010, s. 1.) 

Jokaisen koulun on luotava omat eriyttämismallinsa. Eriyttäminen onnistuu vain siinä ta-

pauksessa, että koulun kaikki opettajat hyväksyvät opetuksen eriyttämisen. Myös oppilai-

den vanhempien tulee olla selvillä siitä, mihin lahjakkaiden opetuksen erityttämisellä pyri-

tään. ”Lahjakkaiden opetuksen” sijasta olisi parempi puhua esimerkiksi ”kiinnostuneiden 
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oppilaiden opetuksesta”. Ryhmään valinnan kriteereistä on sovittava koulun opettajien 

kesken, ja vanhemmille on selvitettävä mistä on kysymys. (Uusikylä, 2005, s. 170 - 171.) 

Nykyinen lainsäädäntö antaa kouluille varsin vapaat kädet. Luopuminen ala- ja yläasteen 

välisestä rajasta sekä siirtyminen koulujen omiin opetussuunnitelmiin avaavat runsaasti 

uusia mahdollisuuksia. Lisäksi laissa todetaan erikseen, että ”oppilaan opiskelu voidaan 

järjestää osittain toisin kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään, jos: 1) oppilaalla katsotaan 

joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot” (Pe-

rusopetuslaki § 18; Erityiset opetusjärjestelyt). 

Davis & Rimm (1989) esittävät lahjakkaiden opetuksen pyramidinmallin, jossa tämä eri-

tyisopetus jakautuu 1) luokassa annettavaan erityisopetukseen, jossa käytetään esimerkiksi 

ryhmityksiä ja lisämateriaaleja, 2) täysiaikaiseen erityisluokkaopetukseen sekä 3) erityis-

kouluissa annettavaan ja opetettavan ryhmän erityistarpeet huomioon ottavaan opetukseen. 

Pyramidin huippua lähestyttäessä opetettava joukko pienenee ja opetus keskittyy yhä ka-

peammalle alueelle (Davis & Rimm, 1989, s. 169–170).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Lahjakkaiden opetuksen pyramidimalli (Davis & Rimm 1989, 170) 
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Oppilaiden osa-aikaisesta ryhmittelystä on Suomessakin saatu hyviä kokemuksia. Mallin 

etuna on joustavuus ja opetus voidaan toteuttaa koulun omin henkilöresurssein. Ryhmitte-

lyn perusajatuksena on, että oppilaat opiskelevat esimerkiksi tunnin päivässä omassa ryh-

mässään. Ryhmälle on varattu resurssihuone, missä on tietokoneita ja materiaaleja, ja oma 

opettajansa. Yleensä ryhmissä tehdään tutkimustyyppisiä projektitöitä oppilaiden valitse-

mista aiheista. Jo ala-asteen oppilaiden on huomattu pystyvän tuottamaan lähes yliopiston 

seminaaritöiden tasoisia tutkimuksia. Ryhmissä voidaan tehdä muutakin, kuten harrastaa 

taiteita, liikuntaa tai erityyppistä luovaa toimintaa. Osa-aikaiseen ryhmittelyyn osallistuvat 

oppilaat pysyvät kiinteästi mukana oman varsinaisen luokkansa työskentelyssä, eivätkä 

entiset toverisuhteet katkea järjestelyn takia. Oppilaan koulunkäynnin puitteet pysyvät siis 

varsin pitkälle entisenlaisena, vaikka hän osallistuukin muutaman tunnin viikossa lahjak-

kaiden lasten opetusryhmään. (Lehtonen, 1994, s. 19; Uusikylä, 2005, s. 170.) 

Luokan sisäisillä ryhmittelyillä viitataan niihin ryhmittelyihin, joita opettaja tekee luokkan-

sa sisällä. Opettajat voivatkin vaihdella tunnin tavoitteiden ja sisällön mukaan sitä, milloin 

oppilaiden on hyvä opiskella mahdollisimman heterogeenisissa ja milloin homogeenisissa 

ryhmissä. Samaan tapaan olisi hyvä, että ryhmittely olisi ensinnäkin dynaamista eli siinä 

huomioitaisiin lasten muuttuvat tarpeet ja toiseksi tilannesidonnaista eli se pohjautuisi vain 

tiettyihin oppimistilanteisiin. Ryhmittelyiden on hyvä olla joustavia ja oppilaiden edisty-

mistä tulee arvioida periodimaisesti. Hyvissä ryhmittelykäytännöissä on hyvä ottaa huomi-

oon myös oppilaiden kiinnostukset. (Laine, 2010, s. 10.) 

Ryhmittely (grouping) ja opetuksen nopeuttaminen (acceleration) tähtäävät opetuksen ri-

kastamiseen. Molemmilla on etunsa ja rajoituksensa. Lahjakkaat oppilaat viihtyvät usein 

huonosti normaaliopetuksessa. Opiskelun nopeuttaminen eli akseleraatio mahdollistaa te-

hokkaan opiskelun, silloin kun yksilö on siihen biologisesti parhaimmillaan. Oppilaita ei 

saisi pakottaa viettämään aikaansa traditionaalisessa opiskeluympäristössä tavanomaisten 

kuivien rutiinitehtävien parissa. Heille pitäisi antaa aikaa todelliseen oppimiseen. Lahjak-

kaita oppilaita tulisi rohkaista edistymään omaan tahtiinsa. (Uusikylä, 2005, s. 171.) 

Akseleraatio voi joskus aiheuttaa ongelmia tunne-elämään. Nopeuttaminen saattaa olla 

myös näennäisratkaisu, sillä opetuksen järjestämisessä oppilaan ikäkauden ja edellytysten 

mukaisesti ongelmaksi saattaakin muodostua ikäkausi. Kokonaisvaltaiseen kasvatukseen 

pyrkivässä koulussa tätäkään painotusta ei saa unohtaa. Lahjakkaat oppilaat ovat ehkä älyl-

lisesti kypsiä, mutta sosiaalisesti ja emotionaalisesti jopa ikätovereitaan alemmalla tasolla. 
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Lahjakkaille tulisi taata myös tilaisuus harjoittaa potentiaalisia johtajankykyjään. Tämä ei 

ole mahdollista, jos heidät fyysisesti ja sosiaalisesti siirretään vanhempien oppilaiden ryh-

mään. Lahjakkaat oppilaat eivät voi ”oikaista” liikaa, sillä oppiminen vaatii aikaa ajatella. 

Akseleraatio korostaa kyvykkyyseroja ja asettaa lahjakaan erilleen tovereistaan. Tämä saat-

taa johtaa emotionaalisesti epäsuotuisiin kokemuksiin ja huonosti käyttäytymiseen. Lapsen 

kokonaiskehityksen kannalta kokemukset eivät aina ole hyviä. (Kuusela & Hautamäki, 

2001, s. 327; Uusikylä, 2005, s. 172.) 

Kun nopeuttamisessa hypätään yhden vuosiluokan yli, voidaan ryhmittelyssä koota ryhmä 

joka on kyvyiltään homogeeninen. Tällöin opettajan on helpompi myös suunnitella opiske-

luohjelmat ja koko opetusohjelmassa voidaan ottaa huomioon oppilaiden kyvyt. Lahjak-

kaalle oppilaalle on tärkeää tovereiden tuki, ja vertaistensa ryhmässä hänelle kehittyy rea-

listinen käsitys omista kyvyistään ja heikkouksistaan. Erityisryhmässä oppilaat oppivat 

testaamaan erilaisia ajatuksiaan ja eri työtapoja, pelkäämättä toverien hyväksynnän menet-

tämistä. Heidän on mahdollista työskennellä kykyjensä mukaisesti, koska koko toveriryh-

män motivaatiotaso on tavallista korkeampi. Opettaja voi yksilöllistää opetusta, sen sijaan 

että opettaisi ”alimman nimittäjän mukaan”. (Uusikylä, 2005, s. 172.) 

Vaikka oppilas on kypsä jollakin alueella, hän saattaa olla suhteellisen kypsymätön toisilla. 

Sijoittamalla hänet samalla kypsyystasolla olevien ryhmään edistetään hänen oppimistaan 

paremmin kuin sijoittamalla hänet vanhempien oppilaiden ryhmään. Koska ikä ei ole mi-

kään tae samanlaisesta kypsyydestä, erityisluokat ja erityiskoulut toimivat järkevämmin 

perustein kuin kronologiseen ikäryhmittelyyn ohjaavat koulut ja luokat. Erityisluokat tar-

joavat mahdollisuuksia nopeaan edistymiseen, haasteellisempaan työhön, syvällisempään 

ja laaja-alaisempaan opiskeluun ja joustaviin opiskeluohjelmiin. (Uusikylä, 2005, s. 173.) 

Ryhmittelystä löytyy myös huonoja puolia. Erityisryhmittelyä voidaan kuitenkin pitää epä-

demokraattisena. Oppilaiden jaottelusta ja eri lailla kohtelusta voi olla seurauksena itserak-

kautta ja elitismiä. Muiden oppilaiden negatiivinen asennoituminen saattaa johtaa siihen, 

että oppilaat eivät haluakaan erityisopetukseen. Lahjakkaiden ryhmään valikoituminen voi 

myös aiheuttaa oppilaille tarpeetonta kilpailua, paineita ja liian kovia vaatimuksia. Myös 

kovat ulkoiset vaatimukset saattavat alentaa lahjakkaiden omaa vaatimustasoa. Myös oppi-

laiden valinta ryhmään on vaikeaa. Vaikka oppilaat valittaisiin tiettyjen kriteerien mukaan, 

on ryhmän sisällä vielä suuria yksilöllisiä eroja, jotka tulee huomioida ryhmän toimintaa 

suunniteltaessa (Lehtonen, 1994, s. 20; Uusikylä, 2005, s. 173). 
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Hotulainen (2004, s. 84) esittelee artikkelissaan Trefingerin ”Itseohjautuvan oppimisen” –

mallin, jota voidaan toteuttaa jo alaluokilta lähtien. Tavoitteena on kehittää lapsen itsenäi-

syyttä ja itsenäistä oppimista. Mallissa lähdetään liikkeelle siitä, että lahjakkaiden kasva-

tuksen ensimmäisen tason muodostaa tarjonta kaikille oppilaille. Ensimmäisen tason tar-

koituksena on auttaa laajentamaan ja parantamaan kaikkien oppilaiden oppimista. Kaikkiin 

oppilaisiin kohdistetut korkeat odotukset johtavat sopiviin, haastaviin ja kehityksellisiin 

oppimiskokemuksiin päivittäin. Kaikille oppilaille annettavat mahdollisuudet mahdollista-

vat myös oppilaiden vahvuuksien, lahjakkuuden, kiinnostusten ja potentiaalin esille tule-

misen ja tunnistamisen. (Laine, 2010, s. 2.) 

Työskentely luokassa perustuu sopimuksiin (urakoihin), jotka tulee toteuttaa esimerkiksi 

viikon tai kuukauden aikana. Uuden asian opiskelu järjestetään opetustuokioina päivien tai 

tuntien alussa, minkä jälkeen oppilaat voivat oman mieltymyksensä mukaan suorittaa viik-

kokohtaiset urakkatehtävänsä, jotka sisältävät projekti-muotoista työskentelyä. Kun viikol-

le asetetut perustavoiteet on saavutettu, on mahdollista syventää projektia Trefingerin esit-

tämien kolmen ohjatun tason mukaan. Ensimmäisellä tasolla oppilas suorittaa valmiiksi 

annetuista vaihtoehdoista tutkimus- tai kirjoitelmatehtävän, joka toteutetaan annettujen 

vaihtoehtojen mukaan. (Hotulainen, 2004, s. 84 – 85.) 

Toisella tasolla oppilas itse ehdottaa tehtävään liittyvää aihetta ja siihen sopivaa työskente-

lymenetelmää. Aiheesta ja sen käsittelystä voidaan järjestää aivoriihi muiden samalla tasol-

la olevien oppilaiden ja opettajan kanssa. Kolmannella tasolla oppilas toteuttaa itsenäisesti 

koko tehtävän oman suunnitelmansa mukaan. Oppilaan itsearviointi korostuu tasolta toisel-

le siirryttäessä. Opettajan tehtävä on ohjata tasojen suuntaisesti oppilasta kohti lisääntyvää 

itsekontrollia ja oman työskentelyn analysointia. Projekteja muunnellaan systemaattisesti 

haasteellisemmiksi. (emt. s. 84 - 85.) 

Pääsääntönä mallissa on, että itsenäiseen työskentelyyn harjaantuneet oppilaat voivat toi-

mia oppilaskeskeisemmin ja niille oppilaille, joille opetustuokiot asian omaksumiseen eivät 

riitä, annetaan lisäohjausta. Opettajan rooli on vahvasti ohjaava ja vaikeinta opettajan on-

kin luopua opettajakeskeisestä roolistaan. Vähäinenkin valinnaisuus oppimisjärjestyksessä 

tai –tavassa, itsenäisyyden lisääntyminen ja oppituntikohtaisten aikarajoitteiden poistami-

nen voi huomattavasti parantaa luokan opiskeluilmapiiriä ja –motivaatiota. (emt. s. 85.) 

Nämä edellä mainitut tavat mahdollistavat vain lahjakkaiden lasten mukaan pääsyn ope-

tukseen. Koko ikäluokalle toteutettava interventio voi tarjota sellaisen vaihtoehdon, josta 
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kaikki hyötyvät. Tällaiset interventio-ohjelmat tähtäävät usein ajattelun taitojen kehittämi-

seen. Tavoitteena on siis se opetussuunnitelman perusteiden yleisessä osassa mainittu alue, 

jonka perinteisesti oletetaan toteutuvan eri oppiaineiden välityksellä. Tunnetuimpia inter-

ventio-ohjelmia ovat Reuven Feuersteinin Instrumental Enrichment, Karl Josef Klauerin 

induktiivisen päättelyn harjoitusohjelma sekä Michael Shayerin ja hänen työtovereidensa 

kehittämät Thinking Science ja Thinking mathematics. (Kuusela & Hautamäki, 2001, s. 

327.)  

5.2 Renzullin kolmen tason rikastamisohjelma 

Jo aikaisemmin mainitsemastani Renzullin kolmen ympyrän lahjakkuusmallista on kehitet-

ty kolmen tason rikastamisohjelma. Tässä rikastuttamisohjelmassa koko koulun kehittämi-

nen on otettu huomioon. Mallin perussanoma on, että lahjakkuus on moniulotteinen käsite. 

Renzulli pohjaa ajatuksensa siihen, että jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuuksia kehit-

tää ajatteluaan. Hänestä koulun tulisi tarjota kaikille oppilaille opetusta rikastuttavia mah-

dollisuuksia. Opiskelijoiden valinnan on oltava joustavaa, eikä siitä saa tulla itsetarkoitus-

ta. Koulussa olisi myös tärkeä tarkkailla, miten lapset näihin tarjottuihin mahdollisuuksiin 

tarttuvat. Ohjelmaan valittavilla oppilailla ei tarvitse olla voimakasta suoritusmotivaatiota 

ja korkeatasoista luovuutta ollakseen kelpoisia ohjelmaan. Tärkeintä on, että heillä on kes-

kitasoa parempia kykyjä. Itse ohjelman tarkoituksena on parantaa oppilaiden motivaatiota 

kykyjensä kehittämiseen sekä vaalia oppilaiden luovuutta. (Laine, 2010, s. 2; Uusikylä 

2005, s. 176.) 

Tärkeimpiä mallin piirteitä on se, että pyritään luomaan jokaiselle koulun henkilökuntaan 

kuuluvalle oma vastuualue lahjakkaiden opetuksen kehittämisessä. Asia ei kuulu vain eri-

tyisopettajille. Ohjelman tarkoituksena on estää lahjakkaiden opetuksen eristyminen muus-

ta kouluyhteisöstä ja torjua se vihamielisyys, joka tällaisesta eristäytymisestä helposti seu-

raa. Oppilaiden valinnassa käytetään testipisteitä, opettajien käsityksiä oppilaiden kyvyistä 

ja harrastuksista, oppilaiden itsearviointia sekä vanhemmilta saatavaa informaatiota. Itse 

ohjelman toteutuksesta vastaa koulussa valittu työryhmä, johon ihannetapauksessa kuuluu 

opettajan lisäksi koulun henkilökuntaa sekä oppilaiden vanhempien edustajia. Lisäksi oppi-

laat tulisi ottaa mukaan työn suunnitteluun. (Uusikylä, 2005, s. 176 - 179.) 

Osatavoitteiden eriyttämisessä edetään perustaidoista vaikeampiin sovelluksiin. Tavoitteet 

soveltuvat sekä kaikkien oppilaiden että lahjakkaiden opetusryhmiin, jolloin opetusmuodot 
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sopivat kaikille halukkaille. Työmuodot muodostavat jatkumon yksinkertaisesta vaikeaan, 

ja niitä käytetään eri lahjakkuustasoilla. Näin voidaan laajentaa opetussuunnitelman sisäl-

töä. Yleensä opiskeltavat sisällöt suunnitellaan etukäteen, mutta jos opetustilanteessa tulee 

uusia mielenkiinnon kohteita, voidaan ne opetustilanteessa ottaa joustavasti huomioon. 

(Uusikylä, 2005, s. 177.) 

Ohjelmassa rikastaminen siis jaetaan kolmelle tasolle. Ensimmäisellä tasolla oppilaat ohja-

taan aihepiireihin, joita tavallisessa opetussuunnitelmassa ei ole. Tällöin opetuksessa käy-

tetään apuna esimerkiksi vierailevia luennoitsijoita, retkiä ja erilaisia harrastuskeskuksia. 

Kaikille oppilaille on tärkeää antaa ainakin joitain tilaisuuksia ylimääräiseen opetukseen 

osallistumiseen. Tällöin vältytään syytöksiltä, että rikastamisohjelmat olisi tarkoitettu vain 

lahjakkaille oppilaille. On tärkeää, että oppilaat saavat itse valita kiinnostuksen kohteensa, 

koska silloin motivaatio oppimiseen kasvaa. Toisella tasolla rikastamisessa on ennen kaik-

kea kyse ryhmätoiminnasta. Menetelmät ja materiaalit on tarkoitettu edistämään ajattelua 

ja tunne-elämän kehitystä. Tavoitteena on kehittää luovaa ajattelua ja opiskelutaitoja, ope-

tella käyttämään lähdemateriaaleja sekä kehittää kielellistä ilmaisukykyä ja visuaalisia 

kommunikointitaitoja, jotta voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti oppia esittämään opis-

kelun tulokset sopivalle kuulijakunnalle. (Uusikylä, 2005, s. 176 - 177.) 

Toisen tason rikastamisohjelmassa valmistaudutaan myös kolmannen tason aktiviteettei-

hin. Kolmannen tason työskentely lähenee jo tutkijan tai taiteilijan toimintaa. Opiskelijan 

tehtävänä on ottaa asioista selvää, ajatella, tuntea ja toimia kuten ammattilainen. Näitä asi-

oita harjoitellaan jo toisella tasolla. Harjoituksiin kuuluu erilaiset harjoitukset taidoista, 

jotka liittyvät tutkijan työhön, tutkimuksen tekemiseen ja tutkimusaineiston keräämiseen. 

Kolmannen tason harjoitusten tarkoituksena taas on tarjota oppilaalle mahdollisuuksia ede-

tä harrastustensa, luovien ideoidensa ja motivaationsa pohjalta ongelmien itsenäiseen tut-

kimiseen. Lisäksi oppilaalle tarjotaan mahdollisuus kehittää itsenäisiä opiskelutaitoja sekä 

motivaatiota ja itseluottamusta. Tällöin oppilaalle tulee tunne siitä, että hän kykenee tasa-

vertaiseen ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen muiden oppilaiden, opettajien ja muun hen-

kilökunnan kanssa. (Uusikylä, 2005, s. 178 - 179.) 

5.3 Bettsin autonomiset oppijat ja lahjakkuuden tyypit 

George Bettsin (1991) kehittämässä The Autonomous Learner -mallissa on tavoitteena, 

että lahjakkaiden kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeet otetaan huomioon. Mal-
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li korostaa sitä, että oppilaiden tulee kasvaa riippuvuudesta riippumattomuuteen ja sopeu-

tuvuudesta yksilöllisyyteen. Itsenäiseksi oppijaksi ei kasva vain kognitiivisia kykyjä kehit-

tämällä, vaan tunne-elämä ja sosiaalinen kehitys ovat nekin tärkeitä. (Uusikylä, 2005, s. 

180.) 

ALM-mallin pääperiaatteita ovat seuraavat (Uusikylä, 2005, s. 181): 

 Yksilön huomioon ottaminen; suurin osa lahjakkaille annettavasta opetuksesta ko-

rostaa voimakkaasti yksilön kognitiivista kehitystä, sen sijaan että otettaisiin tavoit-

teeksi yksilön kokonaiskehitys. Emotionaalinen ja sosiaalinen kehitys ovat lahjak-

kaiden kokonaiskasvussa hyvin tärkeitä. 

 Itsearvostus. Elämässä menestyminen ja onnellinen elämä edellyttävät myönteistä 

minäkuvaa. Mitä positiivisempi yksilö on itseään kohtaan, sitä myönteisempi hän 

voi olla kanssaihmisiään kohtaan. Itsearvostus on päätekijä myönteisessä kasvussa 

ja itsensä toteuttamisessa. 

 Sosiaaliset taidot. Kyky tulla toimeen ja kommunikoida muiden ihmisten kanssa on 

tärkeä jokapäiväisessä elämässä. 

 Oppilaasta lähtevät valinnat. Koulussa tarjotaan yleensä valmiita oppisisältöjä. 

Koulun ulkopuoliset auktoriteetit päättävät mitä opitaan ja milloin. Oppilaiden teh-

tävänä on omaksua tarvittavat oppisisällöt oppikirjoista ja työkirjoista. Usein olisi 

järkevämpää antaa heidän itse päättää opetuksen sisällöstä. 

 Avoimet oppimiskokemukset. Perinteisesti opitaan päivittäisillä oppitunneilla, jotka 

opettaja valmistaa. Lahjakkaat oppilaat tarvitsevat kuitenkin avoimia koulukoke-

muksia saadakseen mahdollisuuden säädellä omaa opetustaan. Aikuisten ei aina pi-

täisi päättää, mitä oppilaan tulee opiskella. Todellinen oppiminen on tutkimuspro-

sessi, jossa oppilas kehittää jotain uutta  mieluummin kuin toistaa oppikirjaa tai 

opettajan sanoja. 

Tavoitteena on, että oppilaista tulee elinikäisiä oppijoita. Opetetaan siis myös opettajia pois 

perinteisestä ajatuksesta, että oppilaisiin kaadetaan tietoa ja ohjataan oppilaita ottamaan 

itse vastuuta omasta oppimisestaan. Lisäksi oppilaat saavat pohtia, millä tavalla he oppivat, 

mitä resursseja tarvitsevat ja miten oppimisessa kehitetään tietty tulos. (emt. s. 181.) 

Tämän mallin pohjalta Betts lähti kehittämään yhdessä Maureen Neihartin kanssa lahjak-

kuuden kuutta mallia. Heidän mukaansa lahjakkuutta ei pitäisi määritellä eri kategorioihin, 
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koska jokainen ihmisen persoonallisuuden osa ja kehitys vaikuttavat toisiinsa. Lahjakkuut-

ta tulisikin tutkia tuotteena, joka vaikuttaa persoonallisuuteen.  Mallissa huomioidaan lah-

jakkaiden tarpeet, käyttäytyminen ja tunteet. Lahjakkaisiin vaikuttavat heidän perheensä, 

koulutuksensa, suhteensa ja henkilökohtainen kehityksensä eikä heidän kykynsä siksi näy 

samalla tavalla kaikilla. Tässä mallissa halutaan nähdä lapsi kokonaisuutena huomioiden 

emotionaalisten, sosiaalisten, kognitiivisten ja fyysisten tekijöiden yhteisvaikutus. Lahjak-

kuus nähdään rakenteena, joka vaikuttaa koko persoonallisuuteen. (Betts & Neihart 2004, 

s. 98 - 99.) 

Kuusi lahjakkuustyyppiä Bettsin ja Neihartin mukaan ovat seuraavat: 

1. Menestyjät 

Jopa 90% lahjakkaista on luokiteltu kuuluvan tähän lahjakkuuden tyyppiin. Menestyjät 

tietävät, miten heidän pitää toimia miellyttääkseen muita. He kaipaavat hyväksyntää opet-

tajilta ja vanhemmilta, ja siksi käyttäytyvät heidän toiveidensa mukaisesti. Siksi menesty-

jällä ei yleensä ole käyttäytymisongelmia. Menestyjät oppivat nopeasti ja saavat hyviä tu-

loksia älykkyystesteissä. Siksi heidät luokitellaankin lahjakkaiksi. Näiden lasten ajatellaan 

"pärjäävän omillaan”. He tylsistyvät helposti koulussa ja oppivat siten ”luistamaan” työn-

teosta. Menestyjät ovat kuitenkin riippuvaisia vanhemmistaan ja opettajista eivätkä he opi 

tarvittavia tietoja ja taitoja itsenäistymiseen, mutta menestyvät elämässään silti. He ovat 

pidettyjä ikäryhmässään ja kuuluvat sosiaalisiin ryhmiin. Menestyjistä tulee päteviä, mutta 

mielikuvituksettomia aikuisia, jotka eivät täysin hyödynnä lahjakkuuttaan. (Betts & Nei-

hart, 2004, s. 99–100.) 

2. Uhmaajat 

Uhmaajat haastavat auktoriteetit ja opettajat luokkahuoneessa. He eivät sopeudu yhteiskun-

taan ja turhautuvat, koska koulu ei anna heidän lahjakkuudelleen tunnustusta. He ovat hy-

vin luovia, mutta voivat olla itsepäisiä, tahdittomia ja ivallisia. Uhmaajat haastavat ikä-

ryhmänsä eivätkä yleensä kuulu mihinkään sosiaaliseen ryhmään. Toisaalta joillakin voi 

olla hyvä huumorintaju, joka vetoaa ikäryhmiin. Uhmaajien spontaanius voi olla luokka-

huoneessa häiritsevää, joka taas lisää uhmaajan negatiivista minäkuvaa. Uhmaajat voivat 

olla potentiaalisia väliinputoajia. (emt. s. 100.) -  
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3. Kätkijät 

Kätkijät ovat yleensä peruskoulun tyttöjä, jotka kätkevät lahjakkuutensa halutessaan kuu-

lua omaan ikäryhmäänsä. He ovat levottomia ja epävarmoja itsestään. Heidän muuttuvat 

tarpeensa ovat jatkuvassa ristiriidassa opettajien ja vanhempien odotusten kanssa. Aikuiset 

reagoivat heihin yleensä tavalla, joka lisää vastarintaa ja kieltämistä. Oppilasta ei tulisi 

pakottaa vastoin tahtoaan jatkamaan töitä, vaan hänen kanssaan tulisi yhdessä miettiä 

kompromissi koulutyöhön. (emt. s. 100101.) 

4. Koulunkeskeyttäjät 

Tämän lahjakkuuden tyyppi on yleensä lukio-opiskelijoita, joiden lahjakkuus on huomattu 

hyvin myöhäisessä vaiheessa. Koulunkeskeyttäjät ovat vihaisia aikuisille, koska tuntevat 

itsensä torjutuiksi ja laiminlyödyksi. Heidän mielenkiintonsa ja lahjakkuuden kohteensa on 

yleensä normaalin koulutyön ulkopuolella eikä siten saa tukea ja vahvistusta koulumaail-

massa. Koulu tuntuu yhdentekevältä. Näillä oppilailla on huono itsetunto ja he tarvitsevat 

ohjaajakseen ihmisen, johon he voivat luottaa. (emt. s. 101.) 

5. Kaksoisleimatut 

Kaksoisleimatut ovat fyysisesti tai emotionaalisesti vammautuneita tai lapsia, joilla on op-

pimisvaikeuksia. Suuri enemmistö lahjakkuusohjelmista ei tunne tätä tyyppiä eikä siten 

tarjoa heille mitään, mikä vastaisi heidän tarpeitaan. He eivät usein osoita käytöstä, jota 

koulut etsivät lahjakkaissa. He voivat osoittaa stressin merkkejä; masentuneisuutta, turhau-

tuneisuutta, tuntevat itsensä torjutuksi, avuttomaksi ja eristetyksi. Kaksoisleimatut kieltävät 

ongelmansa väittämällä tehtäviä tylsiksi tai tyhmiksi. He voivat käyttää huumoria nöyryyt-

tääkseen muita ja samalla vahvistaakseen omaa itsetuntoaan. Koululaitos huomioi näistä 

yleensä vain heikkoudet eikä lahjakkuutta. (emt. s. 101105.) 

6. Autonomiset oppijat 

Autonomiset oppijat ovat oppineet työskentelemään tehokkaasti. He käyttävät koulua apu-

na uusien mahdollisuuksien muodostamiseen. Heillä on vahva, positiivinen minäkuva, 

koska heidän tarpeensa on huomioitu. Heistä tulee kunnioitettuja aikuisina ja jo nuorena he 

ovat sitä ikäryhmissään. Yleensä nämä oppijat ottavat jonkinlaisen johtajuuden ikäryhmäs-

sään. Autonomiset oppijat ovat itsenäisiä ja omatoimisia. He haluavat itse suunnitella 

oman oppimisensa ja henkilökohtaiset tavoitteensa. (emt. s. 105.) 
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Bettsin ja Neihartin mukaan (emt. s. 99 – 100) autonominen oppija on kehittänyt voimak-

kaan positiivisen minäkuvan, koska hänen tarpeensa on kaiken aikaa otettu huomioon. Au-

tonomiset oppijat ovat kehittäneet sellaisia taitoja ja asenteita, jotka auttavat heitä menes-

tyksellisesti suuntautumaan tuntemattomaan tulevaisuuteen.  

Betts korostaa, että ohjelmaa toteuttamaan ryhdyttäessä on määriteltävä, mitä lahjakkuu-

della tarkoitetaan. Usein ohjelmiin valitaan älyllisesti lahjakkaita, luovia ja erityiskykyjä 

omaavia oppilaita. Valittaessa oppilaita ohjelmaan heistä on hankittava mahdollisimman 

monipuolista tietoa. Tätä saadaan testeistä, opettajien havainnoista, oppilaita ja vanhempia 

haastattelemalla. Ohjelmaa tulee tarkastaa vuosittain. ALM-mallin viiteen ulottuvuuteen 

sisältyy informaatiota, kokemuksia, asenteita, taitoja ja käsitteitä, jotka ovat välttämättömiä 

oppilaiden kehittämiseksi.  (Uusikylä, 2005, s. 183.) 

Orientaatioulottuvuus on mallin ensimmäinen ulottuvuus. Tehtävänä on selvittää oppilaal-

le, mitä lahjakkuus on, miksi oppilas on valittu ohjelmaan ja muuttuko hänen elämänsä 

jotenkin. Orientaatioulottuvuudessa on neljä alakohtaa; lahjakkuuden ymmärtäminen, 

ryhmätoiminnot, itseymmärrys ja ohjelma oppilaan mahdollisuuksien selvittämisestä ja 

vastuuntunnon kehittämisestä. (emt. s. 183184.) 

Mallin toisessa ulottuvuudessa, yksilön kehityksen ulottuvuudessa, opettaja ja oppilas poh-

tivat yhdessä, minkälaiset taidot ja asenteet ovat elinikäisessä oppimisessa tarpeen. Asiois-

ta ei pidä päättää oppilaiden puolesta vaan yhdessä heidän kanssaan. Näin luodaan pohjaa 

opetuksen yhteissuunnittelulle. Tässä ulottuvuudessa harjoitellaan opiskelutaitoja, henkilö-

kohtaista ymmärrystä, interpersoonallisia taitoja sekä uran suunnittelua. (emt. s. 184.) 

Rikastamisulottuvuuden tarkoituksena on auttaa oppilasta perehtymään lähiympäristöön ja 

maailmaan yleensä. Kun oppilaat saavuttavat tämän tason, heille annetaan yhä lisää vas-

tuuta omasta oppimisestaan. He saavat tilaisuuden päättää siitä, mitä alueita he haluavat 

opiskella ja kuinka haluavat niihin perehtyä. (emt. s. 184185.) 

Neljännessä vaiheessa (seminaariulottuvuus) korostetaan ideoiden tuottamista, ja oppilaat 

nähdään nyt itsenäisinä oppijoina, ei niinkään oppilaina. Heille annetaan yhä lisää vastuuta 

opiskeluaan koskevissa päätöksissä. Kaikki oppilaat eivät reagoi samalla tavalla oikeuksien 

ja velvollisuuksien lisääntymiseen. Oppilaat tarvitsevat kaiken aikaa rohkaisua, mutta heil-

tä ei saa vaatia liian paljon liian nopeasti. Jokaiselle tulee taata onnistumisen ilo. (emt. s. 

185.) 
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Syventävä opiskelu on haastavin ja vaativin ulottuvuus mallissa. Oppilaat työskentelevät 

yleensä yksin, korkeintaan 2 – 3 oppilaan ryhmissä. He sopivat syventävien opintojen ai-

hepiiristä, suunnittelevat opiskelutavoitteensa, työmuodot, aikataulut, vaadittavat resurssit 

ja sen, miten työn tulokset esitetään. Opettajankin on hyvä osallistua tukihenkilönä suun-

nittelutyöhön. Opiskelijat ovat itse vastuussa tekemisistään, mutta opettajat ja ohjaajat tar-

joavat apuaan silloin kun sitä tarvitaan. (emt. s. 185.) 

5.4 Koulukohtaiset opetusmallit 

Seuraavista malleista kaksi edustavat koko koulun lähestymismallia lasten vahvuuksien 

huomioimiseen. Molemmat esiteltävät mallit voidaan toteuttaa yhtenäisen peruskoulun 

tarpeet huomioivasta lähtökohdasta. Nämä kaksi mallia ovat vuosiluokaton opetus (VSOP) 

sekä moniälykkyyden huomioiva opetusmalli. Kolmantena opetuksen rikastamisen tapana 

esittelen syventävät valinnaiskurssit, joita voidaan järjestää halukkaille perinteisen koulu-

työn rinnalla.  

Vuosiluokattoman opetuksen tavoitteena on taata yksilöllinen eteneminen, joka tukee lap-

sen kasvua ja kehitystä. Vuosiluokaton opettaminen liittyy akseleraatioon, josta aiemmissa 

luvuissa kerroin. Jokaisella oppilaalla on oma kotiryhmä ja oma vastuuopettaja. Osalla 

kotiryhmän oppilaista voi olla käytössä tukenaan pienryhmäopetusta. Opettajat voivat 

muodostaa tiimejä ja jokainen tiimi voi järjestää esimerkiksi kahdesta kolmeen kotiryhmän 

opetuksen ja työskentelyn. Kotiryhmissä voi olla mukana kolmen eri ikävuoden oppilaita, 

ja ryhmät voivat pysyä samoina koko peruskoulun alaluokkien ajan. (Hotulainen, 2004, s. 

85 - 86.) 

Tärkeässä osassa toimintaa on suunnittelu. Jokainen viikko alkaa suunnittelulla ja jokainen 

päivä sisältää opintojen suunnittelua, jolloin oma opettaja ja koko luokka toimivat yhdessä. 

Yksilölliselle valinnalle annetaan tilaa, eikä jokaisen oppilaan ole pakko opiskella täysin 

samoja sisältöjä. Oppilas aloittaa kouluun tullessaan hänen tarpeitaan vastaavasta tasosta ja 

etenee tasosta toiseen omaa vauhtiaan. Näin oppilas voi edistyä jossain aineessa nopeasti 

tasolta seuraavaan ja käyttää jossain aineessa enemmän aikaa oppiaineksen syventämiseen. 

Selvästi yleistä nopeammasta tai hitaammasta opiskeluaikataulusta sovitaan huoltajan 

kanssa. Tällaiselle oppilaalle tulee laatia yhdessä vanhempien kanssa henkilökohtainen 

opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. (Hotulainen, 2004, s. 86.) 
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Vuosiluokattomassa opetuksessa opetus on yksilöllistä ja pyrkii huomioimaan oppilaan 

kehitystason. Omalle tasolle sopiva opiskeluryhmä takaa haasteellisempia oppimistehtäviä 

ja paremman opiskelumotivaation. Työskentely tukee omatoimisuutta, suunnitelmallisuut-

ta, itsetuntemusta ja itseluottamusta. Oppimisen ohjaaminen ja suunnittelutyö ovat opetta-

jan työn keskeisintä toimenkuvaa. Opettajien ammatillinen, sekä pedagoginen että aine-

kohtainen, asiantuntijuus korostuu. Oppimismahdollisuuksia järjestettäessä on keskityttävä 

toisten oppilaiden itsenäisyyden sekä toisaalta toisten oppilaiden oppimisen tukeen, ohja-

ukseen ja neuvonnan huomioimiseen. Opettajien keskinäinen tiimi- ja oppilashuoltotyö 

sekä neuvotteluntaidot yhteistyössä lasten vanhempien ja kunnan opetuksen linjausten 

kanssa korostuvat. Opettajalta vaaditaan monenlaista asiantuntijuutta. (emt. s. 86.) 

Moniälykkyyden huomioiva opetusmalli perustuu Howard Gardnerin älykkyysteoriaan. 

Teorian perusteella on ajateltu, että jokaisella yksilöllä on jokin älykkyys, tai paremmin 

sanottuna vahvuus, joka on kehittyneempi suhteessa hänen muihin älykkyyden osa-

alueisiinsa. Näin on päädytty kasvatuksellisiin käytännön malleihin, joissa lasten vahvuu-

det on pyritty tunnistamaan käyttäen hyväksi ”seitsemän älykkyyden” mallia ja järjestä-

mään opetus vahvuudet huomioiden. Tarkoitus ei ole vain opettaa lapselle tietoja ja taitoja 

kyseisen älykkyyden alueelta, vaan enemmänkin osa-alueet ja niiden kehittäminen tulee 

ottaa opetuksessa huomioon. (Hotulainen, 2004, s. 87.) 

Moniälykkyyden huomioivassa opetusmallissa opetus on oppilaskeskeistä ja koko opetus-

suunnitelma on rakennettu oppilaiden yksilöllisistä tarpeista lähtien. Perusperiaatteena on, 

että jokaista oppilasta tulee havainnoida ja jokaiselle tulee järjestää mahdollisuuksia kehit-

tää taitojaan. Samalla on hyväksyttävä se tosiasia, ettei kaikkien oppilaiden tarvitse oppia 

kaikkea kaikista asioista, vaan jokainen voi saada liikkumatilaa suhteessa omaan vahvuu-

teensa. Opettajille tulee järjestää etukäteiskoulutusta ja koulussa tulee olla asiantuntija - 

opettaja tai –opettajia, jotka ohjaavat ja auttavat niitä opettajia, jotka ovat ”sisäänajovai-

heessa”. Opettajien tiimityöskentely korostuu, koska koulun oppilaat ovat kaikkien koulun 

opettajien oppilaita. Vaikka mallia pidetään erityisesti erilaisia lahjakkuuksia tukevana 

teoriamallina, vastaa se myös inklusiivisen koulun vaatimuksiin. (emt. s.87.) 

Gardnerin mukaan opetuksessa on hyvin tärkeää, että opettajat ottavat lasten yksilölliset 

erot hyvin vakavasti. Ratkaisevaksi tekijäksi nousee mielenkiinto lapsiin itseensä sekä hei-

dän yksilöllisiin ajattelumalleihinsa. Lisäksi on tärkeää auttaa heitä käyttämään älykkyyt-

tään hyvin. Opettajat ympäri maailmaa ovat kehitelleet opetusmenetelmiä moniälykkyys-
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teorian pohjalta esimerkiksi käyttämällä hyväkseen opetussuunnitelman sovellutuksia. 

Maailmalla on esimerkiksi käytetty moniälykkyyden huomioivaa opetusmallia apuna tunti-

en suunnittelussa. Tällöin opetus on tiimiopetusta, jossa opettajat keskittyvät omaan vah-

vimpaan älykkyyden osa-alueeseensa. Opettajat voivat käyttää esimerkiksi matemaattista 

älykkyyttään apunaan opetuksessa tai kysyä oppilaiden mielipidettä parhaasta tavasta op-

pia ja opettaa käsiteltävänä olevaa aihetta. Lisäksi opetuksessa voidaan tehdä oppilastöitä 

tai –projekteja, jolloin oppilaat voivat keskittyä oman älykkyytensä kehittämiseen. Guig-

non mainitsee oppilaiden myös mielipiteiden käytön opetuksessa siten, että oppilaat voivat 

kertoa omia mielipiteitään ja arvioitaan opittavasta asiasta käyttäen omaa älykkyyttään 

apuna. Tästä opettaja saa käsityksen siitä, onko oppilas sisäistänyt asian. (Guignon 2010.) 

Hyvin suunnitelluilla monitieteellisillä valinnaiskursseilla voidaan rikastuttaa normaalia 

opetussuunnitelmaa tarjoamalla koulussa opetettavia sisältöjä ja teemoja syventäviä sisäl-

töjä. Valinnaiskurssien avulla voidaan harjaannuttaa esimerkiksi tiedonhankintamenetel-

mien käyttöä, mikä vaikeutuu asteittain ja muuttuu haasteellisemmaksi. Esimerkiksi edelli-

sessä luvussa käsittelemääni Renzullin rikastamisohjelmaa voi käyttää pohjana tässä toi-

minnassa. Kurssit voidaan tarjota science-nimikkeen alla, jolloin opetukseen voivat tulla 

mukaan ne oppilaat, jotka ovat kiinnostuneet syventämään tietojaan esimerkiksi luonnon-

tieteellisestä aiheesta, historiasta tai omasta mielenkiinnon kohteestaan lähtien (Hotulainen, 

2004, s. 83). 

Vaikka kyseessä olisikin niin sanottuja tietopainotteisia kursseja, on tärkeää, että kursseille 

ei määritellä osallistumisrajoituksia vaan jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tulla kokei-

lemaan ja kehittämään omia taitojaan. Tämä ei tarkoita sitä, että tutkittavan aiheen tulisi 

liittyä jotenkin sillä hetkellä koulussa käsiteltävään aiheeseen vaan oppilas saa itse valita 

aiheen mielenkiinnon kohteistaan. Jos oppilasta esimerkiksi kiinnostavat dinosaurukset, 

voi hän kurssilla tutkia niitä. On kuitenkin tärkeää, että kursseille osallistuvilla oppilailla 

on halu saavuttaa kurssille asetetut tavoitteet (emt. s. 83). 

Koska tieto- ja oppimispainotteiset kurssit eivät välttämättä ole suosituimpia kursseja pe-

ruskoulussa, on mahdollista, että tietyt kurssien järjestämiselle asetetut minimikoot eivät 

välttämättä täyty. Toisaalta peruskoulun nykyinen astejako mahdollistaa joustavat kouluas-

teesta riippumattomat opetusjärjestelyt kurssitarjonnan suhteen, mikä voi helpottaa erityis-

ryhmille suunnattujen kerhojen toteutumista. Kerhojen toiminta voitaisiin järjestää keskite-
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tysti verkko-opiskeluna, jolloin maantieteelliset esteet eivät rajoittaisi kerhoihin osallistu-

mista. (emt. s. 84.) 

5.5 Muita oppimisen rikastamisen menetelmiä 

Horisontaalisella rikastuttamisella tarkoitetaan, että nopeasti oppivat oppilaat perehtyvät 

opittavaan aineeseen laajemmin. Tähän tarkoitukseen soveltuvaa materiaalia on käytettä-

vissä jonkin verran (lisälukemistot yms.). Perinteiset lisätehtävät esimerkiksi matematii-

kassa eivät ole didaktisesti perusteltavissa pelkästään horisontaalisen rikastuttamisen kaut-

ta. Ajatus, että ne, jotka oppivat nopeammin, harjoittelisivat rutiinitehtäviä enemmän kuin 

muut, on nurinkurinen. Parempi vaihtoehto olisi vaikkapa syventyminen siihen historialli-

seen prosessiin, joka on opetettavan asian takana. (Kuusela & Hautamäki, 2001, s. 326.) 

Työtapojen mukainen rikastuttaminen taas tarkoittaa esimerkiksi sellaisia projektityön 

muotoisia tehtäviä, joissa pyritään pikemminkin laajojen kokonaisuuksien hallintaan kuin 

oppiaineksen pilkkomiseen. Projektityössä on myös mahdollisuus sellaiseen työnjakoon, 

jossa kunkin kyvyt ovat tarpeen ja lopputuloksen kannalta merkityksellisiä. (Kuusela & 

Hautamäki, 2001, s. 326.) 

Roolin mukaisella eriyttämisellä tarkoitetaan sitä, että esimerkiksi harjoitteluvaiheessa 

voidaan lahjakasta ja pitkälle edistynyttä oppilasta käyttää apuopettajana. On esitetty malli, 

jossa luokka jaetaan kahteen tasoryhmään ja pitkälle edistynyt oppilas auttaa hitaammin 

edistyviä. Tällöin hyvä idea on kuitenkin toteutettu väärin päin. Taitavan oppilaan tulee 

opastaa parempaa ryhmää, kun taas opetuksen ammattilaisen tulee huolehtia enemmän 

tukea tarvitsevien opetuksesta. (Kuusela & Hautamäki, 2001, s. 326.) 

Opettaja voi käyttää eriyttämisessä apuna pienryhmien muodostamista oppilaiden vah-

vuuksien tai kiinnostuksen perusteella. Tällöin opettaja voi joustavammin vastata oppilai-

den vaihteleviin tarpeisiin kuin koko luokan yhteisissä opetustilanteissa. Eritasoiset oppi-

laat kuitenkin hyötyvät eri tavalla eri ryhmistä, joten on tärkeää, että ryhmittelyä tehdään 

vaihtelevin perustein. Eriyttämisessä opettajan on hyvä käyttää myös vaihtelevia materiaa-

leja eri oppilailla ja pienryhmillä. Opettaja siis suunnittelee materiaalin oppilaan tarpeisiin 

sopivaksi. Tehokkaassa eriyttämisessä otetaan huomioon myös oppilaiden toisistaan poik-

keava etenemistahti, antaen oppilaalle mahdollisuuksia edetä itselleen sopivaan tahtiin. 

(Laine, 2010, s. 4.) 
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Ohjaustoiminnalla on myös suuri merkitys lahjakkuuden tukemisessa. Kaikkien opettajien 

tehtävänä on ohjata oppilasta oppiaineiden opiskelussa sekä auttaa häntä kehittämään op-

pimaan oppimisen taitojaan ja oppimisen valmiuksiaan sekä ennaltaehkäistä opintoihin 

liittyvien ongelmien syntymistä. Ohjaustoiminta sisältää ylemmillä luokilla myös uraohja-

usta ja oman jatkokoulutusalan suunnittelua. Ohjaus tukee oppilaan persoonallista kasvua 

ja kehitystä sekä osallisuutta. Lahjakas oppilas saa ohjauksesta tukea omien mielenkiinnon 

kohteidensa, taipumustensa ja oppimistapojensa huomiointiin opintoja suunnitellessaan. 

(Opetushallitus, 2009, s. 10.) 

5.6 Montessoripedagogiikka opetuksen eriyttäjänä 

Erilaisia vaihtoehtoisia pedagogiikkoja on olemassa paljon, kuten esimerkiksi Reggio Emi-

lia-, Freinet- ja Steinerpedagogiikka. Tässä halusin kuitenkin tutustua paremmin Montesso-

ripedagogiikkaan. Halusin avata Montessoripedagogiikkaa sen vuoksi, että tutkimuksen 

aikana kyseinen pedagogiikka nousi esille lahjakkaiden oppilaiden opetuksen eriyttämises-

sä. 

Montessoripedagogiikan pohjana on käsitys herkkyyskausista. Maria Montessori, montes-

soripedagogiikan äiti, perusti kasvatuksellisen näkemyksensä siihen, että lapset ovat kehi-

tyksensä eri vaiheissa eri tavoin valmiita oppimaan uusia asioita. Kasvatus myös rakenne-

taan lapsen spontaanille motivaatiolle. Parasta opetusta ja kasvatusta on sellainen, jossa 

seurataan lasta ja näiden herkkyyskausien kehittymistä. Aikuisen tehtävänä on olla valmii-

na tukemaan kehitystä juuri oikeassa vaiheessa oikeantyyppisillä välineillä ja materiaaleil-

la. Kasvattajan oikeanlaatuisen ja ajantasaisen ohjauksen ansiosta lapsessa kehittyy kyky 

tavoitteelliseen toimintaan. (Fredriksson & Hintikka, s. 2000, 69; Höynälänmaa, 2011, s. 

175.) 

Opetuksessa edetään kokonaisuuksista osiin. Lapselle annetaan tämä kokonaisuus heti ja 

häntä autetaan ymmärtämään kokonaisuus hänen purkaessa sitä osiin. Oppiaineet sulautu-

vat toisiinsa. Sisällöt syntyvät kulloinkin opiskeltavana olevasta aihepiiristä. Tavoitteena 

on, että lapsi ymmärtää ja oppii. Opettajan tärkeimmät tehtävät ovat seurata lasten herk-

kyyskausien puhkeamista ja auttaa oikeassa kohdassa. Opettaja pitää myös opetustuokioita 

ryhmille, jotka ovat valmiita tietyn asian oppimiseen. Montessorimenetelmä on hyvin jär-

jestelmällinen ja tiukka asioissa, joita se vaatii opettajalta. Hänen tulee luoda rikas, stimu-
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loiva ja järjestelmällinen ympäristö. (Fredriksson ym., s. 69 – 70; Höynälänmaa, 2011, s. 

193.) 

Montessoriluokan ilmapiiri ei suosi lasten välistä kilpailua. Yksilöllinen työskentelyrytmi 

ja asioiden oppimisen järjestys poimii sopivasti oppijoiden vahvuudet oppimisen tueksi. 

Lapsen vahvuudet näkyvät muun muassa kiinnostuksen kohteissa. Jos lapsi on kiinnostu-

nut esim. luonnosta, hän voi käyttää vahvuuttaan hyväksi opiskellessaan äidinkielen asioi-

ta. Montessoriluokassa on runsaasti oppimista havainnollistavaa materiaalia. Kaikki perus-

asiat opitaan oman havainnon ja oivalluksen kautta, tekemällä itse. Opetuksen toiminnalli-

suus on lapsen näkökulmasta ehdoton etu. (Fredriksson ym., 2000, s. 70 – 71.) Luokka on 

avoin oppimisympäristö, jossa liikkumisella ja vapaalla keskustelulla on olennainen rooli 

(Höynälänmaa, 2011, s. 192).  

Koska montessoripedagogiikassa tuetaan lapsen yksilöllistä kehittymistä sekä omaa ha-

vainnointia, pystyttäisiin tällä pedagogiikalla vahvasti tukemaan lahjakkaan oppilaan op-

pimista. Koko luokan ei tarvitse olla montessoriluokka, mutta pienellä vaivalla opettaja voi 

rikastaa koko luokan oppimista käyttämällä montessoripedagogiikkaa opetusta eriyttävänä 

tekijänä. 

5.7 Eriyttämiseen liittyvät haasteet 

Oppilaiden erilaisten tarpeiden ja kiinnostusten huomioiminen heterogeenisissä luokissa ei 

ole helppo tehtävä. Monesti kuvataan sitä, kuinka opettajat tuntevat olevansa mahdottomal-

ta tuntuvan tilanteen edessä ja lopulta opettavat luokassa oppilasta ennemmin samalla ta-

valla kuin eriyttäisivät tai yksilöllistäisivät opetusta. Opettajat voivat pitää haasteellisena 

eriyttämisen hallinnallista osaa. Pelko liittyy silloin siihen, miten opettaja kokee säilyttä-

vänsä tilanteen hallinnan, jos kaikki oppilaat eivät tee täysin samaa asiaa samaan aikaan. 

Opettajat tarvitsevat tukea kehittääkseen itseluottamustaan sekä luottamustaan oppilaita 

kohtaan. Tämä luottamuksen syntyminen on erityisen tärkeää eriyttämisessä, sillä ilman 

sitä opettaja ei uskalla antaa oppilaidensa toimia useissa eri suunnissa yhtä aikaa. (Laine, 

2010, s. 4.) 

 

Opettajat saattavat myös pelätä, että eriyttäminen vaatii enemmän työtä ja vie näin enem-

män aikaa. Aluksi näin varmasti onkin. Opettajan tulee opetella, miten opetusta eriytetään 

ja aluksi tämä vie aikaa ja saattaa tuntua turhauttavalta. Lopputuloksena opetuksesta ja 
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oppimisesta tulee mielenkiintoisempaa, opetuksesta tulee tehokkaampaa ja oppilaat sitou-

tuvat omaan oppimiseensa enemmän. Opettajia tulisi myös rohkaista yhteistyöhön muun 

opettajakunnan kanssa. (Laine, 2010, s. 5.) 

 

Eriyttämiseen liittyy myös käsityksiä ja asenteita, jotka opettajan olisi hyvä sisäistää. En-

sinnäkin opettajan on ymmärrettävä, että oppilaat oppivat eri nopeudella, heillä on omat 

vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa, ja he oppivat asioita erilaisten reittien kautta. Toi-

saalta opettajan on hyväksyttävä, ettei hän ole se henkilö, jolla on kaikki tieto. On tärkeää, 

että opettaja ymmärtää, että oppilaat voivat oppia uutta ja saada tietoa myös itsenäisen 

työskentelyn tai ryhmätyön kautta. (Laine, 2010, s. 5.) 
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6 LAADULLINEN TUTKIMUS JA FENOMENOGRAFIA 

Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan kokonaista joukkoa erilaisia 

tulkinnallisia luonnollisissa olosuhteissa toteutettavia tutkimuskäytäntöjä. Kvalitatiivista 

tutkimusta on vaikea määritellä selvästi, koska sillä ei ole teoriaa eikä paradigmaa, joka 

olisi vain sen omaa. Kvalitatiivisella tutkimuksella ei myöskään ole täysin omia metodeja. 

(Metsämuuronen, 2008, s. 9.)   

Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämiseen eikä selittämiseen (Ahonen, 1994, s. 126). 

Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu erityisen hyvin tutkimukseen silloin, kun ollaan kiin-

nostuneita tapahtumien yksityiskohtaisista rakenteista eikä niinkään niiden yleisluontoises-

ta jakaantumisesta. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita myös tietyissä tapah-

tumissa mukana olleiden yksittäisten toimijoiden merkitysrakenteista tai halutaan tutkia 

luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi. (emt. s. 14.)  

6.1 Fenomenografia 

Vertailin pitkään fenomenologiaa ja fenomenografiaa keskenään ennen kuin päädyin otta-

maan fenomenografian tutkimukseni tutkimussuuntaukseksi. Niin fenomenologiassa kuin 

fenomenografiassa huomio suuntautuu yksilön minään, subjektiin, mikä tarkoittaa havain-

toja, tunteita, mielikuvia, ajattelua. Ero fenomenografisessa ja fenomenologisessa tarkaste-

lussa on se, että fenomenologiassa pyritään tutkimaan elämismaailmaa tutkijan omasta 

näkökulmasta käsin ja ymmärtämään asioiden sisäisiä merkityksiä yleensä. Fenomenogra-

fiassa tarkoituksena on kuvata todellisuutta sellaisena kuin tietty joukko ihmisiä sen ym-

märtää ja käsittää (Niikko, 2003, s. 12 – 16). Tämän perusteella katsoin, että tutkimukseni 

on enemmän fenomenografiaa kuin fenomenologiaa. Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan 

luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä lahjakkaista ihmisistä, ei minun käsitystäni sa-

masta asiasta. 

Fenomenografisen tutkimuksen eräänä perustana pidetään Piaget’n kehityspsykologisia 

tutkimuksia, hahmopsykologiaa ja neuvostolaisia tutkimustraditioita. Virallisesti feno-

menografia-termin katsotaan otetun käyttöön 1980-luvun alkupuolella. Göteborgin yliopis-

ton professoria Ference Martonia pidetään fenomenografian löytäjänä ja perustajana. Fe-
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nomenografisen lähestymistavan tarkoituksena oli hankkia syvempää ymmärrystä oppimi-

sesta tutkimalla ihmisten tapoja kokea tiettyjä oppimistehtäviä erilaisilla aihealueilla. Pyr-

kimyksenä oli myös tunnistaa ja kuvata sellaista laadullista vaihtelua, joka koski yksilöiden 

kokemuksia todellisuudesta. Fenomenografisessa tutkimuksessa ei ollut kyse mistään tie-

tystä filosofisesta suuntauksesta, eikä fenomenografian alkuperäistä kehittymistä ohjannut 

mikään tietty eksplisiittinen visio. Tutkimuksen juuret olivat koulutuksellisessa, kasvatuk-

sellisessa ja opetuksellisessa tiedon intressissä. Fenomenografisessa tutkimuksessa edettiin 

yksinkertaisesti ongelmista ratkaisuihin ja kysymyksistä vastauksiin. Varsinaisesti vasta 

1990-luvulla alettiin laajemmin puhua fenomenografian teoreettisista perusteista ja etsiä 

yhteyksiä ennen kaikkea fenomenologiaan. (Niikko, 2003, s. 8 - 11.) 

Fenomenografiassa lähdetään siitä, että ihmisen käyttäytyminen syntyy siitä, mitä he ajat-

televat asioista ja millaisia käsityksiä heillä on asioiden ja ilmiöiden välisistä suhteista. 

Käsitysten ja toiminnan välillä ei ole kuitenkaan suoraa yhteyttä. Siten käsitykset eivät 

anna suoraa vastausta siihen, mitä todellisuudessa tapahtuu ja miten yksilöt todellisuudessa 

toimivat. Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan ihmisten kokemuksia ja 

käsityksiä asioista systemaattisesti ja siten kuin tietty ryhmä ihmisiä käsittää ilmiön koh-

teen sisällön. Fenomenografinen tutkimus on tapa kokea ja käsittää jotakin. Fenomenogra-

fiassa katsotaan yksilöillä olevan erilaisia tapoja käsittää, ymmärtää ja kokea ilmiöitä. 

(Niikko, 2003, s. 28 - 29.) 

Minun tutkimuksessani edellinen tarkoittaa sitä, että ennen kuin voimme opettajina ym-

märtää sen, miten lahjakas lapsi oppii parhaiten, täytyy meidän tietää suuri määrä erilaisia 

eriyttämisen keinoja, joilla voimme auttaa lahjakkaita lapsia oppimaan paremmin. Halusin 

haastatella nimenomaan luokanopettajia oman tulevan ammattini takia. Millaisia keinoja 

lahjakkaiden oppilaiden opettamiseen käyttävät opettajat, joilla on samanaikaisesti opetet-

tavanaan laaja kirjo muita oppilaita? Millaisia kokemuksia opettajilta löytyy lahjakkaista 

oppilaista ja miten he kokevat lahjakkaiden oppilaiden kanssa työskentelyn?  

Fenomenografisen tutkimuksen kohteena on tieteellisten totuuksien etsimisen sijasta ihmi-

sen arkiajattelu. Tutkimuksessa onkin useimmiten kysymys oppimisen tutkimisesta ja sen 

tarkoituksena on tuoda esiin mahdollisimman erilaisia ajattelutapoja tietyistä ilmiöistä. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita ajattelun sisällöstä pikemmin 

kuin ajattelun prosessista tai ajatteluun liittyvistä havainnoista. Tutkijan tehtävä on näyttää 

ilmiöiden sisäinen vaihtelu yksilöstä toiseen sen mukaan, miten näiden ihmisten kokemuk-
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set, käsitykset ja ymmärrykset todellisuudesta varioivat. Käsityksiä ei aseteta yksioikoisesti 

paremmuus- ja kehittyneisyysjärjestykseen toisiinsa nähden, mikä helposti merkitsisi nii-

den sisältöjen hukkaamista. (Ahonen, 1994, s. 119; Niikko, 2003, s. 28 - 29.) 

Koska tutkin opettajien käsityksiä lahjakkuudesta ja lahjakkaista oppilaista, haluan tässä 

avata, miten kokemus ja käsitys eroavat minun mielestäni toisistaan. Käsitys tarkoittaa 

ajatusta, joka on ihmiselle muodostunut mahdollisesti kokemuksen ja/tai asian opiskelun 

kautta. Kokemus on ihmisen pitänyt kokea itse, kun taas käsitys muodostuu ihmisen ajatte-

lussa monen asian summana. Ihmisellä täytyy ensin olla jonkinlainen mielikuva asiasta 

ennen kuin hän kokemuksen kautta voi muodostaa käsityksensä asiasta. Käsityksen kautta 

ihminen voi pukea mielipiteensä sanoiksi. 

Fenomenografinen tutkimus on empiiristä siinä mielessä, että siinä hankitaan empiirinen 

aineisto, josta tehdään johtopäätöksiä ja lopulta kuvaus. Fenomenografinen tutkimus no-

jautuu laadullisen tutkimuksen tapaan monessa suhteessa ns. humanistisen tutkimuksen 

traditioon. Ihmisen toiminnan ymmärtämiseksi tarvitaan humanistiselle tutkimukselle omi-

naista tiedonmuodostusta. Tutkijan oma subjektiivisuus, hänen aikaisemmat tietonsa ja 

odotuksensa vaikuttavat hänen tahtomattaankin tutkimiseen. (Ahonen, 1994, s. 122.) Kos-

ka minun tutkimuskohteenani ovat luokanopettajat, täytyy minun antaa tilaa haastateltavien 

omille ajatuksille ja pyrkiä pois omien tulkintojen tekemisestä haastatteluista.  

 

  



47 

 

 

 

 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

7.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 Millaisia ovat luokanopettajien käsitykset lahjakkuudesta? 

 Miten alakoulussa käytetään hyväksi erilaisia opetusmenetelmiä opetettaessa lah-

jakkaita oppilaita? 

Ensimmäisellä kysymyksellä halusin selvittää, millaisia käsityksiä luokanopettajilla on 

lahjakkuudesta ja luovuudesta. Tutkimukseen liittyivät myös opettajien käsitykset siitä, 

että pystyykö lahjakkaan oppilaan tunnistamaan luokkahuoneessa laaja-alaisen luokanopet-

tajan koulutuksella sekä sopeutuvatko lahjakkaat oppilaat yleisopetuksen luokkaan? 

Toinen kysymys taas selvittää luokanopettajan kykyä eriyttää lahjakkaan lapsen oppimista 

ja opettamista. Alakysymyksiksi tutkimukseeni muodostuivat seuraavat kysymykset: Saa-

ko luokanopettajan koulutuksesta valmiuksia lahjakkaan oppilaan kohtaamiseen ja miten 

lahjakkaiden oppilaiden opettaminen vaikuttaa luokanopettajan työhön? 

7.2 Tutkimusmenetelmä ja aineiston hankinta 

Luokanopettajien haastatteleminen tuntui tässä tutkimuksessa kaikkein luontevimmalta. 

Halusin haastatella pelkästään luokanopettajia myös siksi, että halusin tietää onko meillä 

tulevina luokanopettajina mahdollisuuksia oman koulutuksen pohjalta kohdata lahjakkaita 

oppilaita. Haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa tutkittavan kans-

sa, ja tämä tilanne luo mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa. Samoin 

on mahdollista saada esiin vastausten taustalla olevia motiiveja. Ei-kielelliset vihjeet autta-

vat ymmärtämään vastauksia ja joskus jopa ymmärtämään merkityksiä. Haastatteluaihei-

den järjestystä on myös mahdollista säädellä. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 34.) 

Tutkimusmenetelmänä käytin teemahaastattelua. Teemahaastattelussa haastattelu kohden-

netaan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan. Teemahaastattelu oli perusteltu tähän tut-

kimukseen, koska se oli aineistonkeruumenetelmänä tehokas ja tarkka. Tällä tarkoitan sitä, 



48 

 

 

että haastatellessa tutkittavat kertoivat paljon muutakin kuin mitä haastattelun kysymyksis-

sä esitettiin. Lisätietoihin pystyi haastattelun aikana pyytämään heti tarkennusta. Haastatel-

tujen kanssa käydyt keskustelut olivat hyvin antoisia, joskin niissä piti pitää mielessä, että 

kyseessä on haastattelu, jossa tähdätään informaation keräämiseen (emt. s. 42; s. 47 - 48). 

Teemahaastattelurunko löytyy liitteistä (liite 1).  

Haastattelu oli puolistrukturoitu haastattelu. Aiheen tuntemattomuudesta voi kertoa se, että 

haastateltavia oli vaikea saada tutkimukseen mukaan. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoit-

taa sitä, että kysymysten muoto on haastattelussa kaikille sama, mutta haastattelija voi 

vaihdella kysymysten järjestystä. Puolistrukturoiduille menetelmille on siis ominaista, että 

jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 

s. 47).  

Haastateltavia tutkimushenkilöitä hain sähköpostiviestin (liite 2) avulla kevään ja syksyn 

2012 aikana ja itse haastattelut tehtiin syksyllä 2012 ja alkukeväästä 2013. Haastatteluihin 

suostui Oulun alueelta kuusi luokanopettajaa. Luotettavuuden säilyttämiseksi analyysilu-

vun tekstissä opettajien nimet on vaihdettu. Nimien perään olen merkinnyt kunkin opetta-

jan virkavuodet. Haastatteluun suostui kolme miestä ja kolme naista.  

7.3 Aineiston analyysi 

Vaikka tutkimushenkilöitä oli suhteellisen vähän, tuli aineistosta haastattelun avulla hyvin 

rikas. Jo tutkimusta suunnitellessani oli selvää, että aineiston analyysi tulee olemaan feno-

menografian kautta tapahtuvaa aineistosta nousevaa analyysia. Tähän tutkimukseen ei mie-

lestäni sopinut analyysi minkään teorian kautta, koska opetusmenetelmien tutkimiseen ei 

ole mitään teoriaa oikeastaan kehitetty. Kuten Hirsjärvi & Hurme (2008, s. 169) toteavat, 

tutkijalla on jo tutkimuksen alkaessa selvä kuva tutkimuksen tarkoituksesta, ja tämä kuva 

tarkentuu analyysin edetessä.  

Aineiston keruun jälkeen purin nauhoitetut haastattelut tekstiksi. Nauhoitettuja haastattelu-

ja oli yhteensä ajallisesti noin viisi tuntia ja keskimääräinen pituus oli noin 45 minuuttia. 

Litteroitua tekstiä tuli noin 50 sivua. Aineistoon tutustuessa luin tekstit moneen kertaan 

läpi ja tein niistä tarkempia merkintöjä. Kaikkea haastatteluissa tullutta aineistoa en käyttä-

nyt itse tutkimuksen teossa, koska poisjäänyt aineisto ei ollut tämän tutkimuksen kannalta 

tärkeää. Lukemisen jälkeen pyrin yhdistämään haastattelujen eri teemat yhteen.  
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Fenomenografiassa tutkija on oppija, joka etsii tutkimansa ilmiön merkitystä ja struktuuria, 

eli miten ihmiset kokevat tutkittavan ilmiön. Aluksi teemoittelin haastateltavien vastauksen 

kokonaisuuksiksi, joista loin pääkategoriat ja alakategoriat. Yläkategoriat nousivat suoraan 

haastattelun teemoista ja alakategoriat nousivat haastattelun aineistosta. Kategorioista olen 

tehnyt selventävät kuvat, jotka ovat aineiston analyysi –luvussa jokaisen analysoitavan 

teeman alussa.  

Haastatteluja ja analyysia tehdessä oli koko ajan pidettävä mielessä se, miten oma käsityk-

seni tutkittavasta asiasta vaikuttaa asiaan. Omat käsitykset eivät saa ohjata tutkijan käsityk-

siä analyysiä tehdessä eikä tutkija saa ohjailla haastateltavia kysymyksillään haluamaansa 

suuntaan.  

7.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Kaikkiin tutkimuksiin liittyy eettisiä ratkaisuja. Ihmistieteissä joudutaan eettisten kysymys-

ten eteen tutkimuksen joka vaiheessa. Haastattelussa, jossa ollaan suoraan kontaktissa tut-

kittaviin, eettiset ongelmat ovat erityisen monitahoisia. Ihmisiin kohdistuvissa tutkimuksis-

sa mainitaan tärkeimpinä eettisinä periaatteina yleensä informointiin perustuva suostumus, 

luottamuksellisuus, seuraukset ja yksityisyys. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 19 – 20.) 

Eettisyyttä olen pyrkinyt todentamaan ensinnäkin haastateltavien yksityisyyden suojaami-

sella. Ennen haastattelun aloitusta selvitin jokaiselle haastateltavalle tutkimuksen tarkoi-

tuksen. Aineiston litteroidessa kirjoitin haastattelut sanasta sanaan tekstimuotoon ja ana-

lyysia tehdessä koetin tehdä analyysin niin, ettei haastattelujen lainauksista pysty tunnis-

tamaan kyseistä henkilöä. Aineiston analyysiluvun laitoin jokaiselle haastateltavalle luetta-

vaksi. Haastateltavilla ei ole ollut itsellään mitään huomautettavaa analyysiluvun lainauk-

sista. 

Aineiston laadukkuutta, ja sitä kautta luotettavuutta, voidaan tavoitella etukäteen sillä, että 

tehdään hyvä haastattelurunko. Eduksi on myös se, että mietitään ennalta, miten teemoja 

voidaan syventää, ja pohditaan vaihtoehtoisia lisäkysymysten muotoja. (Hirsjärvi & Hur-

me, 2008, s. 184.) Tähän pyrin huolellisella teemahaastattelurungon suunnittelulla ja lisä-

kysymysten miettimisellä. Haastattelutilanteessa pidin huolen siitä, ettei haastateltava läh-

tenyt liikaa rönsyilemään aiheesta ulos, mutta toisaalta annoin hänen puhua melko vapaas-

ti, koska siten päästiin usein syvemmälle keskusteltavana olevaan asiaan. Esitin myös tar-

kentavia kysymyksiä ja pyysin perusteluja haastateltavien esittämille väitteille. 
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Luotettavuutta olen pyrkinyt osoittamaan tutkimuksen toteuttamisen mahdollisimman tar-

kalla kuvauksella. Haastattelujen analyysissä olen käyttänyt suoria lainauksia, mutta haas-

tateltavien nimet on vaihdettu. Näin olen pyrkinyt säilyttämään haastateltavien yksityisyy-

den. Lisäksi olen tehnyt mahdollisimman tarkan kategorisoinnin tutkimuksen aineistosta 

sekä pyrkinyt selvittämään sen auki tarkasti.  

Luotettavuutta olen todistanut myös tarkoilla analyysin kategorioilla ja kuvilla kategoriois-

ta. Lisäksi analyysiosiossa olen käyttänyt suoria lainauksia esittämään aineistoa. Laadulli-

sen aineiston ja siitä tulkinnan avulla löydettyjen merkitysten ja merkityskategorioiden 

luotettavuus riippuu kahdesta asiasta: siitä miten ne vastaavat tutkimushenkilöiden ilmai-

suissaan tarkoittamia merkityksiä ja toiseksi missä määrin ne vastaavat teoreettisia lähtö-

kohtia. Laadullisen tiedon luotettavuudessa on siten ennen muuta kysymys tulkintojen va-

liditeetista. Aineiston kohdalla validiteetti merkitsee ensinnäkin aitoutta: aineisto on aitoa, 

kun tutkimushenkilöt puhuivat tai muuten ilmaisivat itseään samasta asiasta kuin tutkija 

oletti. (Ahonen, 1994, s. 129.) 

Johtopäätökset eli tulkitut merkitykset ja merkityskategoriat ovat puolestaan valideja sil-

loin, kun ne vastaavat sitä mitä tutkittavatkin tarkoittivat, ts. tutkija ei ole esimerkiksi yli-

tulkinnut aineiston ilmaisuja. Tutkimus täyttää aitouden kriteerin, mikäli aineiston hankin-

nassa vallitsee intersubjektiivinen luottamus ja yhteisymmärrys. Relevanssi toteutuu, mikä-

li tutkija pitää teoreettiset lähtökohtansa johdonmukaisesti mielessään. (emt. s. 130.)  
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8 LAHJAKKUUDEN MONET KASVOT 

Luvuissa kahdeksan ja yhdeksän käsittelen teemahaastelussa esiin nousseita kategorioita. 

Analyysissä yläkategoriat nousivat suoraan haastattelun teemoista ja alakategoriat nousivat 

haastattelun sisällöstä. Olen jakanut yläkategoriat kolmeen eri kuvioon tutkimuksen tutki-

muskysymysten mukaisesti aineiston selventämiseksi. Lahjakkuuden käsitteeseen sekä 

lahjakkaan oppilaan tunnistamiseen liittyvät kuviot esittelen tässä luvussa. Opetuksen 

eriyttämiseen liittyvän kuvion esittelen luvussa yhdeksän. Yhtenäistä selkeää kuviota ai-

neistosta olisi ollut vaikeaa tehdä. Yläkategoriat kuvaan seuraavaksi. Kuviot analyysin 

alakategorioista ovat näkyvillä, kun käsittelen jokaista osiota erikseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 5: Lahjakkuuden ja luovuuden yläkategoriana 

 

Kuvio viisi esittää ensimmäisen tutkimusongelman yläkategoriat. Ensimmäisessä tutki-

musongelmassa tutkittiin haastateltavien käsitystä lahjakkuudesta ja luovuudesta. Mitä 

heidän mielestään on lahjakkuus ja miten he erottavat lahjakkuuden luovuudesta. Lahjak-
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kuuden ja luovuuden välinen nuoli kuvaa lahjakkuuden ja luovuuden suhdetta toisiinsa. 

Lahjakkuus ja luovuus nousivat haastatteluissa esille hyvin läheisesti toisiinsa liittyvänä. 

Ne voivat olla yksittäisiä ja omia kokonaisuuksiaan, mutta ne voivat myös liittyä toisiinsa. 

Haastateltavat kertoivat esimerkiksi luovista lahjakkuuksista, joissa luovuus ja lahjakkuus 

ovat integroituneet toisiinsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6: Lahjakkaaseen oppilaaseen liitetyt teemat. 

 

Kuvio kuusi esittää ensimmäiseen tutkimusongelmaan kuuluvat pääteemat luokanopettaji-

en käsityksistä lahjakkaista oppilaista. Lahjakkuuden käsitteen lisäksi halusin ensimmäi-

sessä tutkimusongelmassa selvittää myös luokanopettajien käsityksiä lahjakkaista oppilais-

ta. Yläkategorioihin kuuluvat lahjakkaan oppilaan tunnusmerkit, sosiaaliset suhteet luokas-

sa, oppilaan harrastuneisuus koulun ulkopuolella sekä lahjakkaan kykyjen vaikutus koulu-

menestykseen.  
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8.1 Luokanopettajien käsityksiä lahjakkuudesta 

Lahjakkuutta on vaikeaa määritellä sen moninaisen kirjon takia. Tämän nostivat esille 

myös haastatellut luokanopettajat. Tässä alaluvussa esittelen lahjakkuuden yläkategorian 

alle sijoittuneet alakategoriat ja avaan opettajien käsityksiä lahjakkuudesta. Kuviossa seit-

semän olen esitellyt haastatteluissa esiinnousseet lahjakkuuden lajit sekä opettajien omat 

käsitykset lahjakkuuteen liittyvistä asioista. Lahjakkuuden yläkategorian alle olen laittanut 

haastatteluista nousseet käsitykset erilaisista lahjakkuuksista, jotka voivat olla omia itse-

näisiä lahjakkuuksia. Lahjakkaassa oppilaassa voi kuitenkin esiintyä myös useampaa kuin 

yhtä lahjakkuuden lajia, jonka olen osoittanut myös kuvassa. Kaikkiin näihin lahjakkuuden 

lajeihin voivat vaikuttaa haastateltujen luettelemat lahjakkuuteen liittyvät osa-alueet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7: Lahjakkuuden käsitteen alakategoria 

 

Haastatteluissa esille nousivat erilaiset käytännön lahjakkuudet sekä erityislahjakkuudet, 

kuten esimerkiksi matemaattinen osaaminen. Tiedollisten ja taidollisten lahjakkuuksien 

lisäksi opettajat mainitsivat sosiaalisen ja älyllisen lahjakkuuden. Sosiaalisesti lahjakasta 

oppilasta ei nähty koulumenestyjänä, mutta hän pärjäsi muilla aloilla sitäkin paremmin. 

Sosiaalinen lahjakkuus ja älyllinen lahjakkuus nähtiin liittyvän useasti yhteen, kuten alla 
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olevasta lainauksesta selviää. Toisaalta samassa lainauksessa todetaan, että lapsessa voi 

esiintyä vain toista näistä lahjakkuuksista. Lapsessa voi siis esiintyä yhtä kuin useampaa 

lahjakkuutta.  

”Joskus sosiaalinen lahjakkuus ja älyllinen lahjakkuus esiintyvät samassa 

ihmisessä, joskus ei. Joskus on lapsi, jolla ei ole älyllistä lahjakkuutta ollen-

kaan, mutta on sitten sosiaalista lahjakkuutta.” Jukka 30 

Lahjakkuudesta puhutaan usein myös silloin, kun oppilas on yleishyvä koulussa, niin sa-

nottu kympin oppilas. Kuitenkaan tällainen oppilas ei ole erityislahjakkuus. Lahjakkuus 

nousee opettajien mielestä esille ihmisestä itsestään tulevana luontaisena taitona ja osaami-

sena, kuten kaksi haastateltua opettajaa totesivat. Lahjakas oppilas haluaa käyttää lahjak-

kuuttaan sekä itsensä että muiden luokassa olevien hyväksi. Oppilaalla on usein halu kehit-

tää itseään ja halu tehdä töitä kykynsä kehittämisen eteen. Oppilaan motivaatio kyvyn ke-

hittämiseen nähtiin yhtenä tärkeimmistä asioista. Lahjakkaiden motivaation ei perustu teh-

tävästä saatavaan palkkioon tai esimerkiksi hyvään numeroon, vaan että hänellä itsellään 

on uteliaisuutta tutkia asiaa enemmän ja syvemmin kuin mitä luokassa opetetaan ilman 

opettajan erillistä käskyä. 

 ”se on poikkeuksellista kyvykkyyttä ja toisaalta tahtoa käyttää sitä kyvykkyyt-

tä.. oleellisena osana se, että on valmis ja nöyrä panemaan ittensä likoon sen 

kyvyn kehittämisessä..” Pekka 20 

”..voimakas orientaatio johonkin suuntaan, suuri motivaatio jotakin asiaa 

kohtaan.. halu harjaannuttaa itseään siinä enemmän.” Maija 25 

Myös perinnöllisyydellä katsottiin olevan vaikutusta. Lahjakkuus nousee esille myös suo-

tuisten ympäristöjen vaikutuksesta, kuten esimerkiksi kodin kannustuksesta ja koulumaa-

ilmasta. Oppilaan opetuksen tulisi silloin olla tarpeeksi innostava, että oppilaan oma mie-

lenkiinto kehittää lahjakkuuttaan säilyisi. Selvimmäksi merkiksi mainittiin oppilaan suuri 

oppimishalun Lahjakas voi tutkia omaa kiinnostuksen kohdettaan vapaa-ajallaan ja syven-

tyä tekemään siitä omaa tutkimusta muiden edetessä omassa tahdissaan. 

”Lahjakkuus voi olla perinnöllisten tekijöiden vaikutusta, mutta varmasti 

nousee esille suotuisten ympäristöjen vaikutuksesta, kodin ja ehkä koulun-

käynnin alku on ollut erityisen innostava. Eikä lahjakkuus kovin usein tule 

esille, jos lapsi ei itse ole ahkera ja sinnikäs.” Jukka 30 
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Lahjakkaita ei oikeastaan pysty kategorisoimaan tietynlaisiksi ihmisiksi. Yhtenä selvänä 

merkkinä pidettiin jonkinlaista tehtävien teon helppoutta ja nopeutta. Opettajan näkökul-

masta se tarkoittaa sitä, että lapsi etenee oppiaineissa tai oppiaineessa nopeasti. Tietenkään 

tähän ei tarvitse olla lahjakas, myös yleisopetuksen kiitettävän oppilas voi suoriutua samal-

la tavalla. Lahjakkaat erottuvat normaalisti hyvin menestyvistä oppilaista sillä, että heillä 

ratkaisuihin liittyy omaa näkemystä ja rohkeutta nähdä asioissa erilaisia puolia ja toisaalta 

rohkeutta jakaa omaa näkemystään myös muiden kanssa.  

”..pienten lasten kohdalla tulee ihan päivittäin tilanteita, jossa lapset tarjoa-

vat aivan loistavia reittejä, joita opettaja ei itse ole tullut edes ajatelleeksi 

esimerkiksi kuvataiteessa tai toiminnallisessa harjoituksessa.” Virpi 22 

8.2 Lahjakkuus verrattuna luovuuteen 

Luovuus kuvattiin haastatteluissa enemmänkin lahjakkuutta vapaammaksi toiminnaksi. 

Lapselle annetaan tehtävä, jonka puitteissa lapsi kokeilee omia rajojaan, tekee asian joten-

kin eri tavalla kuin toiset. Luovuus nähtiin myös kykynä etsiä ja tuottaa uusia ratkaisuja 

ongelmiin sekä kykynä luoda uutta. Esimerkiksi taito- ja taideaineiden lahjakkuuksissa 

nähtiin usein myös luovuutta lahjakkuuden lisäksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8: Luovuus-käsitteen alakategoriat 
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Kysyttäessä siitä, miten luovuus ja lahjakkuus liittyvät haastateltavien mielestä toisiinsa, 

tuli kahdenlaisia vastauksia. Toisaalta nähtiin, että luovuus olisi yksi lahjakkuuden laji ja 

näin sitoutuneena lahjakkuuteen.  

”Luovuuskin on yksi lahjakkuuden laji; luova lahjakkuus..” Maija 25 

”Emmä oo koskaan ajatellu, että ne olis kauhean samankaltaisia ylipäätään. 

Näen ne niin erimerkityksinä ylipäätään. Jos lahjakkuus on kykyä vaikka sii-

nä älykkyydessä, niin jotenkin tuntuu että luovuus on oma lahjakkuuden lajin-

sa.” Pekka 20 

Toisaalta taas se, että luovuus ja lahjakkuus olisivat sama asia tai että luovuus olisi lahjak-

kuuden yksi osatekijä, ei opettajien mielestä pitänyt paikkaansa. Paremminkin luovuus oli 

heidän mielestään integroitunut osaksi lahjakkuutta; se kuului luovana osana lahjakkaan 

lapsen toimintaan. Luovuuden ei välttämättä edes nähty kuuluvan lahjakkuuteen.  

”Jos ajatellaan lahjakkuutta kapea-alaisesti, niin silloinhan siinä ei välttä-

mättä sitä luovaa elementtiä ole. Luovuus vaatii sitte sen, että se on spesifin 

asian alue, joka on imetty äidin maidosta.” Virpi 22 

”Sama ihminen voi olla luova ja lahjakas.” Johanna 2 

8.3 Lahjakkaan oppilaan tunnistaminen 

Monet kokivat lahjakkuuden tunnistamisen haastavaksi myös siksi, etteivät he mielestään 

ole koulutuksensa aikana saaneet tietoa lahjakkuudesta ja sen tunnistamisesta. Joskus lah-

jakkuutena pidetään jo sitä, että oppilaalla on kyky tehdä asioita yleisesti hyvin. Tällöin 

puhutaan yleislahjakkuudesta. Eräs haastateltavista nosti esille myös opettajan oman tun-

tuman (musta tuntuu), jolloin opettaja ilman taustalla vaikuttavia teoriaopintoja huomaa 

oppilaan poikkeuksellisen oppimiskyvyn ja nopeuden oppia. Opettajat korostivat kuitenkin 

sitä, että lahjakkaita ja heidän piirteitään on yhtä monta kuin on lahjakastakin, ja on hieman 

vaarallista kategorisoida, millainen on lahjakas oppilas ihmisenä.  

Suuret luokkakoot aiheuttavat sen, että hiljaiset ja ujot lahjakkuudet eivät tuo itseään esille 

eikä opettaja siten heitä pysty huomaamaan massan seasta. Joskus tällaiset lahjakkuudet 

kategorisoidaan erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden joukkoon. Töitään aloittavien opet-
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tajien voikin olla aluksi vaikeaa tunnistaa lahjakkaita oppilaita suuresta joukosta, varsinkin 

jos he ilmaisevat turhautumisensa häiriökäyttäytymisellä.  

”Pitäisi olla pienemmät ryhmät, että lahjakkaat pystyisi tunnistamaan ujoista 

ja aroista lapsista. Mulla oli tyttö, joka ei ryhmässä sanonut koskaan mitään 

omalla vuorollaan. Kolmen viikon päästä kahdenkeskisessä keskustelussa 

huomasin, miten paljon se jo osasi lukea ja kirjoittaa ikäisekseen. Ja minä 

olin koko ajan lukenut sen siihen toiseen ääripäähän sen ujouden takia.” 

Maija 25 

Aina lahjakas ei tuo lahjakkuuttaan esille hyvällä tavalla, vaan piiloutuu alisuoriutumisen 

alle. Alisuoriutumiseen voi olla monia eri syitä.  Haastatteluissa esiin nousivat oppilaan-

tuntemus sekä opettajan työn mukana tulema kokemus sekä opettajien täydennyskoulutus. 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen asioita, jotka nousivat haastatteluissa keskeisiksi lah-

jakkaan oppilaan tunnistamisessa.  

”Lapsi ei välttämättä tuo mitenkään esille, että hän on lahjakas. Se vain tulee 

esiin, kun käydään yhdessä läpi, että miten kukin on ajatellut.” Maija 25 

”Lahjakkaissa on hirveän monenlaisia. Jotkut ovat alisuoriutujia ja pitävät 

lahjakkuutensa piilossa syistä, joita on lukematon määtä.” Jukka 30 

8.3.1 Tunnusmerkkejä lahjakkuudesta 

Lahjakkuutta voi esiintyä monella eri alueella. Taito- ja taideaineiden sekä tietoaineiden 

lisäksi lahjakkuutta voi esiintyä esimerkiksi älyllisenä ja sosiaalisena lahjakkuutena. Sosi-

aalisesti lahjakkaita oppilaiden ei välttämättä nähty olevan koulumenestyjiä, mutta heillä 

oli taito tulla kaikkien kanssa toimeen. Taito- ja taideaineiden lahjakkuuden osa-alueista 

haastatteluissa esille voimakkaimmin nousivat liikunnallinen ja kuvataiteellinen lahjak-

kuus. Näiden lisäksi luokissa oli esiintynyt kielellistä lahjakkuutta, joka oli ollut näkyvillä 

jo hyvin nuorilla oppilailla. Olen kuvannut kuviossa yhdeksän haastatteluissa mainittuja 

lahjakkaan oppilaan tunnusmerkkejä kategorisoimalla erilaisten lahjakkuuksien tunnus-

merkit lahjakkuuksien alakategorioiksi. Tunnusmerkit olen poiminut haastateltavien vasta-

uksista. 
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Kuvio 9: Lahjakkaan oppilaan tunnusmerkit – alakategoriat 

 

Älyllisesti lahjakkaiden oppilaiden merkeiksi esiin nousivat terävä äly ja hyvä oppimisky-

ky sekä halu oppia enemmän kuin mitä yleisopetuksessa yleensä opetetaan. Heillä on haas-

tatellun opettajan mukaan huomattava tietomäärä joltakin alueelta, koska heillä yleensä on 

yksi suuri mielenkiinnon kohde, jota he mielellään tutkivat syvemmin. Lisäksi älykkäällä 

oppilaalla on usein huomattava ongelmanratkaisukyky. Myös rikas sanavarasto koettiin 

älykkäiden oppilaiden tunnusmerkiksi. Älykkäitä oppilaitakin voi olla monenlaisia, mutta 

yleensä opettaja koki, että näillä lapsilla oli positiivinen mieliala. 

”…poikkeuksellisen rikas sanavarasto, joka monesti käy ilmi ihan puheessa 

tai kirjoitelmissa… oivalluskyky sekä huomattava tietomäärä joltakin alueel-

ta. Mieli on aina jotenkin kauhean vireä tai valoisa.” Jukka 30 

Älyllisen lahjakkuuden lisäksi voi esiintyä kielellistä lahjakkuutta. Yleensä nämä oppilaat 

sekä lukivat että kirjoittivat paljon. Mielenkiinto lukemiseen ja kirjoittamiseen esiintyi jo 

varhain. Nämä oppilaat kirjoittivat mielellään paljon myös vapaa-ajallaan ja alkoivat jo 

varhain tehdä omia kirjoitelmia, joista sitten kasvoi suurempia kokonaisuuksia. Kielellinen 

lahjakkuus nousee esille oppilaan omasta toiminnasta, keskusteluun osallistumisesta ja 



59 

 

 

 

tuotoksista. Tuotoksilla ei haluttu tarkoittaa pelkästään koetuloksia, vaan kaikkea oppilaan 

toimintaa luokassa. Myös verbaliikka voi paljastaa kielellisesti lahjakkaan oppilaan. Sana-

varasto ja ajatteluntaso on usein kehittyneempi kuin muilla ikäisillään, luultavasti lukemi-

sen seurauksena.  

”… joka ikinen repliikki jo paljastaa, että sanavarasto on aivan eriluokkaa 

kuin samanikäisillä yleensä.. lauseet ja puheenparret.. huomaa, että ajattelee 

jo huomattavasti kypsemmin..” Maija 25 

”Lukee ja kirjoittaa paljon ihan vapaa-ajallaan. Jää myös mielellään koulun 

jälkeen juttelemaan tuotoksistaan. Tämä oppilas kirjoittaa myös omaa kirjaa 

nettiin..” Maija 25 

Taitoaineista haastattelussa selvästi eniten oli lahjakkaita oppilaita löydetty kuvataiteessa 

ja liikunnassa. Liikunnassa lahjakkuus tulee haastatellun opettajan mielestä selvimmin esil-

le. Liikunnassa lahjakkuus voi olla yleislahjakkuutta tai johonkin lajiin liittyvää lahjak-

kuutta. Tässä tapauksessa liikunnallisesti lahjakkaalla oppilaalla oli ollut lajilahjakkuus 

jalkapallosta, johon oli liittynyt vielä sosiaalinen lahjakkuus. Sosiaalinen lahjakkuus näkyi 

oppilaan kykynä sulautua joukkueeseen kuin joukkueeseen.  

”.. liikunnan puolella näkee ihan silmällä ketkä on lahjakkaita.. jalkapallossa 

esimerkiksi että miten pelaaminen ja oma pelaaminen suhteessa muihin oli 

poikkeuksellisen hyvää, aikuismaista.. sijoittuminen ja peliratkaisujen teke-

minen, oleminen yhtenä joukkueen jäsenenä…” Pekka 20 

Kuvataiteessa lahjakkuus näkyy rohkeutena lähteä toteuttamaan itseään ja kokeilemaan 

rajojaan. Kuvataiteellinen lahjakkuus näkyy usein jo heti ensimmäisestä luokasta lähtien. 

Kuvataiteellisen lapsen näkemys värimaailman ja muotokielen suhteen on kehittynyt suh-

teessa muihin yleisopetuksen lapsiin huomattavasti varhaisemmassa vaiheessa. Lisäksi he 

osaavat varhaisessa vaiheessa analysoida kuvien tunnelmaa ja sommittelua muita kyp-

semmin. Kuvataiteellisesti lahjakkaalle ei riitä se, mitä koulussa opetetaan vaan hän harras-

taa kuvataidetta myös vapaa-ajallaan. Tämän kautta hän pystyy syventämään töitään kou-

lussa ja tuomaan uusia ideoita töihin. 

”…toi omaa näkemystä kuvataidetöihin ja osoitti luovuutta… ei riittänyt se 

mikä koulussa tuli esille, perinteisellä opetustavalla..” Virpi 22 
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8.3.2 Sosiaaliset suhteet 

On paljon lapsesta itsestään kiinni, miten toiset ihmiset hänet näkevät. Siksi ei voikaan 

sanoa, että lahjakas oppilas käyttäytyy aina tietyllä tavalla. Haastatelluiden opettajien mie-

lestä on vaarallistakin kategorisoida lahjakkaita tiettyihin raameihin, koska heitä on niin 

monenlaisia. Aina ei voi sanoa, että lahjakas oppilas käyttäytyy tietyllä tavalla. Kuviossa 

kymmenen olen kuvannut haastattelujen pohjalta lahjakkaiden lasten sosiaalisia suhteita 

koulussa ja luokkatilanteessa. Käyttäytyminen –kategorian alla ovat piirteet, joita haasta-

teltavat kuvasivat lahjakkailla oppilaillaan olleen. Sopeutuminen – kategoriassa on lajiteltu 

lahjakkaiden oppilaiden sopeutuminen muuhun luokkayhteisöön ja muiden oppilaiden suh-

tautuminen lahjakkaisiin oppilaisiin. Oppilaan käyttäytyminen vaikuttaa luonnollisesti yh-

teisöön sopeutumiseen ja toisin päin, joten olen yhdistänyt nämä kaksi kategoriaa kuvassa 

nuolella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10: Sosiaaliset suhteet – alakategoriat 

 

Opettajat kuvailivat lahjakkaita lapsia toisaalta sosiaalisiksi, aurinkoisiksi ja motivoitu-

neiksi oppilaiksi, joilla ei ollut ongelmia tulla toimeen luokassa toisten oppilaiden kanssa. 

Turhautumista ei näillä oppilailla ollut. Koulutyö hoitui nopeasti, ja mikäli aikaa luokassa 
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jäi, purkautui energia muita häiritsemättömänä, positiivisena toimintana. Näillä positiivisil-

la ja aurinkoisilla oppilailla oli yleensä laaja kaveripiiri.  

”Ei turhautumista, vaikka hoiti hommat nopeasti, mutta näkyi ehkä semmoi-

sena positiivisena sähellyksenä. Hyvin omatoimisesti, ei häirinnyt muita. Sii-

nä pelasti varmasti se, että oli tyttö, jos näin stereotypisesti ajatellaan. Oli 

luonteeltaan hyvin aurinkoinen.” Pekka 20 

”Ei sosiaalisia ongelmia, asiallinen ja rehti käyttäytyminen sekä laaja kave-

ripiiri.” Arto 39 

Toisaalta opettajilla oli kokemuksia hankalista, itsekseen viihtyvistä, helposti turhautuvista 

ja laiskoista oppilaista. Suuressa ryhmässä lahjakas oppilas voi joutua odottelemaan muita, 

jolloin turhautumista syntyy.  Ärsyyntymisessä voi olla kysymys myös siitä, että haluaa 

tehdä töitä yksin ja kokee, että muut häiritsevät hänen työntekoaan. Oppilaalla voi olla 

ongelmia, jotka eivät liity itse lahjakkuuteen millään tavalla, mutta hankaloittavat sekä 

hänen että muiden työntekoa. Nämä oppilaat tarvitsevat opettajalta joustavuutta ja ehkä 

kekseliäisyyttäkin, jotta yhteistyö saataisiin toimimaan. Myös oman mielenkiinnon kohde 

voi olla oppilaalle itselleen niin vahva, että muu koulunkäynti tuntuu aivan turhalta eikä 

yhteistyö luokassa siksi pelaa. 

”Persoonallisuusjuttu, että jos siihen yhdistyy sisäänpäin kääntyneisyys, in-

troverttius ja haluaa tehdä yksin töitä ja sitten vähän ärsyyntyy jos siihen tu-

lee viereen häiritsemään. Sellainenkin oppilas on tuttu.” Jukka 30 

”Oppilas kuvailtiin minulle koulun hankalimpana oppilaana. Paljon sosiaali-

sia ongelmia, viihtyi itsekseen sekä suuri itsemääräämishalu. Ryhmässä han-

kala, turhautui helposti ja vastusti usein auktoriteetteja. Oppilas ei ollut yh-

teistyöhaluinen, mikäli asiaa ei tehty hänen tavallaan.” Johanna 2 

”Sopeutumattomia, itsekkäitä, turhautuneita ja voi olla myös sellaisia, että ei 

oikein jaksa, kun toiset menee jotenkin eri tasolla. Tai sitten oma kiinnostus 

on niin vahvaa, että muut asiat ovat aivan toisarvoisia.” Jukka 30 

Sopeutuvatko lahjakkaat oppilaat sitten luokkaan muiden oppilaiden kanssa? Kuten aiem-

min jo käyttäytymisessä tuli esille, lahjakkaita oppilaita on sekä sopeutuvia että sopeutu-

mattomia. Pääasiassa opettajat olivat sitä mieltä, että lahjakkaiden oppilaiden mukautumis-
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kyky on niin suuri, että he periaatteessa sopeutuvat luokkaan kuin luokkaan. Joissakin ta-

pauksissa oppilaan lahjakkuuden osa-alue vaikutti siihen, miten he luokkahuoneeseen so-

peutuivat. Esimerkiksi sosiaalisesti tai liikunnallisesti lahjakkaiden nähtiin sopeutuvan 

helposti. Heillä olikin usein laaja kaveripiiri. Lahjakas oppilas luokassa voi olla hyväksi 

myös toisten oppimiselle, koska jotkut lahjakkaista oppilaista tuovat mielellään omaa nä-

kemystään lahjakkuuden alueestaan esille, jolloin se on hyväksi myös toisille. Pääasiassa 

nähtiin, etteivät oppilaat erottele toisiaan, vaan lahjakas on luokassa kaveri siinä missä 

muutkin.  

”Erittäin hyvin toiset suhtautui ainakin liikuntaryhmässä, kun oli sosiaalisesti 

taitava kaveri, ei ollu millään tavalla ylimielinen tai muuta semmoista. Lii-

kunnalliset kaverit voivat olla poikkeus, jos vertaa esimerkiksi matemaattises-

ti lahjakkaisiin. Se on melkein automatio; jos oot taitava liikunnassa, oot suo-

sittu… varsinkin kun oli sosiaalista lahjakkuutta.” Pekka 20 

”Monet sopeutuu yleisopetuksen luokkaan, monet käyttää sitä hyvin hyödylli-

sellä tavalla toistenkin hyväksi, toiset hyötyy semmoisesta. Voidaan ihailla ja 

arvostaa suuresti, hiljaa ehkä kadehditaankin.” Jukka 30 

”Lahjakkaat oppilaat sopeutuvat luokkaan periaatteessa. Tulee totta kai ka-

vereita, jotka voivat innostua saman aiheen tutkimisesta. Lahjakas oppilas on 

kaveri siinä missä muutkin.” Virpi 22 

Mutta vaikka lahjakas oppilas haluaisikin sopeutua luokkaan, se ei aina ole hänestä itses-

tään kiinni. Toisia saattaa ärsyttää oppilaan laaja tietämys tai he voivat kadehtia oppilasta. 

Oppilaassa voi myös itsessään olla piirteitä, jotka ärsyttävät muita. Silloin lahjakas oppilas 

voi joutua kiusauksen kohteeksi. Toisaalta luokassa saattaa syntyä kilpailutilanteita toisten 

yrittäen päästä samalle tasolle lahjakkaan oppilaan kanssa. Kilpailutilanteesta voi syntyä 

muille luokan hyville oppilaille ahdistus, kun he eivät pysty samoihin suorituksiin lahjak-

kaan oppilaan kanssa. Toisaalta oppilaalle saatetaan kostaa taitoaineissa, mikäli oppilas on 

jossakin muussa aineessa lahjakas. Opettajan työn kannalta on tärkeää, että hän tuntee luo-

kassaan vallitsevat sosiaaliset suhteet. Näin hän pystyy puuttumaan heti mahdollisiin kon-

fliktitilanteisiin. 

”Konflikteja syntyi, kun tuli eräänlaista kilpailua luokan muun kärkipään 

kanssa. Tyttö oli vaan niin fiksu ja muut yritti päästä samalle tasolle ja oli 
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vaikea hyväksyä, että se saa tehä jotakin eri juttuja. Oli sillai vahva persoona 

kuitenkin, että ei voi sanoa, että olis ollu kiusaamista. Persoonana semmoi-

nen, ettei alistunut sellaiseen. Yhteenottoja oli välillä muun kärkipään kanssa, 

mutta olivat samalla kavereita. Toisilla ikään kuin ahdistus, että olisivat ha-

lunneet olla samanlaisia, mutta eivät vaan kyenneet.” Pekka 20 

”Nykyään arvostetaan paljon liikunnasta lahjakkuutta, niin saatetaan liikun-

nassa kostaa tai etsiä heikkoa kohtaa, jos on jossain muussa aineessa lahja-

kas.” Maija 25 

8.3.3 Koulumenestys ja harrastuneisuus  

Lahjakkaan oppilaan lahjakkuus ei välttämättä ole mitattavissa koulumenestykseen liitty-

villä mittareilla. Hän voi olla arvosanoiltaan hyvinkin heikko, vaikka olisikin lahjakas. 

Usein lahjakkaat oppilaat harrastavat ja kehittävät omaa lahjakkuuden aluettaan myös va-

paa-ajallaan. Tällä tavoin he syventävät osaamistaan koko ajan ja tämä vaikuttaa koulume-

nestykseenkin. Kuviossa yksitoista olen kuvannut haastattelussa esiin tulleet koulumenes-

tykseen liittyvät asiat sekä harrastuneisuuteen liittyvät asiat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Kuvio 11: Koulumenestyksen suhde harrastuneisuuteen ja näiden alakategoriat. 
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Oppilaan lahjakkuus ei aina näy hyvinä arvosanoina tai aktiivisuutena luokassa. Oppilas 

voi olla hyvin lahjakas jollakin osa-alueella, mutta lahjakkuus ei näy koulunkäynnissä. 

Syynä voi olla turhautuminen koulun helppouteen tai alisuoriutuminen. Lahjakkaista pu-

huttaessa alisuoriutumisella tarkoitetaan useimmiten sitä, että lahjakkuuden ja koulusuoriu-

tumisen välillä on liiaksi eroa. Onkin paljolti opettajasta kiinni, kuinka oppilas viihtyy luo-

kassa. Opettajalta vaaditaan joustavuutta toimintatavoissa, jos oppilas haluaa käyttää lah-

jakkuuden osa-aluettaan apuna jossakin heikommassa oppiaineessa. 

”Koulumenestys riippui opettajasta ja hänen kyvystään kohdata lapsi. Nume-

rot olivat usein huonot, vaikka lapsen tietomäärä oli valtava. Opettajalta 

vaadittiin joustavuutta erilaisiin tapoihin löytääkseen oppilaan sisäiset tiedot 

ja taidot.” Johanna 2 

”Oppilas oli keskitasoa lahjakkaampi kuviksessa ja kädentaidoissa, mutta lu-

keminen ja kirjoittaminen oli vaikeaa. Hän kompensoi tätä kuvallisella ja vi-

suaalisella lahjakkuudella.” Maija 25 

Kouluilla ei ole aikaa eikä resursseja panostaa lahjakkaiden oppilaiden osaamisalueisiin 

eikä usein tietotaitoa auttaa oppilaita etenemään omalla taitoalueellaan. Taito- ja taideai-

neissa lahjakkaat oppilaat usein kehittävät osaamisaluettaan myös koulun ulkopuolella. 

Nämä oppilaat kuuluvat harrastusseuroihin ja –kerhoihin. Oppilaat haluavat syventää omaa 

osaamistaan, koska opettajilla ei ole aikaa panostaa yksittäisiin oppilaisiin. Kerhojen ja 

muiden harrastusten kautta oppilaat saivat syvyyttä myös koulutyöhönsä. 

”Kyllä harrasti tämä liikunnallinen poika. Seuratasolla ja kehityskaari jatkui 

koulun jälkeenkin.” Pekka 20 

”Oli ekaluokkalainen, joka oli kuvataiteellisesti lahjakas. Kävi sitten kuvatai-

dekouluissa, sai syvyyttä työhönsä sitä kautta.” Virpi 22 
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9 LAHJAKKAIDEN LASTEN OPETTAMINEN 

Toisessa tutkimusongelmassa halusin selvittää luokanopettajien käsityksiä lahjakkaiden 

oppilaiden opettamisesta. Kuvio kaksitoista esittää yläkategoriat, jotka liittyvät lahjakkaan 

oppilaan opettamiseen ja hänen oppimisensa eriyttämiseen. Tutkimuksessa halusin selvit-

tää, millaisia opettamisen eriyttämisen keinoja luokanopettajat ovat kehittäneet yleisope-

tuksessa mukana oleville lahjakkaille oppilaille. Lisäksi tässä selvitettiin opettajien käsi-

tyksiä vuosiluokattomasta opetuksesta ja luokka-asteelta siirtämisestä sekä lahjakkaiden 

omista luokista. Toisessa tutkimusongelmassa olen myös halunnut, miten luokanopettajat 

kokevat lahjakkaiden lasten opettamisen ja antoiko heidän oma koulutuksensa valmiuksia 

lahjakkaiden oppilaiden kohtaamiseen. Seuraavissa alaluvuissa olen käsitellyt luokanopet-

tajien käsityksiä ensimmäiseen tutkimusongelmaan liittyen.  

 

Kuvio 12: Lahjakkaan oppilaan opettamiseen liittyvät teemat 
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Haastatteluissa painotettiin sitä, että lahjakkaat oppilaat pitäisi ottaa opettamisessa ja kou-

lun arkielämässä paremmin huomioon. Luokanopettajien koulutus ei nykyisellään pelkäs-

tään riitä tunnistamaan lahjakasta oppilasta luokassa, vaan täydennyskoulutusta tarvittaisiin 

huomattavasti lisää. Moni luokanopettaja ei välttämättä tiedä luokassaan olevasta lahjak-

kaasta, vaan voi leimata hänet häiriökäyttäytyjäksi. Opettajien mielestä nykyisessä koulu-

maailmassa edetään liikaa keskitason mukaisesti ja tasapäistetään opetusta, vaikkakin ope-

tuksen eriyttäminen pitäisi olla jokaisen opettajan oma henkilökohtainen asia. Jokainen 

haastatelluista peräänkuulutti erityisopetuksen puuttumista myös lahjakkaiden oppilaiden 

opettamiseen.  

Opettajat myönsivät, että perinteisessä opetustavassa ei välttämättä ole tilaa nähdä ja huo-

mioida lahjakkuutta. Tähän vaikuttaa joiltakin osin opetussuunnitelma. Toisaalta opetus-

suunnitelmassa on vahvasti mukana eriyttäminen, mutta kuinka monen opettajan koulutus 

ja jaksaminen riittävät lahjakkaiden oppilaiden opetuksen eriyttämiseen. Lahjakkuuden 

lisäksi opetuksen eriyttäminen liittyy suurelta osin myös oppilaan oppimistyyliin, jolloin 

apuna käytetään oppilaan omia vahvuuksia. Seuraavissa kappaleissa tarkastelen lahjakkai-

den oppilaiden opetuksen eriyttämistä. 

9.1 Opetuksen eriyttäminen yleisopetuksen luokassa 

Opetuksen eriyttämiseen luokkatilanteessa haastateltavilta opettajilta löytyi keinoja. Ylei-

nen ajatus oli, että oppilasta tulisi pystyä haastamaan sillä tavalla, että hän innostuisi kou-

lun käynnistä eikä opettaja tukahduttaisi lahjakkaan mielenkiintoa. Keinoja kyllä löytyy, 

mutta lahjakkaan opettaminen vaatii myös opettajalta omaa mielenkiintoa ja innostusta. 

Lahjakas oppilas saa parhaiten tasoaan vastaavaa opetusta, kun myös opettaja näkee vaivaa 

ja ottaa selvää oppilaan mielenkiinnon kohteesta. 

Kuvioon kolmetoista olen koonnut opettajien käyttämät eriyttämisen keinot alakategorioik-

si. Kategorioissa näkyvät ensin opetusmenetelmät, joita opettajat haastatteluissa kuvasivat. 

Näiden menetelmien alle olen kerännyt menetelmiin liittyviä eriyttämisen keinoja. Eriyt-

tämisen ja oppimisen rikastamisen keinoja löytyi kahdeksan erilaista mallia. Näiden alle 

olen kerännyt malliin liittyvät asiat. 
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Kuvio 13: Eriyttämisen alakategoriat 

 

Lisätehtävät 

Lahjakkaiden oppimisen eriyttämisessä käytetään paljon lisätehtävien antamista perusteh-

tävien tekemisen jälkeen. Neljä opettajaa kuudesta haastateltavasta kertoi käyttävänsä op-

pilaille vaativampia lisätehtäviä esimerkiksi matematiikassa. 

”Aineistoa löytyy. Timanttivihko matematiikassa, ylemmän luokan kirjoja, sy-

vyysjuttuja ja joskus ihan määrälläkin. Nykyajan oppikirjat ovat tosi hyvin 

eriyttäviä” Maija 25 

Lahjakkaat lapset voivat kuitenkin kokea lisätehtävät rangaistukseksi, koska he eivät näistä 

tehtävistä saa itselleen uutta haastetta. Tämä voi johtaa mielenkiinnon hiipumiseen ja tur-

hautumiseen, jolloin oppilas voi alkaa tekemään annettuja tehtäviä hitaammin ja alkaa pol-

kea paikoillaan. Lisätehtäviä käytetään kuitenkin aika paljon eriyttämiseen, jotta oppilailla 

olisi töitä.  



68 

 

 

Kaksi vastanneista opettajista ei nähnyt oppilaille annettavissa lisätehtävissä tai seuraavien 

luokka-asteiden kirjojen teossa mitään järkeä. He perustelivat vastauksensa juuri turhautu-

misella ja sillä, että ylempien luokka-asteiden kirjojen käytössä tulee joskus vastaan se 

ongelma, ettei ole enää ylempää luokka-astetta josta oppilas voisi tehtäviä tehdä. Opettaji-

en mielestä oppilaita pystyy motivoimaan esimerkiksi tutkivalla oppimisella ja tehtävien 

syventämisellä omassa luokkayhteisössä. 

Tutkiva oppiminen & projektit 

Lahjakkaiden oppilaiden kohdalla nähtiin, että viisainta olisi antaa oppilaan syventää omaa 

mielenkiintoaan tutkimalla aihetta laajemmin tunnin aikana. Kun yhteiset tehtävät on tehty, 

opettaja voi antaa oppilaan syventyä oman tutkimuksensa tekemiseen. Lisäksi oppilaan 

omaa mielenkiintoa voi käyttää hyväksi yhteisessä tutkimusaiheessa.  

”Mikä tahansa oppiaine, niistä voidaan ottaa näkökulmia lapsen mielenkiin-

non ja lahjakkuuksien kautta, esim. barokkitutkimus. Jos lapsi on kiinnostunut 

kuvataiteesta, voi tehdä laajemmankin tutkimuksen barokin ajan näkökulmas-

ta.. joku voi tutkia musiikillisesti tai jos on selvästi kirjallisuudesta kiinnostu-

nut, hän voi tutustua tuon ajan kirjailijoihin ja tehdä vaikka oman runokir-

jan…” Virpi 22 

Tutkiva oppiminen tuli yhtenä vaihtoehtona esille lahjakkaiden opettamisessa. Tutkiva 

oppiminen käy toki muidenkin oppilaiden opetuksen eriyttämiseen. Tutkivassa oppimises-

sa oppilaat itse saavat tutkia mielenkiinnon kohteenaan olevaa tai opettajan määräämää 

aihetta. Lahjakkaan oppilaan kohdalla aihe tulisi oppilaalta itseltään. Oppilas tutkisi aihetta 

luokkatilassa, kun yhteiset asiat on saatu hoidettua. Tarkoituksena olisi päästä aiheessa 

syvemmälle ja toimimaan omien kykyjen äärirajoilla. Mikäli oppilaalla riittää kapasiteettia, 

hän voi käyttää esimerkiksi vieraskielisiä lähteitä apuna tuomassa lisähaastetta tutkimuk-

seensa.  

”Tutkivassa oppimisessa yritän saada ne menemään syvemmälle. Palkitsen 

ne, kun ne pystyy syvempään pohdintaan ja laajempiin hienompiin kuviin tai 

muuta semmoista. Omien kykyjen äärirajoilla yritän motivoida…” Maija 25 

”Koetin enemmänkin haastaa tekemään tutkivia töitä, lähtemään niissä 

omalle tasolle. Käytti vieraskielisiä lähteitä ja materiaaleja, otti isompia 

kokonaisuuksia hahmotettavakseen..” Pekka 20 
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Myös erilaiset projektityöt on koettu hyväksi lahjakkaiden oppilaiden opettamisessa. Kun 

yhteiset tehtävät on suoritettu, oppilas on saanut alkaa tekemään oman mielenkiinnon mu-

kaista pidempiaikaista projektia, josta tuli saada jonkinlainen kokonaisuus kasaan. Projek-

tin tutkimusaihe voi olla myös haasteellinen tutkiva työ, joka liittyy luokassa opiskeltaviin 

asioihin. 

”…tehtäviä, joita muilla ei tarvinnut tehdä.. pidempikestoista tutkimusaihet-

ta, jota saattoi selvittää, niin että siinä oli kuitenkin jokin tavoite saada jokin 

kokonaisuus kasaan.” Jukka 30 

”Tutkiva työ, joka tukee niitä asioita joita muutoinkin opetetaan tai opiskel-

laan ja jossa sitten pääsee syvemmälle ja saa vapauden tehdä niitä töitä. 

Näin oppilas pääsee ikään kuin käyttämään kapasiteettiaan aina.” Maija 25 

Osa-aikainen ryhmittely ja pienryhmät 

Osa-aikaista ryhmittelyä ja pienryhmiä oli käytetty lahjakkaiden oppilaiden opetuksessa. 

Tutkijakoulukokeilua kokeillut opettaja oli kuitenkin sitä mieltä, että on järkevämpää sy-

ventää oppilaan oppimista luokassa kuin eri ryhmässä. Tutkijakoulussa oppilaita koottiin 

osa-aikaisesti eri luokista tutkimaan omaa mielenkiinnon kohdettaan.  

”Osa-aikaisesti koottiin eri luokista lahjakkaita oppilaita omaksi ryhmäksi 

tutkijakouluun, jossa oli virittäviä tehtäviä ja jokainen selvitti itseään kiinnos-

tavaa aihetta ja teki siitä sitten kirjallisen tuotoksen, raportin tai jonkun 

muun lopputuloksen.” Jukka 30 

Pienryhmätyöskentely on joidenkin oppilaiden kohdalla ainoa tapa opiskella. Joskus oppi-

laan muut ongelmat ovat niin suuria, ettei opiskelu yleisopetuksen ryhmässä onnistu. Oppi-

las voi kuitenkin käytösongelmista huolimatta olla hyvinkin lahjakas, opettajan täytyy vain 

löytää lahjakkuus oppilaasta ja oikeat menetelmät oppilaan kanssa toimimiseen. 

”Pieni max. 10 hengen ryhmä kokoaikaisesti. Oppilaan kanssa neuvoteltiin 

yhdessä opiskeltavat asiat sekä millä tavalla ja millä suorituksilla niistä sel-

viydyttäisiin. Sovittiin rajat, joiden puitteissa opiskelu tapahtuisi muita häirit-

semättä molemmille tyydyttävällä tavalla. Kokeissa suulliset menetelmät tai 

mahdollisuuksien mukaan tietokone, koska vihasi kirjoitustehtäviä.” Johanna 

2 
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Haastaminen ja keskustelut 

Lahjakkaiden oppilaiden oppimisen haastaminen sekä heidän tasoisensa keskustelukump-

panien löytyminen on opettajien mielestä iso haaste. Suomen peruskoulussa jokaisen oppi-

laan tulisi kuitenkin saada omia kykyjään vastaavia tehtäviä. Haastaminen tapahtuu oppi-

laan omilla henkilökohtaisilla vahvuuksilla. Lahjakkaat oppilaat eivät haastateltavien mu-

kaan nosta luokkahuoneessa itseään jalustalle, mutta joskus heidän tulisi saada loistaa ja 

saada keskustella asioista omalla tasollaan.  

”Pitäisi päästä hyppäämään oppimiseen liittyvässä keskustelussa haastavalle 

tasolle ja se vaatii samantasoisen keskustelukumppanin. Tällöin keskustelu 

olisi aivan eritasolla kuin luokassa ja oppilas pääsee haastamaan ajattelu-

aan.” Pekka 20 

Haastateltavat nostivat esille sen, miten vaarallista lapselle on jos hän ei saa kykyjään vas-

taavia haasteita koulussa. Jos oppilas ei koskaan tee töitä omalla tasollaan, ei hän myös-

kään opi tekemään töitä. 

”…tällöinhän oppilas ei käy koulua ollenkaan. Jos on aina tilanne, että saa 

kaikki aineet läpi ilman yrittämistä, niin sitten onkin hankalaa kun tulee vas-

taan aine, jossa pitää tehdä töitä eikä osaakaan tehdä töitä, esim. ruotsin kie-

li.” Pekka 20 

Tasoryhmät 

Jonkin verran opettamisessa näytetään käyttävän tasoryhmiä apuna. Tässä haastattelussa 

esiin nousivat matematiikan tasoryhmät lähinnä peruskoulun yläluokilla, mutta myös ala-

kouluissa näitä esiintyy. Lahjakas oppilas voidaan siirtää esimerkiksi matematiikassa pa-

rempitasoiseen ryhmään. Alakoulussa oppilaat oli jaettu kolmeen ryhmään matemaattisten 

tasojensa mukaisesti. Kokemukset tästä kokeilusta olivat hyvät. 

”…vaihdettiin sitten matemaattisesti lahjakkaan oppilaan ryhmää parempi-

tasoiseen.” Maija 25 

”Meillä on kolmannen luokan matikassa jaettu kolmeen ryhmään tasoryhmi-

en mukaan ja se on kyllä niitä lapsia motivoinut kovasti. Kun siinä pääsee 

paljon pidemmälle yhteiseen ongelman ratkaisuun.” Maija 25 
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Apuopettaja 

Oppilaan käyttäminen apuopettajana koetaan pääasiassa opettajan työtä helpottavana asia-

na, mutta joskus oppilas voi unohtaa omat työnsä. Oppilaat ovat pääsääntöisesti halunneet 

neuvoa muitakin luokassa, koska ovat päässeet siinä kokeilemaan omia taitojaan. Oppilaan 

toimiminen apuopettajana on helpottanut myös toisten oppilaiden ymmärtämistä, koska 

opettajan kokemuksen mukaan lahjakas ymmärtää paremmin luokkatovereidensa ajattelun 

ja pystyy neuvomaan häntä paremmin lapsen tasolla. Usein luokkatoverit oppivatkin hyö-

dyntämään lahjakkaan tarjoamaa apua. 

”…kävi ylemmän vuosiluokan kurssia (yläkoulussa) ja oli hirveän sosiaali-

nen. Halusi opettaa muita ja unohti siinä samalla omat tehtävänsä. Rikasti 

kuitenkin sitä ryhmää ja oli apuna opettajalle. Mutta ei edennyt opinnois-

saan.” Maija 25 

”…halusi neuvoa muita. Toiset tykkäsivät ja yleensä kysyivätkin häntä neu-

vomaan. Pystyi paremmin lähestymään, kun pystyi neuvomaan toisia lapsen 

tasolla. Muut oppivat hyödyntämään sitä.” Maija 25 

Lahjakas oppilas ei kuitenkaan välttämättä ymmärrä, etteivät toiset ymmärrä asiaa samalla 

tasolla kuin hän. Lahjakas oppilas voi nopeasti näyttää asian toiselle eikä osaa selittää sitä 

omaa tasoaan alemmalle oppilaalle. Hän voi väheksyä toisten ongelmia ja jättää ne täysin 

huomiotta. Tällöin apuopettajana toimimisesta ei ole muulle luokalle hyötyä. 

”..se voi sitte mennä siihen, että täähän on ihan helppo juttu, ettekö te ym-

märrä..” Maija 25 

Mestari-kisälli 

Uutena keinona nousi esiin niin sanottu mestari-kisälli –asetelma, jossa ylemmän luokkata-

son oppilas neuvoo alemman luokkatason oppilasta.  

”Vitosten kanssa tehdään yhteistyötä niin, että pareittain vitosten hyvä neu-

voo nelosten hyvää ja vitosten heikko neuvoo nelosten heikkoa. Silloin se 

heikkokin oppilas pääsee vähän loistamaan..” Maija 25 
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9.2 Lahjakkaiden omat luokat 

Lahjakkaille oppilaille on Suomessakin olemassa painottavia luokkia taitoaineissa, kuten 

musiikissa ja liikunnassa. Aiemmin lahjakkaiden luokkia on vastustettu elitismi-ajattelun 

takia. Elitismi-ajattelu on nykyään jäänyt pois ja lahjakkaiden oppilaiden luokilla on sekä 

puolesta että vastaan puhujia. Toisaalta lahjakkaat hyötyisivät luokista, joissa heillä olisi 

samantasoistaan opiskeluseuraa, mutta toisaalta lahjakkaidenkin tulisi oppia tekemään töitä 

erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi kaikille ihmisille on hyväksi oppia ymmärrystä erilaisis-

ta ihmisistä. Halusin tietää haastateltavien ajatuksia lahjakkaiden luokista. Kuvio neljätois-

ta esittää kaksi eri näkökulmaa, jotka opettajat nostivat esille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14: Lahjakkaiden omat luokat 

 

Yleinen ajatusmalli oli, että lahjakkaille ei perustettaisi omia luokkia. Perusteina olivat 

pääasiassa kaikkien kanssa toimimaan oppiminen ja toimeen tuleminen. Pahimmillaan lah-

jakkaat voivat oppia toimimaan vain omassa ryhmässään ja kyky muiden ihmisten kanssa 

toimimiseen ei pääse kehittymään. Tärkeänä nähtiin myös se, mitä lahjakkaiden osaaminen 
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antaa muulle luokalle. Haastateltujen opettajien mielestä mielenkiinnon kohteen syventä-

minen luokkatilassa oli tärkeämpää kuin että lahjakkaat siirrettäisiin ikään kuin pois näky-

vistä omiin luokkiinsa. Luokkakoon tulisi kuitenkin olla tarpeeksi pieni ja opettajalla apua, 

että opettaja ehtisi kiinnittää huomiota sekä muuhun luokkaan että lahjakkaiden tarpeisiin.  

”Jos luokka on tarpeeksi pieni ja opettaja tarpeeksi kyvykäs ottamaan oppi-

laat huomioon oikealla lähestymistavalla ja jos luokassa on avustaja, voi 

homma toimiakin. Parhaimmillaan muut saavat lisätietoa ja oppivat ymmär-

rystä erilaisista ihmisistä. Pahimmillaan oppilas ajautuu turhautumisen kaut-

ta vaikeuksiin, joustavien opetusmenetelmien käyttö voi olla haastavaa.” Jo-

hanna 2 

”Voivat oppia toimimaan vaan siinä ryhmässä, kyky muiden kanssa toimimi-

seen ei pääse kehittymään.” Jukka 30 

Toisaalta haastateltujen mielestä taitoaineisiin painottuvat luokat olivat hyvä juttu. Suo-

mesta löytyykin jo paljon musiikki-, liikunta- ja kuvataidepainotteisia luokkia sekä näiden 

lisäksi myös tiedeluokkia jopa alakoulun puolella.  

”Musiikkiluokkien kohdalla se on minusta loistava homma, koska siitä tulee 

heille tavallaan elämäntapa.” Pekka 20 

”Musiikki, kuvis, ehkä liikuntakin voisivat mennä painotuksina, niin että niitä 

olis reippaasti enemmän.” Virpi 22 

Opettajat näkivät yhteistyön erityisopettajien kanssa tai samanaikaisopetuksen toisen opet-

tajan kanssa lahjakkaita opetettaessa tärkeänä. Tällöin jompikumpi opettajista pystyisi kes-

kittymään lahjakkaampiin oppilaisiin toisen työskennellessä toisten oppilaiden kanssa ja 

lahjakkaat oppilaat pystyttäisiin näin ottamaan huomioon yleisopetuksen luokissa. Lisäksi 

yhteistyö aineenopettajien kanssa auttaa luokanopettajia eriyttämään lahjakkaiden oppilai-

den kielten opettamista omassa luokassaan. Lisäksi se auttaa aineenopettajia eriyttämään 

omaa opetustaan lahjakkaiden kanssa. 

9.3 Vuosiluokaton opetus  

Vuosiluokatonta opetusta ei Suomessa peruskouluissa toteuteta. Vuosiluokaton opetus on 

mainittu eräänä mahdollisena lahjakkaiden opettamisen keinona esimerkiksi Uusikylän 
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teoksissa. Vuosiluokattoman opetuksen järjestämiseen vaadittaisiin koko koulujärjestelmän 

toiminnan ja ajattelun uudistamista. Kuvio viisitoista esittää haastatelluiden luokanopetta-

jien käsityksiä vuosiluokattomasta opetuksesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 15: Vuosiluokaton opetus 

 

Haastatetuilla opettajilla ei ollut kokemusta vuosiluokattomasta opetuksesta. He näkisivät 

kuitenkin, että vuosiluokaton opetus toimisi, mikäli siihen sitouduttaisiin koko koulujärjes-

telmän voimin ja asiaa olisi hoitamassa iso koneisto. Vuosiluokattomassa opetuksessa aja-

teltiin olevan paljon hyvää sekä lahjakkaiden että muidenkin lasten kannalta.  

”Ei ole kokemusta, mutta luulen että se voisi toimia. Mutta pitäisi olla iso ko-

neisto sitä järkkäämässä, että sitä voisi edes kokeilla.” Arto 39 

”..silloin toimitaan ryhmissä, joissa on samanikäisiä lapsia ja vähän eri-

ikäisiä lapsia ja siinä saattaa olla paljon hyviäkin puolia sekä lahjakkaiden 

että muidenkin kannalta.” Jukka 30 

Oppilaan sopeutuminen vuosiluokattomaan opetukseen pitäisi kuitenkin ottaa tarkasti 

huomioon. Samoin oppilaan yksilöllinen oppimispolku tulisi suunnitella tarkkaan. Mikäli 
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oppilaalla on sopeutumisongelmia, ei vuosiluokaton opetus toimi. Lisäksi oppilaiden yksi-

löllisten oppimispolkujen miettimisessä voi aluksi olla tekemistä. 

”Vuosiluokaton opetus voi toimia, jos kaikki sitoutuisi ja olisi avoin systeemi. 

Mutta siinä olisi mieletön suunnittelu, että sen lapsen yksilöllinen oppimis-

polku mahdollistuisi.” Maija 25 

”Vuosiluokaton opetus on hyvä, jos oppilaalla ei ole hankaluuksia sopeutua 

eri ihmisiin.” Johanna 2 

Esimerkiksi vuosiluokattomasta opetuksesta nousi montessoripedagogiikan käyttö opetta-

misessa. Tästä oli vastaajalla olemassa oma opetuskokeilu. Kun opettajalle tuli tarpeeksi 

paljon oppilaita, tuli opetukseen toinen opettaja mukaan. Kuten tämä opettaja totesi, olisi 

vuosiluokaton opetus vain organisointi ja asenteenmuokkauskysymys.  

”Minulla oli aikanaan tällainen kokeilu, joka lähti kasvamaan niin että ensi 

oli ykkösluokka, seuraavana ykkös-kakkonen ja niin edelleen. Ykkös-

kuutoseen sitä kasvatettiin. Sen mahdollisti se, että ryhmä oli aluksi tarpeeksi 

pieni ja sitten kun tuli tietty määrä oppilaita, siihen tuli toinen opettaja mu-

kaan eli yhteistyönä. Se on organisointi ja asenteenmuokkauskysymys, että 

opetellaan erilaista työkulttuuria.” Virpi 22 

9.4 Luokalta siirtäminen 

Usein opettajilla loppuvat eriyttämisen keinot lahjakkaiden oppilaiden kanssa. Silloin ale-

taan miettiä oppilaan seuraavalle luokka-asteelle siirtämistä. Suomessa oppilaat voivat 

esimerkiksi hypätä ensimmäisen luokan yli suoraan toiselle luokalle. Mikäli oppilaasta 

katsotaan, ettei luokka-asteen oppimäärä tarjoa oppilaalle haastetta, voidaan alkaa mietti-

mään luokka-asteelta siirtämistä seuraavalle. Luokka-asteelta seuraavalle siirtäminen tulisi 

kuitenkin aina tehdä suurella varovaisuudella. Vaikka lapsi olisikin älynsä puolesta sopiva 

seuraavalle luokkatasolle, eivät fyysinen ja sosiaalinen puoli välttämättä ole sopivalla ta-

solla siirtoon. 
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Kuvio 16: Luokka-asteelta siirtäminen - kategoriat 

 

Kuvio kuusitoista esittää, että luokalta ylemmälle siirtämisessä nähtiin sekä hyviä että huo-

noja puolia. Opettajat kuitenkin korostivat sitä, että siirtäminen ylemmälle luokka-asteelle 

on aina tapauskohtainen eikä sitä voi yleistää lahjakkaiden oppilaiden yhdeksi eriyttämisen 

keinoksi. Hyvinä puolina opettajat näkivät opiskelun nopeutuminen ja oppilaan taitotasoon 

vastaaminen. Siirtämistä vastaan puhuivat sosiaaliset suhteet, fyysinen koko sekä henkinen 

kypsyys. Lapsen fyysinen kasvu ei useinkaan kulje rinta rinnan älyllisen kasvun kanssa. 

Pienikokoinen lapsi voi joutua vaikeuksiin vanhempien ja isompikokoisten kanssa toimies-

saan. Lisäksi lapsen käytös voi olla iältään vanhempien lasten mielestä lapsellista. Tärkeää 

on tutkia siirtoa koskevat kaikki puolet, keskustella asiasta vanhempien ja lapsen kanssa.  

”Jos on moni- ja yleislahjakas, niin kyl se voi olla hyödyksi. Sosiaaliset suh-

teet ja kaveruudet voi olla esteenä, kypsyminen kun on ihmisille erilaista.” 

Maija 25 
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”Jos älyllinen, fyysinen ja sosiaalinen kehitys kulkevat rinta rinnan, niin ei si-

tä pidä pois sulkea ja joskus se voi olla hyväkin juttu, mutta ei pääsääntöises-

ti. Pikemminkin se on poikkeustapaus kuin sääntö. Ja kun siihen ryhdytään, 

kaikki puolet tutkitaan ja keskustellaan vanhempien kanssa asiasta tarkasti.” 

Pekka 20 

”Varsinkin pienistä lapsista kun on kyse, niin hyvin varovasti kannattaisi siir-

tää luokka-asteelta seuraavalle sillä perusteella, että on lahjakas lapsi. Siinä 

on niin monta tekijää, miksi ei. Hyvin harvoilla pienillä, alle kymmenvuotiail-

la lapsilla, menee synkroonisesti sosiaalinen ja fyysinen kasvu. Jos siirretään 

lapsi pelkästään terävän älyn perusteella, tehdään lapselle karhunpalvelus. 

Hyvin pienikokoinen lapsi saattaa olla suurissa ongelmissa selvästi itseään 

vanhempien ja voimakkaampien lasten kanssa esimerkiksi liikuntatunnilla. 

Lisäksi käytös voi olla hyvin lapsellista ja tämä voi olla osatekijä kiusaami-

seen, kun toisia alkaa ärsyttämään.” Jukka 30 

9.5 Opettajan työhön vaikuttaminen 

Yhtenä tärkeänä näkökulmana tutkimuksessani oli se, miten luokanopettajat kokivat lah-

jakkaiden oppilaiden opettamisen vaikuttavan työhönsä. Usein saa lukea, että lahjakkaat 

oppilaat jäävät jalkoihin, kun opettajalla on luokassaan jo monta muuta, jotka tarvitsevat 

erityistä tukea. Esimerkiksi Uusikylän teoksessa Lahjakkaiden kasvatus (2005) lahjakkaat 

oppilaat kertovat kokeneensa, etteivät opettajat olleet panostaneet heidän opetuksensa 

eriyttämiseen paljonkaan.  

Halusin tutkia, miten tämän päivän luokanopettaja kokee lahjakkaan oppilaan luokassaan. 

Lisäksi halusin selvittää, saivatko luokanopettajat apua mistään lahjakkaan oppilaan opet-

tamiseen. Kuviossa seitsemäntoista olen esittänyt opettajan työn ja kollegiaalisuuden toi-

siinsa vaikuttavina kategorioina, koska opettajat kokivat saavansa apua toisilta opettajilta 

ja sitä kautta apua omaan työhönsä.  
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Kuvio 17: Opettajan työhön vaikuttaminen – kategoriat. 

 

Opettajat kokivat lahjakkaan oppilaan luokassa omaa työtään rikastavaksi, positiiviseksi 

asiaksi. Lahjakas oppilas luokassa nostaa opettajan työn aivan uudelle tasolle ja haastaa 

heidätkin tutkimaan asiaa enemmän. Myös opettajan täytyy siis olla motivoitunut opettaes-

saan lahjakasta oppilasta. Mikäli lahjakkaalla oppilaalla on jokin oma mielenkiinnon koh-

de, täytyisi opettajan nähdä vähän vaivaa siinä, että itsekin tutustuisi aiheeseen. Näin opet-

taja pystyy ohjaamaan oppilasta esimerkiksi tutkimaan aihetta itsenäisesti.  

Opettajat kokivat itsekin onnistumisen tunteita ja riemua siitä, että saivat nostettua oppi-

laan uudelle tasolle omassa oppimisessaan. Varsinkin aloittelevalla opettajalla voivat tun-

teet aluksi olla hämmentyneet ja lahjakkaan oppilaan opettaminen tuntua hankalalta. Haas-

tateltavat kokivat kuitenkin, että kun asioita tutki enemmän ja oppi itsekin, tuli lahjakkai-

den opettamisesta omaa työtä rikastava puoli. Lahjakkaan oppilaan opettaminen vaatii pal-

jon työtä, mutta lopulta se tekee työstä mielekkään.     

”Työskentely jäi ikimuistoisesti mieleen. Koin, että sain muutettua hänen 

elämäänsä.” Johanna 2 

”Nosti vaatimustasoa opettajalle tuntien asiasisällön ja tehtävien kautta, ri-

kastava tekijä.” Virpi 22 
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”Nuorena opettajana oli vähän ongelmallista, kun ei oikein tiennyt, mistä oli 

kysymys. Oppilaat saattoi olla kovin erilaisia ja ei ollut kykyä nähdä, tunnis-

taa. Ei ollut keinoja, miten hoitaa… tuli tutkittua asioita, lueskeltua enempi, 

niin se on ollut minusta työtä rikastuttava puoli. Ajautui selvittämään sitä 

enempi, minkälainen se lahjakkaan lapsen maailma on ja mitä se opettajalta 

kaipasi. Vaikka se on vaatinut paljon työtä, niin kyllä se on tehnyt työstä mie-

lekkään.” Jukka 30 

Lisäksi opettajat nostivat esille sen, miten paljon lahjakas oppilas voi rikastaa koko luokan 

toimintaa. Lahjakkaat oppilaat voivat tuoda esille aivan uusia näkökulmia erilaisiin tehtä-

viin, joista hyötyvät sekä luokan muut oppilaat että opettaja. Keskustelut koko luokan kes-

ken ovatkin tärkeitä, mikäli lahjakkailta oppilailta löytyy uusia ratkaisumalleja erilaisiin 

ongelmiin. 

”Haasteellista, mutta äärettömän mielenkiintoista, koska he antavat niin pal-

jon. Se etu, mikä luokkaan tulee, kun luokassa on hyvin eritasoisia. Sitä voi-

daan käyttää voimavarana.” Virpi 22 

Kysyttäessä opettajien avunsaantia kollegoilta olivat haastateltavat sitä mieltä, että ihan 

päivittäisissä keskusteluissa oli eniten hyötyä. Keskusteluita sekä toisten luokanopettajien 

että erityisopettajien kanssa pidettiin tärkeinä. Koettiin, että erityisopettajat keskittyivät 

enemmän erityistä tukea tarvitseviin lapsiin. Myös kieltenopettajilta voitiin kysyä apua. 

Keskustelut kollegojen kanssa heräävät haastateltavien mielestä helposti, koska lahjakkaat 

oppilaat jakavat opettajakunnan. Kuten monessa muussakin asiassa opettajista löytyy niin 

lahjakkaiden oppilaiden opettamiseen motivoituneita kuin myös niitä opettajia, jotka pitä-

vät lahjakkaiden opettamista liian haasteellisena. 

 ”Apua laaja-alaiselta erityisopettajalta keskusteluissa. Pääsääntöisesti sain 

kuitenkin kehittää itse kuvan oppilaasta ja kokeilla omat menetelmäni.” Jo-

hanna 2 

”Erityisopettajien kanssa on myös paljon keskusteltu asiasta. Omassa koulus-

sa on yhteinen käsitys siitä, että erityisopetus ei ole vain huonosti oppivien, 

oppimisvaikeuksissa olevien lasten resursseja vaan se tarkoittaa myös sitä, 

että erityisopetusta voi tarvittaessa olla myös lahjakkaille. Erityisopetuksen 
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keinoin voi eriyttää myös semmoisia, jotka ovat poikkeuksellisen pitkällä.” 

Jukka 30 

”Oppilasta ei pystynyt millään eriyttämään tai tukemaan. Käytti vieraskieli-

siä lähteitä ja materiaaleja. Tällöin keskusteltiin englannin opettajan kanssa 

vieraskielisistä materiaaleista.” Pekka 20 

”Apua saadaan, kun keskustellaan ja vaihdetaan kokemuksia ja pohditaan 

yhdessä.” Arto 39 

9.6 Koulutuksen antamat valmiudet lahjakkaiden opettamiseen 

Lahjakkaista oppilaista puhutaan erityispedagogiikan opinnoissa jonkin verran eikä lahjak-

kaiden oppilaiden eriyttämisestä puhuta peruskoulun opetussuunnitelman perusteissa 

(2004) ollenkaan. Eräänä tarkastelunkohteenani oli se, kokevatko opettajat saaneensa kou-

lutuksensa kautta apua lahjakkaiden tunnistamiseen ja kokevatko he että opintojen aikana 

pitäisi puhua lahjakkaista oppilaista enemmän. Kuvio kahdeksantoista esittää koulutuksen 

antamia valmiuksia lahjakkaiden opetukseen. Kategoriat jakautuvat omaan koulutukseen 

sekä haastateltavien mielipiteeseen siitä, pitäisikö nykyisen opettajankoulutuksen ottaa 

lahjakkaat oppilaat enemmän huomioon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 18: Koulutuksen vaikutus oppilaiden tunnistamiseen – kategoriat 
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Yhtä opettajaa lukuun ottamatta kaikki olivat sitä mieltä, ettei koulutus antanut heille eväi-

tä kohdata lahjakkaita oppilaita, vaan kaikki tieto piti etsiä itse tai tieto tuli työkokemuksen 

kautta. Yhdellä haastateltavista oli ollut mahdollisuus oman koulutuksensa aikana seurata 

lahjakkaiden opetuksen kokeiluluokkaa, joten mielenkiinto oli herännyt jo siellä. Haasta-

telluilla opettajilla oli jo valmiina mielenkiinto asiaa kohtaan, joten eriyttämisen keinojen 

etsiminen oli heille mielekästä, vaikkakin haastavaa. Myöntävästi vastanneelle opettajalle 

montessoripedagogiikka oli antanut apuja ja keinoja lahjakkaiden lasten kohtaamisessa.  

”Koulutus ei antanut aineksia, mutta ei koulutusta voi syyttääkään. Kaikkea 

ei voi yliopisto-opinnoissa opettaa, vaan osa tulee käytännön kautta vas-

taan.” Johanna 2 

”En kyllä oikein tiedä, tuliko koulutuksesta oikein mitään, enemmänkin oma 

mielenkiinto on ollut siinä asialla. Pääsin harjoitteluaikana seuraamaan rin-

nakkaisluokkaan osa-aikaista lahjakkaiden opettamisryhmäkokeilua, että 

mulle on annettu mahdollisuuksia seurata. Enimmäkseen olen kyllä vain lu-

kenut artikkeleita ja keskustellu eri opettajien kanssa.” Maija 25 

Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki olivat vahvasti sitä mieltä, että lahjakkaiden 

lasten opettamisen oppimiseen tulisi kiinnittää enemmän huomiota jo uusia opettajia kou-

lutettaessa. Tätä nykyä paino on enemmän erityistä tukea tarvitsevien lasten puolella ja 

lahjakkaat jäävät erityisopetuksessa ja eriyttämisessä varjoon. Esiin nousivat lahjakkuuden 

teoriat, joita pitäisi heidän mielestään käsitellä tiedekunnan puolella, jonka jälkeen harjoit-

teluissa voisi teoriaa soveltaa käytäntöön. Harjoittelujen kautta opiskelijat saisivat enem-

män tietoa, kuinka lahjakkaita oppilaita tulisi lähestyä ja kuinka heille voisi tehdä materi-

aalia. Opiskelijoita tulisi haastateltavien mielestä myös panostaa enemmän eriyttämiseen 

harjoittelujen aikana.  

”Ehdottomasti tiedekunnan puolella koulutuksessa. Pitäisi olla ehdottomasti 

enemmän sekä erityisopetuksen näkökulmaa että lahjakkaita ajatellen. Että 

opiskelijat saisivat tiedekunnassa teoreettisen viitekehyksen ja harjoittelussa 

sitten ikään kuin liitettäisiin niitä opintoja vielä enemmän. Jotenkin se ei vie-

läkään kulje riittävästi käsi kädessä tämä teoria ja käytäntö” Virpi 22 

”Kyllä varmasti. Oppimiskäsitykset ja tiedonkäsitykset ja ne on nykyään mie-

titty uudella tavalla ja siihen ajatteluun sisältyy aika paljon sellaista, että se 
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auttaa lahjakasta lasta enempi saamaan oikeanlaista kohtelua koulussa kuin 

aikaisemmin. Ei kyllä haittaisi, vaikka lahjakkuutta ja lahjakkaiden lasten 

problematiikkaa käsiteltäisi vielä enemmän.” Jukka 30 

”Pitäisi hoksauttaa opiskelijoita esimerkiksi harjoitteluissa, koska siellä se 

tulee käytännössä esiin. Voi tulla vasta viimeisessä harjoittelussa vastaan, et-

tä oppilas kysyy hyvin varhaisessa vaiheessa, että mitä mä nyt teen. Ja opis-

kelija vastaa, että sä voit vaikka piirtää. Että koskaan ei pitäisi tulla tilannet-

ta vastaan, että ei oo haastetta, mitä antaa oppilaalle eikä tule mieleenkään 

että se pitäisi antaa.” Maija 25 

Kielteisen vastauksen antanut opettaja oli sitä mieltä, että koulutus on nykyiselläänkin niin 

laaja, ettei siihen oikein voi lisätä enää mitään uutta. Lisäksi hän perusteli vastauksensa 

sillä, että jokaisella opettajalla on omat tapansa toimia ja lahjakkaat oppilaat ovat yksilöitä, 

joihin ei yleismaailmallista neuvoa voi antaa.  

Huolenaiheekseen opettajat nostivat lahjakkaiden oppilaiden opettamisessa ja tunnistami-

sessa sen, että oma opetus ei tyrehdyttäisi oppilaiden luontaista intoa ja mielenkiintoa. 

Täydennyskoulutusta tarvittaisiin, jotta opettajat pystyisivät kohtaamaan lahjakkaiden op-

pilaiden eriyttämisen tarpeet paremmin. Vaikka opettaja olisi kuinka hyvä oppiaineensa 

asiantuntija ja hänellä olisi käytössään nykyaikaisimmat opetusvälineet, tärkeintä on kui-

tenkin se, miten opettaja kohtelee oppilaitaan. Haastatellut opettajat kaipaisivatkin täyden-

nyskoulutusta aiheeseen, joka on monelle jo kauan töissä olleelle opettajalle vieras ja kau-

kaiselta tuntuva asia. Tällä tarkoitettiin sitä, että monet opettajat voivat pitkän uransa aika-

na urautua, jolloin täydennyskoulutus ei haastateltujen mielestä olisi pahitteeksi. 

”Moni tavallinen ope ei välttämättä tiedä, että lahjakas on lahjakas, vaan 

leimaa hänet häiriökäyttäytyjäksi. Täudennyskoulutuksia tarvitaan ja onneksi 

järjestetään.” Johanna 2 

”Sitä usein miettii, että mistähän sillä on mielenkiinto.. ei vaan voi tietää, että 

onko kotona opetettu suuntaamaan.. kunhan oma opetus ei vain sitä mielen-

kiintoa tyrehdyttäisi.” Maija 25 
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10 POHDINTA 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tutkia luokanopettajien käsityksiä lahjakkuudesta ja lahjak-

kaista oppilaista sekä luokanopettajien erilaisia keinoja lahjakkaan oppilaan opetuksen 

eriyttämiseksi. Tutkimukseni osoitti, että lahjakkuus on monelle luokanopettajalle vielä 

vieras asia. Lahjakkuus nähtiin vaikeana määrittää sen kirjon ja moninaisuuden takia, ku-

ten jo ensimmäisen luvun lahjakkuuden monista määritelmistä voi päätellä. Tutkimukses-

tani selvisi myös, että vaikka luokanopettajat kokevatkin lahjakkaiden lasten opettamisen 

eriyttämisen haasteelliseksi, se on heistä silti mielenkiintoista ja opettajan työtä rikastavaa. 

Täydennyskoulutusta aiheesta toivottaisiin, vaikka eriyttämisen keinoja voi kehittää itsekin 

työkokemuksen karttuessa. 

Mielenkiintoni aiheeseen lähti erityisopetuksen opintojen kautta. Yleensä luokkatiloissa 

eriytetään alaspäin ja tuetaan erityistä tukea tarvitsevia oppilaita. Kuitenkin luokassa 

useinkin on lahjakkaita oppilaita, jotka tarvitsisivat erityistä tukea päästäkseen oman tasoi-

seensa oppimiseen. Tutkimukseni ensimmäisenä tutkimusongelmana olivat luokanopettaji-

en käsitykset lahjakkuudesta ja luovuudesta sekä lahjakkaisiin oppilaisiin liittyvät käsityk-

set. Halusin selvittää, miten luokanopettajat käsittävät lahjakkuuden ja mitä tunnusmerkke-

jä heidän mielestään kuuluu lahjakkaaseen oppilaaseen.  

Lahjakkuuden käsitteeseen liitettiin yleislahjakkuus, erityislahjakkuus sekä sosiaalinen ja 

älyllinen lahjakkuus. Kuten kuvio seitsemän osoittaa, voi ihmisessä esiintyä vain yhtä, spe-

sifiä lahjakkuuden aluetta tai hänessä voi olla useampaa lahjakkuutta. Kuitenkin kaikkiin 

lahjakkuuden osa-alueisiin liittyvät samat yleiset tunnusmerkit. Lahjakkuuteen liitettiin 

ihmisestä itsestään nouseva halu kehittää itseään sekä motivaatio, joka ei perustu tehtävästä 

saatavaan palkkioon tai esimerkiksi koulussa saatavaan hyvään arvosanaan. Porter (2005, 

s. 13) toteaakin, että nuoret lahjakkaat oppilaat ovat hyvin uteliaita ja pyrkivät ymmärryk-

seen jo nuorena. Siksi hänen mukaansa lahjakkaiden oppilaiden oppimisympäristön pitäisi 

olla haastava ja mielenkiintoinen.  

Perinnöllisyydellä ja ympäristöllä nähtiin olevan jonkin verran vaikutusta lahjakkuuden 

ilmenemiseen. Haastateltavat näkivätkin, että suotuisten ympäristöjen vaikutus, eli lähinnä 

kodin ja koulun tuki ja kannustus, oli lahjakkuuden kehittämiselle tärkeää. Malin & Män-
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nikkö (1998, s. 141) toteavatkin, että huippuälykkäät lapset eivät tarvitse erityiskouluja 

älykkyytensä kehittämiseen vaan älyllistä kehitystä tukevaa ympäristöä. Tämä voisi tapah-

tua harrastustoiminnan tai erityiskurssien kautta, jolloin samalla voitaisiin tukea tiedollista 

kehitystä. Myös valistuneet opettajat ja vanhemmat ovat tärkeässä asemassa. Mikäli ympä-

ristö ei tyydytä älykkään lapsen tiedollisia tarpeita, lapsi joutuu mukautumaan siihen, mitä 

ympäristö voi tarjota. Tällöin voi käydä niin, että lapsi ei opi asettamaan tavoitteita riittä-

vän korkealle tai ei opi ponnistelemaan tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Lahjakkaiden oppilaiden ja lahjakkuuden tunnistaminen on vaikeaa lahjakkuuden monien 

käsitteiden takia. Gardner väitti, että on olemassa kahdeksan itsenäistä älykkyyden osa-

aluetta ja Sternberg puhuu kolmesta lahjakkuuden mallista, vain kaksi teoreetikkoa maini-

takseni. Moni opettaja ei välttämättä edes tiedä luokassaan olevasta lahjakkaasta oppilaas-

ta, mikäli oppilas peittää lahjakkuutensa pelleilyn, alisuoriutumisen tai häiriökäyttäytymi-

sen alle. Koulumaailmassa lahjakkuus voi näkyä tehtävien teon helppoutena ja nopeutena. 

Lapsi siis etenee nopeasti oppiaineissa tai oppiaineessa. Lahjakkailla oppilailla on usein 

myös omaa näkemystä tehtyihin ratkaisuihin ja rohkeutta nähdä asioissa erilaisia puolia 

sekä rohkeutta jakaa näkemystään toisten kanssa. Erilaisia lahjakkuuden osa-aineita on 

valtavasti, mutta tässä tutkimuksessa haastateltavat mainitsivat liikunnallisen, kielellisen ja 

kuvataiteellisen lahjakkuuden jo aiemmin mainitun sosiaalisen ja älyllisen lahjakkuuden 

lisäksi.  

Koska luovuus liittyy kiinteästi lahjakkuuteen, halusin selvittää opettajien käsityksiä myös 

luovuudesta. Uusikylä & Atjonen (2005, s. 98) toteavat, että lahjakkuuden ja luovuuden 

erottaminen toisistaan on vaikea asia. Osa tutkijoista pitää näitä kahta käsitettä synonyy-

meina, toiset taas mieltävät luovuuden lahjakkuuden osatekijäksi. Luovat ihmiset luovat 

jotain uutta, omaperäistä ja laadukasta. Luovan lahjakkuuden ala ei rajoitu vain tieteisiin ja 

taiteisiin, vaan luovaa lahjakkuutta esiintyy kaikilla aloilla, joilla lahjakkuutta yleensä 

esiintyy. Kuviosta kahdeksan voi nähdä, miten haastateltavat käsittivät luovuuden. Luo-

vuuteen kuului esimerkiksi huomattavasti vapaampi toiminta kuin lahjakkuuteen sekä roh-

keus lähteä omille poluilleen lahjakkuuden alueella. Luovuuden ja lahjakkuuden välisestä 

suhteesta oli haastatteluissa kahdenlaista näkemystä. Luovuus nähtiin toisaalta yhtenä lah-

jakkuuden lajina, toisaalta osana lahjakkuutta ja näin luovana osana lapsen toimintaa. Luo-

vuuden ei välttämättä nähty kuuluvan lahjakkuuteen ollenkaan. 



85 

 

 

 

Yhtenä lahjakkaan lapsen toimintaan liittyvänä osa-alueena halusin selvittää lahjakkaan 

sosiaalisia suhteita luokassa, lahjakkuuden vaikutusta koulumenestykseen sekä harrastu-

neisuuden vaikutusta lahjakkuuden kehittymiseen. Jokaisella oppilaalla on oma roolinsa 

luokkayhteisössä. Oppilaan rooli riippuu osittain hänen persoonallisuudestaan mutta myös 

siitä, minkälainen luokan oppilaskoostumus kokonaisuutena on.  Luokan sosiaalinen ra-

kenne vaikuttaa luokkahenkeen ja ilmapiiriin ja sitä kautta koko opetukseen. (Uusikylä & 

Atjonen, 2005, s. 107.) 

Haastattelussa kysyttiin lahjakkaiden käyttäytymisrooleja sekä sopeutumista yleisopetuk-

sen luokkaan. Kuviossa kymmenen olen kuvannut lahjakkaan oppilaan luokkaan sopeutu-

misen ja käyttäytymisen välistä suhdetta. Kuvio osoittaa, että näillä kahdella on vahva vai-

kutus toisiinsa. On lapsesta itsestään paljon kiinni, miten muut hänet näkevät. Siksi käyt-

täytyminen vaikuttaakin usein luokkaan sopeutumiseen. Mikäli oppilas kokee, ettei häntä 

oteta ryhmään mukaan, vaikuttaa se taas hänen käytökseensä. Haastateltavat kuvasivat 

lahjakkaita oppilaita toisaalta sosiaalisiksi, aurinkoisiksi ja motivoituneiksi oppilaiksi, jot-

ka tulivat toimeen kaikkien kanssa. Toisaalta opettajilla oli kokemusta myös hankalista, 

itsekseen viihtyvistä, helposti turhautuvista ja laiskoista lahjakkaista oppilaista. Häiriökäyt-

täytymiseen voi olla monia syitä, kuten esimerkiksi turhautuminen koulutyöhön tai halu 

tehdä töitä yksin. Haastateltavien mielestä ei kuitenkaan voida sanoa, että lahjakkaat käyt-

täytyvät aina tietyllä tavalla ja siksi onkin vaarallista kategorisoida lahjakkaita tietyllä ta-

valla käyttäytyviksi. Piirto (2007, s. 122) toteaakin, että lahjakkaiden lasten tunnistamiseen 

on olemassa erilaisia luetteloita, joista voidaan tarkastaa lahjakkaisiin liitettäviä luonteen-

piirteitä. Nämä listat ovat kuitenkin yleensä turhia, koska niiden mukaan lahjakkailla tulisi 

olla useita luonteenpiirteitä ennen kuin heitä voitaisiin luonnehtia lahjakkaiksi. Haastateltu-

jen luokanopettajien mukaan oppilaat lahjakkaat oppilaat yleensä sopeutuvat luokkaan 

kuin luokkaan suuren mukautumiskykynsä takia. Mutta voi tietenkin olla, ettei oppilasta 

hyväksytä ryhmään kateuden tai oppilaan oman käytöksen takia.  

Koulumenestys ei aina kerro lahjakkaan oppilaan lahjakkuudesta. Oppilas voi olla esimer-

kiksi alisuoriutuja, joka ei tuo lahjakkuuttaan koulumaailmassa esiin tai muuten vain tur-

hautunut työhön ja näin ollen lahjakkuus ei näy arvosanoissa tai aktiivisuutena luokassa. 

On paljon kiinni opettajan kyvystä kohdata oppilas, että saako hän kaivettua piilevän lah-

jakkuuden esille. Opettajilta voidaan vaatia myös joustavuutta omissa toimintatavoissa, jos 

esimerkiksi kuvataiteellisesti lahjakas oppilas haluaa kompensoida huonoa kirjoitustaito-

aan kuvillaan. Lahjakkaat oppilaat yleensä harrastavat ja kehittävät kykyään koulun ulko-
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puolella. Kuviosta yksitoista voi nähdä, että harrastukset vaikuttivat positiivisesti lahjak-

kaiden oppilaiden koulumenestykseen. Harrastuskerhoista saadaan omiin töihin uutta sy-

vyyttä myös koulun puolella. 

Tutkimukseni toisena tutkimusongelmana olivat lahjakkaan oppilaan oppimisen eriyttämi-

sen keinot. Haastatteluissa nousi keskeisesti esille se, että lahjakkaiden oppilaiden oppimi-

sen eriyttämistä tulisi ottaa enemmän koulun arjessa huomioon. Uusikylä (2005, s. 109) 

korostaa sitä, että oppilaan saama opetus vaikuttaa koko hänen persoonallisuuteensa. Ope-

tus sekä syntyy inhimillisestä vuorovaikutuksesta että tuottaa sitä. Opetuksessa ja oppimi-

sessa kohtaa aina vähintään kaksi ihmistä erilaisine odotuksineen, tietoineen, taitoineen, 

tarpeineen, ominaisuuksineen ja historioineen. Heidät tulee jotenkin sovittaa yhteen. Opet-

tajan tulee ottaa selville oppilaiden aiemmat tiedot ja diagnosoida yksilölliset erot, joiden 

eriyttävään kehitykseen suuntaavasta ohjauksesta hänen tulee opiskeluympäristöä eri ta-

voin järjestelemällä vastata. Opettaja on tukija, auttaja, kysyjä ja käsitteellistäjä ja oppilas 

merkittävän oman tietostruktuurinsa organisoija. Onnistuneessa opetustilanteessa on toi-

vottavaa, että sekä opettaja että oppilaat asettavat tavoitteita.  (Aho, 2002, s. 27 – 29; Uusi-

kylä & Atjonen, 2005, s. 240.) 

Haastateltavat opettajat totesivat, että perinteisessä luokkaopetuksessa ei välttämättä ole 

tilaa nähdä ja huomioida lahjakkaita oppilaita. Koska opetussuunnitelma määrää pitkälti 

sen, miten luokassa tulee toimia, suunnittelee moni opettaja tuntinsa sen mukaan, eriyttä-

mistä sen enempää ajattelematta. Haastatteluissa esille nousi myös se, että koulumaailmas-

sa edetään liikaa keskitason mukaisesti ja tasapäistetään opetusta, mistä seuraa lahjakkaan 

oppilaan turhautuminen opetuksen helppouteen. Mielenkiintoista onkin, että kuitenkin ny-

kypäivänä paljon puhutaan eriyttämisen tärkeydestä ja että jokaisen oppilaan tulisi saada 

tasoaan vastaavaa opetusta, mutta silti opetuksen ylöspäin eriyttäminen tuntuu olevan luo-

kanopettajalle vieras asia. Useammin tukea annetaan koulunkäyntiinsä erityistä tukea tar-

vitsevalle. 

Keinoja opetuksen eriyttämiseen haastatelluilta opettajilta kyllä löytyi. Haastatteluissa luo-

kanopettajat kertoivat käyttävänsä lahjakkaiden oppilaiden oppimisen eriyttämiseen lisä-

tehtäviä, erilaisia projekteja ja tutkivaa oppimista, osa-aikaista ryhmittelyä, pienryhmiä ja 

tasoryhmiä sekä apuopettajana toimimista. Lisäksi oppilaille oli tarjolla mestari – kisälli -

toimintaa, jossa ylemmän luokkatason oppilas neuvoi ja opasti alemman luokkatason oppi-

lasta. Tärkeänä nähtiin lahjakkaan oppilaan haastaminen omalla tasollaan sekä keskustelut, 
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joita oppilaan tuli saada käydä koko luokan kanssa kuin oman tasoisensa toisen oppilaan 

kanssa.  

Varsinkin tutkiva oppiminen ja luokassa tehtävät projektit nähtiin hyvinä ja toimivina rat-

kaisuina lahjakkaan oppilaan oppimista mietittäessä. Osa-aikainen ryhmittely voi toimia 

joissakin määrin, mutta sen kohdalla nähtiin, että parempi olisi kun samat työtavat tuotai-

siin yleisopetuksen luokkaan lahjakkaan oppilaan saataville. Moni opettaja käytti lisätehtä-

viä. Näillä lisätehtävillä saadaan kyllä oppilaalle lisää työtä, mutta lahjakas oppilas saattaa 

kokea turhauttavana ja rangaistuksena sen, kun hän joutuu tekemään samaan tehtävää mo-

neen kertaan.  

Lahjakkaan oppilaan käyttäminen apuopettajana nähtiin sekä positiivisena että negatiivise-

na asiana. Toisaalta moni lahjakas oppilas neuvoi mielellään muita ja helpotti siten opetta-

jan työtä sekä rikasti ryhmän toimintaa. Samalla hän kuitenkin saattoi unohtaa omat tehtä-

vänsä eikä siten itse edistynyt opinnoissaan. Toisaalta lahjakas oppilas ei välttämättä ym-

märrä, etteivät toiset ole samalla tasolla opinnoissa eikä siten osaa auttaa heitä. Hän voi 

vähätellä toisten ongelmia ja selittää asian nopeasti. Tällöin apuopettajana toimimisesta ei 

ole luokan toiminnan kannalta mitään hyötyä.  

Tasoryhmät ovat ilmeisesti jollakin tasolla tulossa takaisin opetukseen. Ainakin matematii-

kassa niiden käyttö nähtiin positiivisena asiana, sillä silloin oppilaat pääsivät oman tasoi-

seensa ryhmään ja näin voitiin keskittyä oppilaiden motivointiin heidän tasoonsa nähden. 

Haastateltavat näkivät, että tasoryhmäkokeiluissa oli päästy pidemmälle ongelmanratkai-

suissa ja lapset olivat pitäneet omissa ryhmissään työskentelystä. Joissakin tilanteissa pien-

ryhmät ovat oppilaalle ainut ratkaisu pystyä työskentelemään koulussa. Pienryhmässä opet-

taja pystyykin joustavammin tekemään oppilaan kanssa ratkaisut työtavoista ja opiskelta-

vista asioista sekä esimerkiksi koemenetelmistä. Tällöin oppilaan yksilöllinen oppimispol-

ku helpottuu. 

Lahjakkaille oppilaille ei pelkästään vain opettaja määrännyt tehtäviä, vaan hänen kans-

saan usein neuvoteltiin hänen tekemänsä omat tehtävänsä. Malin & Männikkö (1998, 240) 

toteavatkin, että luottamus oppilaan kykyyn ja tahtoon on voimistunut. Hänen kanssaan voi 

suunnitella, häneen oi kohdistaa odotuksia, hänelle voi sälyttää vastuuta, ja hänen odotuk-

siinsa ja motivaatioonsa pitää vastata. Oppimisesta tulee opettajan ja oppijan yhteinen han-

ke. Tämä taas vahvistaa oppilaan motivaatiota omaa työtään kohtaan eikä hän turhaudu 

koulunkäyntiinsä. Itsenäiset työt siinäkin mielessä puoltavat paikkansa, että niitä tehdessä 
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oppilaat eivät ole normaalin luokkahuoneessa olevan sosiaalisen paineen alaisia (Husso, 

2000, s. 163). 

Lahjakkaiden oppilaiden oppimisen parantamiseen luokassa tapahtuvien eriyttämisen kei-

nojen lisäksi on käytetty vuosiluokatonta opetusta, lahjakkaiden omia luokkia sekä lopulta 

viimeisenä keinona luokka-asteelta toiselle siirtämistä. Näistä vuosiluokaton opetus oli 

alakoulun opettajille vieras asia. Kuvioissa viisitoista ja kuusitoista olen kuvannut haasta-

teltavien käsityksiä vuosiluokattomasta opetuksesta ja luokka-asteen vaihtamisesta.  

Haastatteluissa oltiin vahvasti sitä mieltä, että lahjakkaat oppilaat eivät tarvitse omia luok-

kia. Toisaalta lahjakkaat oppilaat hyötyisivät samantasoisestaan opiskeluseurasta, mutta 

tällöin he saattaisivat oppia toimimaan vain siinä ryhmässä. Lahjakkaiden oppilaiden tulisi 

kuitenkin oppia toimimaan myös erilaisten ihmisten kanssa. Sama pätee toisten lasten toi-

mintaan yleisopetuksen luokassa. Kaikilla lapsilla on hyvä oppia ymmärrystä erilaisista 

ihmisistä. Taito- ja taideaineissa jotakin oppiainetta painottavat luokat, kuten esimerkiksi 

musiikkia tai liikuntaa, nähtiin hyvänä asiana. Lahjakkaiden omia luokkia tärkeämpänä 

nähtiin luokanopettajan yhteistyö toisten opettajien ja avustajien kanssa, jonka avulla lah-

jakkaiden opetus yleisopetuksen luokassakin saataisiin toimimaan. 

Vuosiluokattomasta opetuksesta haastatelluilla opettajilla ei ollut kokemusta, mutta he nä-

kivät kuitenkin että se voisi toimia. Koko koulujärjestelmän toiminnan tulisi kuitenkin 

muuttua ensin ja tarvittaisiin asenteenmuutosta myös ihmisten ajattelussa. Myös oppilaiden 

yksilöllinen oppimispolku tulisi suunnitella huolella. Kuitenkin opettajat näkivät, että vuo-

siluokattomasta opetuksesta hyötyisivät niin lahjakkaat kuin muutkin oppilaat. Oppilaan 

siirtäminen luokka-asteelta toiselle nähtiin vasta viimeisenä keinona, pikemminkin poikke-

uksena kuin yleisenä eriyttämisen keinona. Luokka-asteen siirrossa pitää aina ottaa huomi-

oon asian kaikki puolet ja keskustella asiat huolella vanhempien kanssa. Lapsen sosiaali-

nen, fyysinen ja henkinen kypsyys tulee arvioida tarkkaan. Hyvää luokka-asteen vaihdossa 

olivat opiskelun nopeutuminen ja oppilaan taitotasoon vastaaminen. 

Tutkimuksessani halusin myös selvittää opettajien käsityksiä siitä, miten lahjakas oppilas 

luokassa vaikuttaa opettajan työhön sekä sitä, vaikuttiko heidän koulutuksensa lahjakkai-

den tunnistamiseen. Lisäksi selvitin, näkivätkö luokanopettajat tärkeäksi lahjakkaista pu-

humisen jo opettajankoulutuksen aikana. Kuvio seitsemäntoista kuvaa sitä, miten lahjak-

kaat oppilaat vaikuttavat luokanopettajan työhön. Kuviosta voi nähdä, että kollegiaalisuus 

vaikutti molemmin suuntaisesti opettajien työhön. Opettajat saivat apua omaan työhönsä, 
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mutta myös antoivat omia kokemuksiaan muiden käytettäviksi. Haastateltavat kokivat lah-

jakkaan oppilaan luokassa työtään rikastavaksi, positiiviseksi asiaksi. He kokivat, että sai-

vat itsekin haastetta omaan työhönsä ja tämä nosti heidän työntekonsa aivan uudelle tasol-

le. Lahjakas oppilas voi rikastaa koko luokan toimintaa ja antaa uusia näkökulmia keskus-

teluissa opiskeltavalle asialle. Vaikka siis lahjakkaan oppilaan opettaminen nähtiin haas-

teellisena, se koettiin myös hyvin ikimuistoisena. Apua lahjakkaiden lasten kanssa työs-

kentelyyn saatiin keskusteluissa kollegoiden kanssa. Eriyttämisen keinoista voitiin neuvo-

tella niin erityisopettajien, toisten luokanopettajien kuin aineenopettajienkin kanssa.  

Omasta koulutuksestaan haastateltavat eivät kokeneet saaneensa valmiuksia lahjakkaiden 

oppilaiden tunnistamiseen ja opettamiseen. Tieto piti etsiä itse ja se useimmiten saatiin 

työkokemuksen karttuessa. Tämän vuoksi haastateltavat olivatkin sitä mieltä, että aihee-

seen tulisi kiinnittää enemmän huomiota jo uusia opettajia koulutettaessa. Myös täyden-

nyskoulutus tarvittaisiin lisää jo työssä olleille opettajille. 

10.1 Pohdintaa tutkimuksen tekemisestä 

Tutkimuksen aihe on laaja, koska samassa tutkimuksessa on kolmea eri aihealuetta; lah-

jakkuuden käsitettä, lahjakkaan oppilaan tunnistamista sekä lahjakkaan oppilaan oppimisen 

eriyttämistä. Kuitenkin nämä kolme osa-aluetta kuuluvat mielestäni yhteen, koska tutki-

muksessa tutkitaan luokanopettajien käsityksiä.  

Tutkimus on tehty luokanopettajia haastattelemalla. Aineisto olisi voinut olla toisenlainen, 

mikäli haastatteluissa olisi ollut mukana myös aineenopettajia sekä erityisopettajia. Ai-

neenopettajat eivät ole samojen oppilaiden kanssa niin paljon tekemisissä päivittäin kuin 

luokanopettajat. Tarvitaan yhteistyötä luokanopettajan kanssa, että myös aineenopettaja 

tutustuisi lahjakkaaseen oppilaaseen ja pystyisi motivoimaan lahjakasta työskentelemään 

myös omassa aineessaan. Toisaalta taas aineenopettaja voi havaita lahjakkuuden, josta luo-

kanopettajalla ei ole tietoakaan. Esimerkiksi kielten opettajat voivat havaita kielellisen 

lahjakkuuden. Tämä tieto voi taas olla hyödyksi luokanopettajalle miettiessä omia oppitun-

tejaan. Halusin tehdä tutkimuksen luokanopettajan näkökulmasta, jotta siitä olisi minulle 

itselleni ja muille tuleville luokanopettajille apua lahjakkaita oppilaita kohdattaessa.  

Haastavaa tutkimuksen teossa oli haastateltavien löytyminen. Suuri osa luokanopettajista, 

joita sähköpostilla lähestyin, ilmoittivat, etteivät he tiedä lahjakkuudesta mitään eikä heillä 

ole kokemusta lahjakkaista oppilaista. Tämä on sinällään mielenkiintoinen näkökulma, 
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koska kuitenkin olen sitä mieltä, että joka ikisellä opettajalla on ollut työuransa aikana luo-

kassaan jollakin tasolla lahjakas oppilas, jos ei ihan erityislahjakasta oppilasta olisi ollut-

kaan. Luulen, että lahjakkuus on käsitteenä vieläkin vieras luokanopettajille. Lahjakkuu-

desta on Suomessa kuitenkin vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana puhumaan enem-

män ja avoimemmin. 

Teemahaastattelu toimi tutkimuksessa mielestäni hyvin. Tutkimuksen kolmesta pääteemas-

ta (lahjakkuuden käsite, lahjakas oppilas sekä opettamisen eriyttäminen) sain helposti 

muodostettua tutkimuksessa tarvittavat kysymykset. Ensimmäisten haastattelujen jälkeen 

muokkasin hieman kysymysten paikkaa, mutta muuten runko säilyi melko lailla samana. 

Vaikka haastateltavia oli kuusi, aineiston keräämiseen meni suhteessa kauan, koska haasta-

teltavien löytyminen kesti kauan. Haastattelutilanteet myös vaihtelivat. Osa haastatteluista 

kesti puoli tuntia, koska haastateltavat kertoivat asian nopeasti ja aiheita yhdistellen. Toiset 

taas kertoilivat joistakin teemoista pidempään ja laajemmin.  

Haastavaksi koin kategorioitten muodostamisen fenomenografisen tutkimusotteen mukaan. 

Kuitenkin aineiston pyörittelyn jälkeen yläkategoriat muodostuivat teemahaastattelun pää-

teemoista ja alakategoriat nousivat haastattelun aineistosta. Tulosten analysoinnin suoritin 

haastatteluista nousseiden alakategorioiden kautta, koska katsoin, ettei tutkittavalle aiheelle 

ole olemassa yhtä ainutta teoriaa, jota voisin hyödyntää. En koe, että haastateltavien opet-

tajien lukumäärällinen vähyys vaikuttaisi tutkimuksen luotettavuuteen, koska haastatteluis-

ta saatu aineisto oli hyvin rikas. 

Haastavaa tutkimuksen teossa oli myös omien ennakkokäsitysten ja mielipiteiden syrjään 

siirtäminen sekä haastattelutilanteessa että tutkimuksen analyysia tehdessä. Teemahaastat-

telun kysymysten miettiminen piti tehdä huolella, ettei kysymyksistä tulisi liian ohjailevia. 

Omat ennakkokäsitykset täytyi siirtää kokonaan syrjään varsinkin haastatellessani minulle 

ennestään tuttuja ihmisiä, koska tiesin jo etukäteen, mitä he aiheesta ajattelivat. Sama asia 

tuli ottaa huomioon analyysiä tehdessä.  

Varsinkin tutkimusta kirjoittaessani huomasin, miten vaikeaa tutkimuksen luottamukselli-

suuden ja eettisyyden säilyttäminen on. Haastatteluja analysoidessani vaihdoin haastatelta-

vien nimet ja merkinnyt opettajien virkavuodet myös näkyville. Tätä kautta olen pyrkinyt 

kuvaamaan tutkimuksen luotettavuutta. Olen pyrkinyt myös raportoimaan tutkimuksen 

teon mahdollisimman tarkasti. Kaksi haastateltavista opettajista oli minulle ennestään tut-

tuja. Haastattelun tekemiseen se vaikutti sillä tavalla, että minulle itselleni oli helpompaa 
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mennä näitä opettajia haastattelemaan. Aineiston analysoimisessa minun piti ottaa näiden 

opettajien kohdalla entistä enemmän huomioon se, etten anna omien käsitykseni vaikuttaa 

haastateltavien kertomiin asioihin. Tällä tarkoitan sitä, että koska tunsin nämä kaksi opetta-

jaa ennestään, oli vaarana että tämän henkilökohtaisen tuntemisen takia olisin alkanut tul-

kita haastatteluja omien mielipiteideni mukaisesti. 

Tutkimusta oli mielenkiintoista tehdä, vaikka haastateltavia etsiessä kohtasinkin suurta 

vastusta. Ehkä juuri siksi koen, että aihe on tärkeä. Oli mielenkiintoista huomata, miten 

samansuuntaisia ajatuksia haastatelluilla luokanopettajilla lahjakkuudesta on. Lahjakkaista 

oppilaista tuli myös samankaltaisia ajatuksia. Rauhoittavaa on ajatella, että työ tekijäänsä 

opettaa ja työkokemuksen karttuessa myös itse voisi ajatella löytävänsä uusia eriyttämisen 

keinoja lahjakkaiden oppilaiden kanssa työskentelyyn. Lahjakkuustutkimus kehittyy Suo-

messakin onneksi koko ajan.  

Jatkotutkimukseen tässä tutkimuksessa on paljon materiaalia. Tutkimukseni käsitteli lah-

jakkaita oppilaita ja lahjakkaiden opetusta hyvin laajasti. Mielenkiintoinen jatkotutkimuk-

sen aihe olisi syventyä haastateltujen luokanopettajien kertomiin lahjakkaiden oppilaiden 

oppimisen eriyttämisen keinoihin. Tällöin voisi tutkia asiaa lahjakkaiden oppilaiden näkö-

kulmasta.  
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LIITTEET 

Liite 1 

 

Teemahaastattelurunko 

Kerro itsestäsi aluksi hiukan.  

Mitä lahjakkuus on mielestäsi? 

Miten lahjakkuus ilmenee mielestäsi käytännössä? 

Miten lahjakkuus eroaa luovuudesta? 

Onko sulla ollu mielestäsi lahjakkaita oppilaita? 

Miten havaitsit jossakin näistä oppilaista sen lahjakkuuden? 

Näkyykö oppilaan lahjakkuus muussa koulunkäynnissä kuin omassa lajissaan? 

Harrastavatko koulun ulkopuolella? 

Miten muut suhtautuvat? 

Näkyikö käyttäytymisessä? Oliko ongelmia vai toisinpäin? 

Miten koet lahjakkaiden kanssa työskentelyn?  

Tuleeko siitä mielestäsi ongelmia, jos lahjakas menee koulussa rimaahipoen eikä kehitä 

itteään? Hoksautus 

Oletko kuullut lahjakkaista oppilaistasi myöhemmin? Onko tästä ollut heille apua 

myöhemmässä elämässä? 

Juttelut vanhempien kanssa? Mitä mieltä he ovat? 

Eriyttäminen?  

Mitä mieltä lahjakkaiden omasta luokasta? 

Ookko saanu apua tai vinkkejä muilta opettajilta/ erityisopettajilta tms.? 



 

 

 

 

Mitä olet mieltä ylemmille luokille siirtämistä? 

No miten vuosiluokaton opetus, miten sää siihen suhtaudut? 

Onko koulutus antanut eväitä? 

Pitäiskö koulumaailmassa kiinnittää lisähuomiota lahjakkaisiin, onko siihen keinoja 

yleisopetuksessa? 

Miksi? 

  



 

 

 

 

Liite 2 

Sähköpostiviesti haastatteluun pyydettäville opettajille 

 

Pro gradu -tutkimus lahjakkaista lapsista 

Hei! 

Olen luokanopettajaopiskelija ja teen tutkimusta luokanopettajien käsityksistä 

lahjakkuudesta ja kokemuksista lahjakkaista oppilaista. Lisäksi tutkin, millaisia 

menetelmiä luokanopettajat käyttävät opettaessaan lahjakkaita oppilaita.  Olisitko 

kiinnostunut alkamaan haastateltavaksi? Haastattelussa menee noin tunti. 

--  

Ystävällisin terveisin 

Mervi Mikkonen 

 

 

 


