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Suomalaisessa perusopetuksessa opetuksen tarkoituksena on tukea jokaisen oppilaan 

oppimista, ja se tulee järjestää jokaiselle oppilaalle heidän omien edellytyksiensä mukaisesti. 

Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että jokaisen oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan 

huomioon opetusta toteutettaessa. (Hotulainen & Vainikainen, 2017) Useimmiten puhutaan 

heikoimpien oppilaiden erityisestä huomioimisesta opetuksessa, kun sen sijaan lahjakkaiden 

oppilaiden tarpeet ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Arviointi ja palaute ovat yksi 

merkittävimpiä keinoja, joiden kautta oppimista voidaan tukea (Toivola, 2017). 

Tässä kandidaatin tutkielmassa selvitetään, kuinka lahjakkuus sekä lahjakkuuden kehitys 

ymmärretään ja toisaalta, mitä matemaattinen lahjakkuus on. Tutkielmassa esitellään 

arvioinnin tavoitteita, jotka liittyvät oppimiseen ja tarkastellaan sitä, millainen merkitys sillä 

on erityisesti matematiikan oppiaineessa. Tavoitteena on matemaattisen lahjakkuuden ja 

arvioinnin kautta pohtia sitä, millaisia merkityksiä arviointi voisi saada matematiikan 

oppiaineessa matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden osalta. 

Lahjakkuutta tarkastellaan tutkielmassa perehtyen alussa lahjakkuuden erilaisiin määritelmiin, 

joihin liittyvät keskeisesti sekä luovuuden, että älykkyyden käsitteet. Lahjakkuutta on selitetty 

erilaisten mallien kautta, joista merkittävimpinä voidaan pitää Gagnén mallia, Gardnerin 

moniälykkyyden teoriaa, Renzullin kolmen ympyrän mallia ja Sternbergin teoriaa. Lisäksi 

tutkielmassa tarkastellaan arvioinnin kannalta keskeisimpiä peruskysymyksiä ja vaiheita. 

Nämä arvioinnin vaiheet ja peruskysymykset muodostavat yhdessä tietynlaisen kohta 

kohdalta etenevän arviointiprosessin. Lopuksi käsitellään matemaattisen lahjakkuuden 

luonnetta ja pohditaan arviointia osana matematiikan oppiainetta.  

Matemaattisesti lahjakkaan oppilaan taitoja eivät selitä ainoastaan perimä, vaan lisäksi 

ympäristö ja yksilön omat sisäiset tekijät kuten, motivaatio vaikuttavat merkittävästi 

lahjakkuuden kehittymiseen. Arvioinnilla voidaan motivoida sekä ohjata oppilasta 

kiinnostumaan matemaattisesta ajattelusta. Arvioinnin kautta voidaan tukea matemaattisesti 

lahjakkaan oppilaan lahjakkuuden kehittymistä sekä ylläpitää kiinnostusta matematiikkaa 

kohtaan. 

Avainsanat: lahjakkuus, matemaattinen lahjakkuus, arviointi 

  



 

 

Sisältö  

1 Johdanto ....................................................................................................................................................... 4 

2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset ........................................................................................... 6 

3 Lahjakkuus .................................................................................................................................................. 7 

3.1 Lahjakkuus, älykkyys ja luovuus .............................................................................................................. 7 

3.2 Lahjakkuusteoriat ..................................................................................................................................... 9 

3.2.1 Gagnén malli ................................................................................................................................. 10 

3.2.2 Gardnerin teoria ........................................................................................................................... 11 

3.2.3 Renzullin malli .............................................................................................................................. 12 

3.2.4 Sternbergin teoria ......................................................................................................................... 13 

3.3 Yhteenveto .............................................................................................................................................. 14 

4 Arviointi ..................................................................................................................................................... 17 

4.1 Arvioinnin peruskysymykset .................................................................................................................. 17 

4.2 Arvioinnin tavoitteet ............................................................................................................................... 19 

4.3 Yhteenveto .............................................................................................................................................. 21 

5 Lahjakkuus ja arviointi matematiikassa ................................................................................................. 23 

5.1 Matemaattinen lahjakkuus ...................................................................................................................... 23 

5.2 Arviointi matematiikan oppiaineessa ...................................................................................................... 26 

6 Pohdinta ja johtopäätökset ....................................................................................................................... 30 

Lähteet ................................................................................................................................................................. 33 



 

 

1 Johdanto  

Suomessa laki velvoittaa huolehtimaan peruskoulussa jokaisen oppilaan erityisisistä tarpeista, 

joita tukemalla turvataan jokaisen oppilaan kasvu ja kehitys. Perustuslain momentin 16 

mukaan julkisen vallan täytyy järjestää jokaiselle oppilaalle yksilöllistä ja erityistarpeet 

huomioon ottavaa opetusta (Suomen perustuslaki, 1999). Lisäksi opetus tulee perusopetuslain 

3 momentin mukaan järjestää oppilaan ikäkauteen sopivalla tavalla niin, että se on eduksi 

oppilaan kasvulle ja kehitykselle (Perusopetuslaki, 1998). Näiden lakien perusteella tulee 

suomalaisessa peruskoulussa huolehtia siitä, että jokaisen oppilaan oppimista tuetaan ja hänen 

yksilöllisiin tarpeisiinsa vastataan. Voidaankin katsoa, ettei laki velvoita ottamaan huomioon 

ainoastaan heikoimpien oppilaiden tarpeita, vaan ne koskevat jokaista oppilasta, ja sen vuoksi 

ne koskevat myös lahjakkaiden oppilaiden oppimisen tukemista. 

Oppimista voidaan tukea monilla eri tavoilla, mutta yksi vaikuttavimpia keinoja tukea sitä, on 

arviointi (Toivola, 2017). Arvioinnin kautta tullut rakentava, tarkoituksenmukainen ja 

oppimista tukeva palaute parhaimmillaan kannustavat oppilasta oppimaan ja ottamaan asioista 

selvää. Toisaalta väärin ja huonosti annettu palaute voi huonoimmillaan johtaa siihen, että 

oppilas luovuttaa helposti, eikä hänen kiinnostuksensa enää kohdistu opittavaan asiaan. Onkin 

tärkeää, että arviointi ja palautteen antaminen tapahtuu siten, että se tukee heikoimpienkin 

oppilaiden kasvua, kehitystä ja oppimista. (Hotulainen & Vainikainen, 2017) Tämän pohjalta 

voidaan ryhtyä pohtimaan sitä, millainen merkitys arvioinnilla on puolestaan lahjakkaiden 

oppilaiden oppimisen kannalta.  

Kun tarkastellaan lahjakkuudesta käytyjä keskusteluja, voidaan selvästi nähdä, että vielä 

nykyäänkin lahjakkaiden oppilaiden tukemisesta puhutaan yhä vähemmän, kuin muista tuen 

tarpeessa olevista. Kuitenkin lahjakkuus itsessään on varsin laaja ja monisyinen tutkittavaksi. 

Koska arviointi perustuu Suomessa valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa annettuihin 

kriteereihin, jotka ovat osittain oppiainekohtaisia, valikoitui tutkielman aihetta rajaamaan 

matematiikka. Matematiikan liittäminen osaksi tätä tutkielmaa on luonteva valinta, jonka 

kautta tarjoutui mahdollisuus yhdistää tekijälle kiinnostavia asioita, matematiikka ja 

lahjakkuus. Toiseksi on huomioitava se, että matemaattisesti lahjakkaita on jo jonkin verran 

tutkittu, ja lahjakkuudesta itsestään tiedetään jo melko laajasti. Niinpä tutkielmassa on 

lähdetty tarkastelemaan matematiikkaa ja matemaattista lahjakkuutta arvioinnin 

näkökulmasta. Tarkastelun kohteena ovat lahjakkuus ja arviointi matematiikan oppiaineen 
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kontekstissa. Aihetta lähestytään tutkielmassa aikaisemman kirjallisuuden ja aiheista tehtyjen 

tutkimuksien pohjalta. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tavoitteena on luoda 

kokonaiskuvaa siitä mitä lahjakkuus ja arviointi ovat. Erityisesti tarkastellaan sitä, mitä 

matemaattinen lahjakkuus sekä arviointi matematiikan oppiaineessa pitävät sisällään.   

Aivan alussa esitellään lyhyesti tämän tutkielman tavoitteet sekä tutkimuskysymykset. 

Tavoitteiden esittämisen jälkeen lahjakkuutta lähestytään tarkastellen lahjakkuuden olemusta 

älykkyyden ja luovuuden kautta. Tutkielmassa esitellään keskeisimpiä ja vaikuttavimpia 

lahjakkuusteorioita ja tarkastellaan niiden yhteyksiä toisiinsa. Lahjakkuusteorioiden jälkeen 

kiinnitetään huomiota arviointiin ja sen eri vaiheisiin, jolloin pääpainona ovat oppimisen 

arviointi ja arvioinnin merkitys osana perusopetusta. Lopuksi keskitytään tarkastelemaan 

lahjakkuutta ja arviointia matematiikassa kiinnittäen huomiota siihen, mitä matemaattinen 

lahjakkuus pitää sisällään ja toisaalta mitkä asiat ovat kaikkein tärkeimpiä, joita tulisi ottaa 

huomioon arvioinnissa matematiikan oppiaineessa.  
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2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkielmassa tavoitteena on tarkastella lahjakkuutta ja arviointia osana matematiikan 

oppiainetta peruskoulussa. Pyrkimyksenä on kuvailla lahjakkuuden nykyistä ymmärrystä 

perinteisten lahjakkuuden teorioiden valossa. Arvioinnin osalta pohditaan sitä, millainen 

perusta ja merkitys oppimisen arvioinnilla on perusopetuksessa.  

Lahjakkuuden ja arvioinnin perusluonteen selvittämisen lisäksi tavoitteena on pohtia 

lahjakkuutta ja arviointia osana matematiikan oppiainetta. Arvioinnin tulisi olla oppimista 

tukevaa ja kehittää oppilaan motivaatiota (Vitikka & Kauppinen, 2017). Niinpä pyrkimyksenä 

on tuoda esiin ajatuksia lahjakkaiden oppilaiden arvioinnista matematiikan oppiaineessa, sillä 

arvioinnin keinoin voisi mahdollisesti edistää myös heidän oppimistaan ja motivaatiotaan 

matematiikkaa kohtaan.  

Pyrkimyksenä on kirjallisuuskatsauksen keinoin kuvata sitä, mitä lahjakkuus ja arviointi 

pitävät sisällään. Lisäksi pohditaan lahjakkuutta ja arviointia osana matematiikkaa ja niinpä 

tässä tutkielmassa etsitään vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

- Miten lahjakkuus ymmärretään? 

- Mitä arvioinnilla tavoitellaan? 

- Mitä matemaattinen lahjakkuus on? 

- Millaista arviointi on matematiikan oppiaineessa? 

Tutkielmassa käydään läpi lahjakkuuteen ja arviointiin liittyviä teorioita ja seikkoja, jotka 

selittävät niiden olemusta. Lopuksi tarkastellaan näitä kahta matematiikan oppiaineen 

kontekstissa peruskoulussa. Erityisesti tavoitteena on kuvailla ja tarkastella nykyistä 

ymmärrystä matemaattisesta lahjakkuudesta ja oppimisen arvioinnista matematiikan 

oppiaineessa ja sitä kautta tuoda esiin pohdintoja siitä, millainen merkitys arvioinnilla on 

matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden osalta. 
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3 Lahjakkuus 

Tässä osassa selvitetään käsityksiä lahjakkuudesta. Alussa perehdytään lahjakkuuden 

käsityksien historiaan ja siihen, millaisista lähtökohdista ajatukset lahjakkuudesta ovat saaneet 

alkunsa. Samalla nostetaan esiin älykkyyden ja luovuuden käsitteet ja pohditaan sitä, kuinka 

ne liittyvät lahjakkuuteen. Toisena tässä luvussa esitellään keskeisimpiä teorioita, joiden 

kautta on pyritty selittämään lahjakkuutta ja sen kehittymistä. Lopuksi luvussa pohditaan 

tämänhetkistä käsitystä lahjakkuudesta aiempien teorioiden sekä määritelmien pohjalta.  

3.1 Lahjakkuus, älykkyys ja luovuus 

Lahjakkuutta on monia eri lajeja ja sitä onkin hyvin vaikeaa määritellä yksiselitteisesti. 

Lahjakkuuden määrittely riippuu siitä, mitkä lahjakkuudenlajit sisällytetään määritelmään. 

Lahjakuuden käsite onkin laaja ja kontekstiin sidottu ja niinpä sen määritelmät ovat 

muuttuneet yhteiskunnan muuttuessa. (Uusikylä, 2005)  

Antiikin aikaan sekä keskiajalla ajateltiin, että lahjakkuus on jumalilta saatu lahja. Joskin 

nerous voitiin yhdistää mielenvikaisuuteen. Nykyisin katsotaan, että lahjakkuustutkimus lähti 

liikkeelle Sir Francis Galtonin tutkimuksesta nimeltä Hereditary Genious (1869), missä 

keskeisimpänä sisältönä oli, että lahjakkuus tai nerous on periytyvää. Tämä johti siihen, että 

ihmisiä jaoteltiin rodun mukaan ja älykkäimpiä suosittiin. Galtonin jälkeen Lewis M. 

Termanin katsotaan olleen merkittävä vaikuttaja 1900-luvun lahjakkuustutkimuksessa ja 

hänen myötä älykkyysosamäärästä tuli merkittävä lahjakkuuden määrittelevä mittapuu. 

Tuolloin lahjakkaiden leima mielenvikaisuudesta ja omituisuudesta hälventyi vähitellen, sillä 

Termanin tutkimuksien jälkeen huomattiin, että lahjakkaat lapset olivat kaikin tavoin muita 

edellä kehityksessä. Kuitenkin tämä johti siihen, että lapset, jotka olivat lahjakkaita, nähtiin 

täysin ongelmattomia ja oletettiin, että he kykenevät huolehtimaan itsestään täysin. (Uusikylä, 

2005) 

Vuonna 1926 Chatrine M. Cox julkaisi tutkimuksen, jossa hän kuvaili yhteensä 301 neron 

piirrettä. Coxin tutkimuksen heikkoutena nähtiin muun muassa se, että tutkimus oli tehty 

valitsemalla tutkittavat heidän saavutuksiensa mukaan. Siitä huolimatta Cox tuli 

tutkimuksessaan lähemmäs nykykäsityksiä lahjakkuudesta, sillä tutkimuksen kautta selvisi, 

että menestyminen on riippuvainen tahdonvoimasta, motivaatiosta ja itseluottamuksesta. 

(Uusikylä, 2005)  
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Lahjakkuuteen liitetään vahvasti vielä nykykäsityksienkin mukaan älykkyys. Älykkyys 

nähdään kykynä, jonka avulla toimitaan tavoitteellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sellaisissa 

tilanteissa, joihin aiempien tietojen sekä opitun perusteella ei löydy välittömästi ratkaisua 

(Malin et al., 1998; Piirto, 2007). Älykkyys on taitoa oppia, soveltaa oppimaansa ja kykyä 

ratkoa ongelmia. Älykkyyden nähdään olevan yhteydessä myös kykyyn, jonka avulla 

ymmärretään ja hallitaan abstrakteja asioita ja asioiden välisiä suhteita. (Mensa, 2013) Lisäksi 

älykkyyteen liitetään sujuva kielenhallinta sekä toisinaan sosiaalinen älykkyys (Piirto, 2007). 

Kun älykkyyttä mitataan testein, on havaittu, että tulokset noudattavat normaalijakaumaa. 

Testeissä vain harvat saavat pieniä ja toisaalta taas korkeita pistemääriä.  (Malin et al., 1998) 

Mitattavien kognitiivisten kykyjen on havaittu korreloivan keskenään, ja niiden yhteistä 

taustalla vaikuttavaa tekijää älykkyystutkimuksissa kutsutaan yleiseksi älykkyystekijäksi, g-

tekijäksi (general intelligence factor). Älykkyystestien tavoitteena on määritellä g-tekijän 

taso, joka ilmoitetaan ÄO- arvona. (Mensa, 2013) 

Älykkyysosamäärän testausta on kuitenkin alettu pitää joissakin määrin heikkona ja 

vanhanaikaisena, sillä älykkyysosamäärätestit perustuvat vanhoihin teorioihin ja testeihin ei 

ole sisällytetty uusia käsityksiä älykkyydestä. (Piirto, 2007) Lazar Stankov (2017) käsittelee 

artikkelissaan g-tekijä ja sen yhteyttä älykkyyteen kriittisesti.  Hänen mukaansa yleiseen 

älykkyyteen viittaava tekijä on yliarvostettu ja sen rooli on nykyään uskottua vähäisempää. 

(Stankov, 2017) 

Älyllinen kehitys tapahtuu samaan aikaan ihmisen muun kehityksen kanssa. Kuten 

lahjakkuuden kehitykseen, myös älykkyyden kehitykseen liittyvät perimän luomat rajat, 

ympäristön vaikutukset sekä ihmisen oma ohjautuvuus. (Malin et al., 1998) Siinä määrin, 

missä lahjakkuus määritellään nykykäsityksien valossa yksilön potentiaaliksi tulla taitavaksi 

jollakin osaamisen alueella, liitetään älykkyys yhdeksi kiinteäksi osaksi tätä potentiaalia ja 

osaamista, joiden edellytyksenä ovat monimutkaiset kognitiiviset hallintataidot (Mensa, 

2013). 

Nykyiset käsitykset lahjakkuudesta liittävät lahjakkuuteen älykkyyden lisäksi myös 

luovuuden. Luovuutta ei tähän mennessä ole onnistuttu mittaamaan ja niinpä sen määrittely 

onkin osoittautunut haasteelliseksi. Tutkijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että luovuuden 

syvin olemus on yksilön kyky tuottaa uutta, siitä huolimatta, että luova prosessi voi olla yhtä 

lailla tiedostettua tai tiedostamatonta. Lisäksi luovuutta voidaan heidän näkemyksiensä 

mukaan tutkia kolmen eri päätekijän kautta. Nämä tekijät ovat persoona, luova prosessi ja 
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produkti. Persoona vaikuttaa luovuuteen älykkyyden, luonteenpiirteiden, arvojen ja 

asenteiden kautta. Prosessi kuvastaa tietynlaisia vaiheita, joiden kautta on mahdollista 

saavuttaa haluttu tavoite. Produkti voidaan ymmärtää luovan prosessin tietynlaisena tuotteena 

tai keksintönä kuten ongelmanratkaisuna.  Usein myös näiden lisäksi luovuutta määriteltäessä 

otetaan mukaan ympäristöstä tuleva paine, joka kuvaa suhdetta luovan yksilön ja ympäristön 

välillä. (Uusikylä, 2012) 

Klein (2012) kuvaa luovaan käyttäytymiseen liittyviä piirteitä. Hänen mukaansa luovalla 

yksilöllä on kyky nähdä ja valita erilaisia mahdollisuuksia ympäristössään. Luova yksilö on 

ennakkoluuloton ja joustava.  Kleinin mukaan luova yksilö etsii vapautta, mutta toimii 

samaan aikaan vastuullisesti ja herkistyy ympäristölle ja kokemuksilleen. Luovuus luo 

lahjakkuudelle ulottuvuuden, joka ilmenee yksilön kykynä oivaltaa asioita ja toimia 

intuitiivisesti. Luovilla lahjakkailla on korkea työmotivaatio, ja useimmiten he työstävät 

useita erilaisia ideoita yhtäaikaisesti. (Uusikylä, 2012) Kaufmanin (2018) mukaan luovuudella 

on vaikutuksia jopa maailman laajuisten ongelmien ratkaisujen suhteen. Hänen mukaansa 

vaikka ainoastaan älykkyyden tai luovuuden ansiosta globaalit ongelmat eivät ratkea, on 

huomattavaa, että nimenomaan luovuuteen panostamalla voidaan vaikuttaa ihmisten 

onnellisuuteen sekä positiivisuuteen, joiden kautta isojakin ongelmia voitaisiin ratkoa. 

(Kaufman, 2018) 

Lahjakkuus, älykkyys ja luovuus ovat nykyisten lahjakkuuden käsitysten mukaan yhteydessä 

toisiinsa selittäen lahjakkuuden monisyistä sisältöä. Voidaankin päätellä, ettei käsitteitä tulisi 

nähdä toisistaan irrallisina, vaan sen sijaan ne kaikki selittäisivät lahjakkuuden olemuksen 

erilaisia puolia. 

3.2 Lahjakkuusteoriat 

Lahjakkuuden teoriat ovat vaihdelleet ja muuttuneet aikojen saatossa. Syynä tähän voidaan 

mahdollisesti pitää sitä, että lahjakkuuden määritteleminen yksiselitteisesti on haasteellista. 

Lahjakkuutta ei tulekaan nähdä yksittäisenä asiana, vaan laajemmin lahjakkuuden eri 

muotojen kautta (Sternberg, 2004). Lahjakkuusteoriat luovat pohjaa lahjakkuuden 

ymmärrykselle ja esittelevät lahjakkuuteen kuuluvia keskeisimpiä teemoja. Seuraavaksi 

tarkastellaan muutamia tärkeimpiä teorioita lahjakkuuteen liittyen, joita ovat Gagnén malli, 

Gardnerin moniälykkyyden teoria, Renzullin kolmen ympyrän malli ja Srernbergin teoria. 
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3.2.1 Gagnén malli 

Gagnén (2010) mukaan lahjakkuus (giftedness) on spontaani ja harjaannuttamaton luontainen 

kyky vähintään yhdellä lahjakkuuden osa-alueella. Hänen mukaansa lahjakas yksilö kuuluu 

parhaaseen kymmeneen prosenttiin omassa ikäluokassaan tietyllä lahjakkuuden osa-alueella. 

Varsinainen erityiskyvykkyys (talent) on poikkeuksellinen systemaattisesti kehittynyt tietojen 

ja taitojen hallinta jollakin ihmisen toiminnan alalla. Tuolloin yksilö kuuluu Gagnén mukaan 

kymmeneen parhaimpaan prosenttiin niiden joukossa, jotka ovat harjoitelleet samoja tietoja ja 

taitoja saman verran. Erityiskyvykkyys on hänen mukaansa sellaisia taitoja sekä osaamista, 

jotka on hankittu systemaattisesti. (Gagné, 2010; Gagné, 2013)  

Gagnén DMGT-malli (The Differentiated Model of Giftedness and Talent) sisältää viisi 

erilaista komponenttia lahjakkuutta määriteltäessä. Nämä alueet ovat synnynnäinen 

lahjakkuus, erityiskyvykkyys, erityislahjakkuuden kehitystä kuvaava prosessi, ympäristö ja 

yksilön sisäiset tekijät. (Gagné, 2010; Gagné, 2013; Uusikylä, 2012) 

Mallissa synnynnäiseen lahjakkuuteen kuuluu viisi erilaista kykyaluetta.  Ensimmäisenä ovat 

intellektuaaliset kyvyt, joilla tarkoitetaan älyllistä kyvykkyyttä. Muita alueita ovat luovuus, 

sosioaffektiiviset kyvyt, sensomotorinen alue ja muut kyvyt. Sosioaffekriiviset kyvyt pitävät 

sisällään vuorovaikutus- ja tunnetaidot ja sensomotoriseen alueeseen kuuluvat aisteihin ja 

motoriseen hallintaan liittyvät kyvyt. Muihin kykyihin lukeutuvat esimerkiksi yliaistilliset 

kyvyt. Erityiskyvykkyys sisältää puolestaan erilaisia erityislahjakkuuden osa-alueita. Tällaisia 

osa-alueita ovat esimerkiksi taide, tiede ja urheilu. (Gagné, 2010; Gagné, 2013; Uusikylä, 

2012) 

Gagné on jatkanut mallin kehittelyä myöhemmin siten, että mallin synnynnäiset 

lahjakkuusalueet jaetaan yhä edellä mainittuun tapaan. Kuitenkin uudistuneen mallin myötä 

synnynnäinen lahjakkuus on jakautunut psyykkiseen ja fyysiseen osa-alueeseen, ja muita 

kykyjä sisältävä alue on jätetty mallin ulkopuolelle. Psyykkisiä kykyjä ovat intellektuaaliset 

kyvyt, luovuus, sosiaalisuus ja havainnointikyky. Fyysisiin kykyihin luetaan lihaksiston 

hallinta ja motorinen kyky. Lahjakkuuden kehittymistä edistävät harjoittelu ja kehitykseen 

vaikuttavat sijoitukset, kuten erilaiset materiaalit, tilat ja ohjaus, joiden avulla harjoittelu on 

mahdollista. Lahjakkuuden kehitykseen vaikuttavat olennaisesti ympäristöt, joiden keskellä 

kehitys tapahtuu. Lisäksi yksilön sisäiset tekijät, kuten motivaatio, ovat osa kehitystä. (Gagné, 

2010; Gagné, 2013; Uusikylä, 2012) 
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Vielä mallin aikaisempien muutoksienkin jälkeen Gagné (2013) on jatkanut työtään kehittäen 

EMGT-mallia (The Expanded Model of Giftedness and Talent). Mallissa otetaan huomioon 

aikaisempien lahjakkuuden kehitysvaihteiden ja siihen vaikuttavien tekijöiden lisäksi yksilön 

biologinen tausta ja geenien vaikutus. (Gagné, 2013)  

3.2.2 Gardnerin teoria 

Howard Gardner (1997) määrittelee älykkyyttä lahjakkuuden lajien kautta. Näitä 

lahjakkuuden lajeja eli intelligenssejä ovat lingvistinen, loogis- matemaattinen, spatiaalinen, 

kehollis- kinesteettinen, musikaalinen, intrapersoonallinen ja interpersoonallinen lahjakkuus. 

Myöhemmin Gardner lisäsi moniälykkyysteoriaansa naturalistisen älykkyyden. Seuraavassa 

taulukossa esittelen tiivistetysti näiden intelligenssien sisällöt Gardnerin teorian pohjalta.  

Taulukko 1. Howard Gardnerin intelligenssit.   (Gardner, 2008, 20-22; Ramos-Ford & Gard-

ner, 1997, 55-57 mukaillen) 

 Howard Gardner, 

 Intelligenssit 

 

Lingvistinen Kielellinen lahjakkuus, suullinen ja kirjallinen ilmaisu ja 

ymmärrys 

(kirjailijat, runoilijat, tms.) 

Loogis-matemaattinen Induktiivinen ja deduktiivinen päättelykyky, ongelmanratkaisu, 

loogisuus, laskutaito 

 (matemaatikot, fyysikot, tms.) 

Spatiaalinen Avaruudellinen hahmotuskyky, muotojen ja kuvioiden hallinta  

(Arkkitehdit, mekaanikot, tms.) 

Kehollis- kinesteettinen Kehon ja liikkeiden hallinta (urheilijat, kirurgit) 

Musikaalinen Herkkyys musiikin teemojen ja rytmin kuulemiseen, kyky 

tuottaa ja esittää musiikkia 

(muusikot, säveltäjät, tms.) 

Intrapersoonallinen Kyky ymmärtää muita, heidän tapoja ja motiiveja, kyky toimia 

yhteistyössä muiden kanssa arjessa (opettajat, terapeutit, tms.) 

Interpersoonallinen Tietoisuus omista vahvuuksista ja heikkouksista, tunteiden 

säätely, kyky kuvata omaa toimintaa  

(taiteilijat, näyttelijät, tms.) 

Naturalistinen Luonnonilmiöiden ymmärrys ja tunnistaminen 

(biologi, meteorologi, tms.)  
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Gardnerin (1997) mukaan jokainen lahjakkuuden laji on itsenäinen ja näin ollen lahjakkuuden 

lajit eivät ole riippuvaisia toisistaan. Kuitenkin useimmat lajit ovat yhteydessä toisiinsa ja 

teoriassa voi olla mahdollista, että yksilö olisi tasaisesti vahva jokaisen intelligenssin alueella. 

Useimmissa tapauksissa kuitenkin yksilö on lahjakas jollakin tietyllä alueella ja jollakin 

toisella alueella puolestaan heikompi. Gardnerin teoriassa korostuu se, että älykkyyden lajeja 

on monia ja kasvatuksen osalta on syytä löytää jokaisen vahvuudet ja sitä kautta yksilön 

kokonaisvaltainen kehitys olisi mahdollista ilman, että hänen kykyä vertaillaan toisten 

ihmisten kykyihin ja osaamiseen.  (Ramos-Ford & Gardner, 1997; Uusikylä, 2005) 

Gardnerin mukaan ihmisellä ei ole tiettyä määrää älykkyyttä syntyessään, vaan jokaisella on 

tietynlainen potentiaali älykkyyden kehittymiselle. Gardner täydentää ajatusta siten, että 

potentiaalin havaitsemiseen vaikuttavat merkittävästi esimerkiksi motivaatio ja saatavilla 

olevat resurssit. (Gardner, 2009) 

3.2.3 Renzullin malli 

Renzullin (1985) kolmen ympyrän malli lahjakkuudesta on länsimaissa yksi tunnetuimmista 

lahjakkuuden teorioista. Mallissa lahjakkuutta kuvataan kolmen eri elementin kautta, joita 

ovat selvästi keskitason ylittävä kyvykkyys, opiskelumotivaatio ja luovuus. (Renzulli, 2012; 

Uusikylä, 2005) 

 

Kuvio 1.  Renzullin (1985) kuvaus lahjakkuuden osa-alueista. (Uusikylä, 2005, 46 mukaillen) 
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Keskitason selvästi ylittävä kyvykkyys jaotellaan mallissa yleiseen lahjakkuuteen sekä 

erityiskykyihin. Yleiseen lahjakkuuteen sisältyvät korkeatasoisen ajattelu, verbaalinen ja 

numeerinen ajattelu ja avaruudellinen hahmotuskyky. Yleisesti lahjakas yksilö kykenee 

sopeutumaan muuttuvaan ympäristöönsä sekä jäsentämään sitä. Lisäksi hänellä on taito 

tulkita informaatiota nopeasti ja tarkasti.  Erityiskyvyt puolestaan sisältävät mallissa taidon 

ratkaista erityisalojen ongelmia tarkoituksenmukaisia strategioita käyttäen. 

Erityskyvykkyyden myötä yksilöllä on taito erotella annetusta informaatiosta ratkaisun ja 

valintojen kannalta olennaiset sekä epäolennaiset asiat. Toisena ympyränä Renzullin mallissa 

on opiskeluun ja harjoitteluun liittyvä motivaatio. Renzullin mukaan lahjakkuus edellyttää 

korkeaa kiinnostusta ja intoa jotakin erityisalaa kohtaan. Kolmantena osana mallissa on 

luovuus. Mallissa luovuus ajatellaan osana lahjakkuutta, joka mahdollistaa ajattelun 

sujuvuuden sekä uteliaisuuden uusia asioita kohtaan. Toisaalta luovuus ilmenee kykynä ottaa 

riskejä ja kykynä tunnistaa pieniäkin yksityiskohtia. (Renzulli, 2012; Uusikylä, 2005) 

Renzulli luonnehtii lahjakkuuden muodostuvan näiden kolmen osa-alueen 

vuorovaikutuksessa. Hän ei näe lahjakkuutta absoluuttisena asiana, joka joko on tai ei ole osa 

yksilöä. Sen sijaan mallin perusteella lahjakkuus ymmärretään laajemmin jatkuvasti 

kehittyvänä tapana toimia erilaisissa ongelmanratkaisutilanteissa. (Renzulli, 2012)  

Renzullin malli kattaa laajasti sen, mitä lahjakkuus kokonaisuudessaan voi pitää sisällään. 

Siitä huolimatta, että malli ottaa tarkasteluun lahjakkuuden laajana käsitteenä, on se nähty 

mallin heikkoutena. Malli on saanut osakseen laajan olemuksensa vuoksi kritiikkiä 

esimerkiksi epäteoreettisuudesta ja luettelomaisuudesta. Lisäksi mallia on kritisoitu 

motivaatioon liittyvän elementin vuoksi muun muassa siitä, että malli sulkee ulkopuolelleen 

alisuoriutujat, jotka kyvyiltänsä ovat lahjakkaita, mutta eivät välttämättä motivoituneita. 

Renzulli on vastannut kritiikkiin myöntäen, että mallin mukaan lahjakkuuden eri osa-alueet 

menevät kyllä päällekkäin. Hän korostaa kuitenkin, että kaikki elementit eivät ole osana niissä 

tilanteissa, joissa lahjakkuus ilmenee. Näin ollen lahjakkuus ilmenee tietyillä yksilöillä, 

tietynlaiseen aikaan sekä tietynlaisessa ympäristössä ja olosuhteissa. (Uusikylä, 2005) 

3.2.4 Sternbergin teoria 

Sternberg (1997) kuvaa kognitiivisessa lahjakkuusteoriassaan lahjakkuutta kolmen eri 

pääsuunnan mukaan. Näitä suuntia ovat analyyttinen lahjakkuus, syntetisoiva lahjakkuus ja 

praktinen lahjakkuus. (Sternberg, 1997; Uusikylä, 2005) 
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Analyyttisessa lahjakkuudessa korostuu henkilön kyky erotella ongelmia pienempiin osiin ja 

toisaalta ymmärtää näiden osien merkitys kokonaisuudessa. Usein älykkyyttä mittaavissa 

testeissä korostuvat nimenomaan analyyttiset kyvyt ja niinpä analyyttisesti lahjakkaat 

menestyvätkin tämän vuoksi älykkyystesteissä hyvin. Kuten jo aiemmin todettiin, luovuus 

liitetään vahvasti lahjakkuuteen ja Sternberg ottaa tämän huomioon määritellessään 

syntentisoivaa lahjakkuutta. Määritelmä koskee henkilöitä, joilla on oivalluskykyä, luovuutta 

ja intuitiivisuutta. Heillä on taitoa selviytyä uusista tilanteista hyvin ja he menestyvät 

useimmiten taiteen ja tieteen alalla. Sen sijaan älykkyystesteissä he eivät todennäköisesti 

pärjää, sillä Sternbergin mukaan usein he näkevät testien tehtävät liian ongelmallisina. 

Kolmantena lahjakkuuden suuntana Sternberg määrittelee praktisen eli käytännöllisen 

älykkyyden. Käytännöllisessä älykkyydessä henkilö omaa taidon käyttää syntentisoivaa tai 

analyyttista älykkyyttään ratkaistakseen ongelmia arkipäiväisissä tilanteissa. (Chooi, Long, & 

Thompson, 2014; Sternberg, 1997; Uusikylä, 2005; Uusikylä, 2012)   

Sternbergin teoriassa kiinnitetään lahjakkuutta tarkasteltaessa huomiota erityisesti 

informaation prosessointiin. Prosessia Sternberg kuvaa kolmen eri komponentin kautta, joita 

ovat metakomponentit, suorituskomponentit ja tiedonhankintakomponentit.  Metakomponentit 

pitävät sisällään ongelman tunnistamiseen, määrittelyyn ja ratkaisutapojen valintaan liittyviä 

seikkoja. Sterbergin mukaan metakomponentit ovat välttämätön edellytys sujuvalle 

ongelmanratkaisulle ja päätöksenteolle. Suorituskomponenttien avulla toteutetaan 

metakomponenttien pohjalta muodostuneet suunnitelmat. Keskeisten 

tiedonhankintakomponentteja puolestaan käytetään uuden tiedon oppimiseen. Nämä 

komponentit liittyvät tiedonhankintaan, -yhdistämiseen ja vertailuun. (Sternberg, 1997; 

Uusikylä, 2005) 

Erityisesti Sternberg korostaa mallissaan, että älykkyyden mittaaminen ainoastaan 

älykkyystien avulla ei täysin määritä lahjakkuutta vaan vaatii rinnalleen muita 

määrittelytapoja. Tämä tulee ilmi älykkyystesteissä, jotka mittaavat usein suureksi osaksi 

ainoastaan analyyttista lahjakkuutta, mutta eivät huomioi esimerkiksi käytännön lahjakkuutta. 

(Uusikylä, 2005) 

3.3 Yhteenveto 

Käsitykset lahjakkuudesta ovat muovautuneet, kehittyneet sekä poikenneet toisistaan aikojen 

kuluessa ja yhteiskunnan muuttuessa. Aiemmin nähtiin, että lahjakkuus (giftness) ja 
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erityiskyvykkyys (talent) poikkesivat toisistaan siten, että lahjakkuudella viitattiin 

akateemisiin taitoihin, kun taas kyvykkyys puolestaan tarkoitti ei- akateemisia taitoja, kuten 

taidetta. (Porter, 2005)  

Suomalaisen lahjakkuustutkimuksen edelläkävijänä voidaan pitää Kari Uusikylää (2005). 

Hänen mukaansa olivatpa käsitykset lahjakkuudesta, kuinka toisistaan poikkeavat tahansa, on 

kuitenkin lahjakkuuksista puhuttaessa merkityksellistä huomioida ennen kaikkea se, etteivät 

perimän mukana tulleet tekijät määrää ainoastaan lahjakkuuden kehittymistä ja ilmenemistä. 

Toisekseen hän on Sternbergin (2004) ajatuksien ja mallien mukaisesti korostanut sitä, 

etteivät älykkyyttä mittaavat testit ole täysin riittäviä mittaamaan lahjakkuutta. (Uusikylä, 

2005) 

Vaikka lahjakkuusteorioita onkin lahjakkuuden määritelmän haastavan luonteen vuoksi 

useita, on niistä siitä huolimatta löydettävissä yhteneviä piirteitä. Keskeisenä yhteisenä 

piirteenä voidaan havaita Uusikylän (2005) korostuksen mukaisesti se, että lahjakkuus 

kehittyy nimenomaan yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksessa (Uusikylä, 2012). Siinä 

määrin missä Gardner (2009) näkee teoriassaan, että lahjakkuuden määrä ei ole syntymässä 

ennalta määrättyä, vaan jokaisella ihmisellä on tietynlainen mahdollisuus kehittyä 

lahjakkaaksi, myös Sterbergin, Renzullin ja Gagnén malleista voidaan havaita, kuinka 

ympäristö liittyy olennaisesti lahjakkuuden kehitykseen. Vaikka teoriat eivät ole täysin 

yksimielisiä siitä, mitkä ympäristötekijät vaikuttavat eniten, siitä huolimatta niistä voidaan 

hyvin havaita, että lahjakkuus kehittyy sosiaalisen ympäristön kautta, eikä se näin ollen ole 

ainoastaan yksilön sisään rakennettu ominaisuus (Uusikylä, 2012).  

Teoriat vaikuttavat olevan lahjakkuuden määrittelyssä yhteneviä myös sen suhteen, ettei 

lahjakkuus ole ennalta määrättyä. Sen sijaan lahjakkuus nähdään teorioissa eräänlaisena 

jatkuvasti kehittyvänä yksilön ominaisuutena, jonka kehittyminen tapahtuu monilla eri 

tavoilla läpi elämän. Lisäksi teoreetikoiden voidaan havaita olevan yhtä mieltä myös siitä, että 

lahjakkuuden kehitys on yhteydessä erityislahjakkuuksiin ja erityisaloihin. (Uusikylä, 2012) 

Nykykäsityksien mukaan lahjakkuus ei ole ainoastaan perimän mukana saatuja 

ominaisuuksia, vaan se kehittyy ympäristön vaikutuksien kautta. Niinpä esimerkiksi se, 

millaisessa kulttuurissa sekä perheessä elämme, vaikuttavat lahjakkuuden ilmenemiseen. 

Perimän ja ympäristön vaikutuksen lisäksi voidaan nähdä, että yksilön oma sisäinen halu ja 

motivaatio ovat edellytyksenä erityislahjakkuuden kehittymiselle. Taitojen harjoittelun, 
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riittävä ajan ja opiskelun on havaittu olevan vahvasti yhteydessä yksilön lahjakkuuden 

kehittymiseen. (Sternberg, 2004; Uusikylä, 2005; Uusikylä, 2012) 

Henkinen kasvu ja kehitys ovat osana lahjakkuuden kehittymistä ja sen vuoksi 

tapaustutkimukset ovat arvokkaita lahjakkuustutkimuksien kannalta.  Kehitysteorioiden 

mukaan onkin olennaista lahjakkuuden kehitykseen vaikuttavien tekijöiden lisäksi ymmärtää 

yksilön kasvuun ja kehitykseen liittyvät vaiheet, joiden kautta lahjakkuutta tulisi tarkastella.  

(Uusikylä, 2012) Niinpä lahjakkuus voidaan ymmärtää aikaisempien teorioiden sekä 

nykykäsityksien valossa jatkuvasti kehittyvänä kykynä joko tietyllä tai useammalla eri 

osaamisen alalla ja lahjakkuudet eivät ole täysin samanlaisia. 
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4 Arviointi 

Arvioinnin tehtävänä on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti edistää 

oppilaan oppimista sekä kannustaa oppilasta opiskelemaan (Opetushallitus, 2016). Tässä 

luvussa käsitellään arvioinnin tekemiseen ja arviointitilanteeseen liittyviä peruskysymyksiä. 

Tarkastelun kohteena on se, millaisia vaiheita arviointitapahtumat pitävät sisällään.  Luvussa 

keskitytään kuvailemaan arviointia vaiheiden lisäksi arviointiin liittyvien tavoitteiden kautta 

ja pohditaan sen myötä arvioinnin merkitystä sekä oppimisen, että opettamisen kannalta. 

4.1 Arvioinnin peruskysymykset 

Arvioinnin tarkoitus voidaan ymmärtää usein laajasti jo ainoastaan peruskoulussa. 

Arvioinnilla voidaan tarkoittaa suoritustason mittaamista, mutta toisaalta sillä voidaan 

tarkoittaa palautteen antamista oppimisprosessin aikana. Voitaisiinkin sen vuoksi käyttää 

kahta eri käsitettä arvostelua ja oppimisen arviointia kuvaamaan näitä eri tarkoituksia, jotka 

on eroteltu englannin kielessä käsitteillä evaluation ja assessment. Arvostelun kautta 

tarkastellaan sitä, mitkä tavoitteet ovat oppimisen kannalta saavutettu, kun taas oppimisen 

arvioinnissa keskitytään oppimisen prosessin aikaiseen palautteen antamiseen. (Ouakrim-

Soivio, 2016) 

Arviointitilanteita ja arviointia tapahtuu monitasoisesti peruskoulumaailmassa. Atjosen (2007) 

mukaan monet arviointia käsittelevät teokset esittävät viisi erilaista peruskysymystä, joihin 

arvioinnin kautta joudutaan ottamaan kantaa.  

 

Kuvio 2.  Arvioinnin viisi eri peruskysymystä.  (Atjonen, 2007, 21 mukaillen. Alkuperäinen 

kuva: Pickford & Brown, 2006,4.) 

Ensimmäinen kysymys käsittelee arvioinnin kohteen määrittelyä ja valintaa. Arvioinnin aluksi 

on määriteltävä se, mitä arvioidaan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi kognitiivisia tai 

1. Mitä? 

•Teoria, 
käytännöt 
•Prosessi, tulos 
•Edistyminen, 
tiimityö 
•Standardit 

2. Miksi? 

•Motivointi, 
arvostelu, 
palaute,  
virheiden 
korjaus, tietojen 
välittäminen 

3. Miten? 

•Lähestymistavat 
•Metodit

4. Kuka? 

•Opettaja 
•Opiskelukaveri 
• Itse 

5. Milloin? 

•Päätepisteessä 
•Jatkuvasti 
•Puolivälissä 
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vaihtoehtoisesti sosioemotionaalisia koulusaavutuksia, jotka nousevat arvioinnin kohteeksi. 

Toisekseen on selvitettävä, miksi arviointia tehdään ja mitä arvioinnin kautta on tarkoitus 

saavuttaa. Arvioinnin tarkoituksena voi olla esimerkiksi tukea opettajan suunnittelutyötä tai 

motivoida oppilasta ja edistää näin hänen kasvuaan ja kehitystään. (Atjonen, 2007) 

Kun arvioinnin kohde ja tavoitteet ovat selvillä, on tarpeen pohtia keinoja, joita arvioinnissa 

käytetään. Kolmannessa kysymyksessä nostetaan esiin arviointia koskevat lähestymistavat 

sekä metodit, joilla arviointi toteutetaan. Arvioinnin lähestymistavan valinnalla tarkoitetaan 

sitä, että valitaan, toteutetaanko arviointi esimerkiksi vertaisarvioinnin, itsearvioinnin tai 

ryhmätyön keinoin. Lisäksi on valittava arvioinnin toteutuksen muoto, joka voi vaihdella 

suullisesta esityksestä kirjallisiin esityksiin kuten kokeisiin. Neljännen ja viidennen 

kysymyksen kautta valitaan, kuka arvioinnin toteuttaa ja missä vaiheessa työskentelyä ja 

oppimistilannetta arviointi toteutetaan. (Atjonen, 2007) 

Arviointitilanteiden voidaan ajatella noudattavan Norman Webbin (1993) mukaan viittä 

tapauksesta riippumatonta piirrettä jotka sisältyvät arvioinnin toteutukseen. Voidaan ajatella, 

että edellä mainittuihin kysymyksiin pyritään löytämään vastauksia sekä toteuttamaan 

arviointia juuri näiden vaiheiden kautta.  Arviointi lähtee liikkeelle tilanteesta, jonka osana 

arviointi tapahtuu. Esimerkiksi oppilaalle asetetut kysymykset ja tehtävät määrittävät osaltaan 

sitä, millaisen tilanteen osana arviointi tehdään. Seuraavassa vaiheessa tulee esiin oppilaan 

oma vastaus annettuihin tehtäviin, joka voi olla toteutettu hyvin monenlaisella eri tavalla aina 

kirjoitetusta vastauksesta suulliseen näyttöön ja muihin vastaustapoihin. (Webb, 1993) 

 Varsinaisen tehtävän tekemisen jälkeen vastauksesta tehdään tulkinta. Tulkinnan voi tehdä 

opettaja tai se voidaan toteuttaa vaihtoehtoisesti vertaisarvioinnin tai itsearvioinnin keinoin. 

Tulkintojen kautta annetaan merkitys sekä perustelut vastauksen pohjalta asettaen oppilaan 

vastaus asteikolle, joka pitää sisällään kaikki mahdolliset vastaukset.  Perustelun myötä 

oppilas saa palautetta työskentelyn alussa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. 

Viimeisenä piirteenä on arvioinnin tuloksena tulleiden tietojen raportointi, joka voi 

muodostua verbaalisesta tai numeerisesta arvioinnista tai muista mahdollisista keinoista.  

(Webb, 1993)  

Suomalaisen peruskoulun arviointiperusteina ovat olleet vuoroin absoluuttinen arviointi, 

suhteellinen arviointi, kriteereihin perustuva arviointi sekä tavoiteperustainen arviointi. 

Absoluuttisen arvioinnin tarkoituksena on kuvata oppilaiden suoritustaso verraten heidän 

suoriutumistaan yleisesti hyväksyttyyn normiin tai ennalta määriteltyyn suoritustasoon. 
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Absoluuttista arviointia toteutetaan esimerkiksi arvioimalla, onko oppilaan suoritus 

hyväksytty tai hylätty.  (Ouakrim-Soivio, 2016) 

Suhteellista arviointia puolestaan toteutetaan vertaamalla oppilaan omaa suoritusta muiden 

oppilaiden suoritustasoon. Suhteellista arviointia toteutetaan useimmiten Gaussin jakaumaan, 

eli normaalijakaumaan perustuen asettaen oppilaiden suoritukset noudattamaan jakaumaa. 

Suhteellista arviointia käytetään yhä jonkin verran kouluissa, vaikka se ei ole enää osana 

nykyisiä opetussuunnitelmia.  (Ouakrim-Soivio, 2016) 

Kriteereihin perustuvassa arvioinnissa arvioinnin lähtökohtana ovat ennalta määritellyt 

kriteerit. Arviointi toteutetaan peilaten oppilaan suoritusta kriteereihin, joiden tulee olla 

yksikäsitteisiä ja yhteisesti päätettyjä. Tarkoituksena on selvittää, millaisia asioita oppilas 

hallitsee, kun osaamisen alueen kriteerit ovat ennalta määriteltyjä. Kriteeriperustaista 

arviointia on rinnastettu toisinaan joissakin määrin tavoiteperustaiseen arviointiin. Kuitenkin 

tavoiteperustaisessa arvioinnissa on kyse siitä, että arvioinnin kohteena on ennalta 

määrättyjen ja asetettujen tavoitteiden saavuttaminen. Tavoitteiden kautta kuvataan 

puolestaan ne kriteerit, joiden mukaista suorituksen tulisi olla. (Ouakrim-Soivio, 2016)  

Arvioinnin luonne muuttuu sen mukaan, millaisiin suhteisiin, kriteereihin tai tavoitteisiin 

arviointi katsotaan perustuvaksi. Arviointi voidaankin nähdä eräänlaisena prosessina, joka 

rakentuu arviointitilanteen, tarkoituksen sekä arvioinnin ajankohdan ympärille ja joka etenee 

tietynlaisten vaiheiden kautta. 

4.2 Arvioinnin tavoitteet 

Arvioinnissa on tapahtunut muutoksia vuosikymmenten kuluessa. 1900-luvun ensimmäisinä 

vuosikymmeninä voitiin havaita, että arvioinnin tavoitteena oli valtaosin määritellä ja antaa 

keinoja siihen, että ihmisiä ja heidän suorituksiaan voitiin valikoida tai vertailla keskenään. 

Vuosisadan puolen välin tienoilla arvioinnin ote muuttui kontrolloivampaan suuntaan. 

Tuolloin etsittiin arviointiin sellaisia keinoja, jotka kuvastivat parhaiten sitä, olivatko 

oppimiselle asetetut tavoitteet saavutettu. Viime aikoina arviointia käyttäen on alettu etsiä 

keinoja tukea oppilaan oppimista ja kasvua. (Keurulainen, 2013) 

On kutenkin syytä ottaa huomioon, että vaikka vertailevasta arvioinnista on alettu siirtyä kohti 

oppimista ohjaavaa ja tukevaa arviointia, siitä huolimatta vertaileva ote ja tavoitteiden 

saavutuksia kuvaava arviointi ovat yhä osa suomalaista koulujärjestelmää (Keurulainen, 
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2013). Arviointi voidaan kuitenkin jakaa eri osa-alueisiin, jotka eroavat toisistaan arvioinnin 

erilaisten tavoitteiden osalta. Näitä arvioinnin tavoitteiden mukaisiin jakavia osa-alueita ovat 

diagnostinen arviointi, formatiivinen arviointi, summatiivinen arviointi ja integroiva arviointi. 

 Diagnostisen arvioinnin pääasiallinen tarkoitus on selventää oppilaan osaamisen lähtötasoa 

ennen varsinaista opiskelua opintojakson alussa. Diagnostinen arviointi tukee eteenkin 

opetuksen suunnittelua ja selventää oppilaan oppimisen edellytyksiä. Formatiivisella 

arvioinnilla on tarkoitus puolestaan tarjota palautetta oppilaalle oppimistilanteen ja opetuksen 

aikana. Tarkoituksena on, että oppilasta motivoidaan palautteen keinoin vahvistamaan omaa 

oppimistaan. Siinä määrin, missä diagnostinen arviointi tukee erityisesti opettajan opetuksen 

suunnittelutyötä, formatiivisen arvioinnin kautta pyritään antamaan palautetta myös oppilaalle 

itselleen. Summatiivisen arvioinnin tehtävänä on osoittaa mitä asioita oppilas hallitsee 

opetusjakson jälkeen. Tarkoitus on siis käsitellä sitä, kuinka hyvin oppilas on oppinut niitä 

asioita, joita on ollut tarkoitus jakson aikana oppia. Summatiivinen arviointi kokoaa yhteen 

sekä ennustaa oppimisen tuloksia ja antaa yhtä lailla palautetta oppilaan oppimisesta 

opettajalle ja oppilaalle, kuin muille koulun sisäisille tai ulkopuolisille päättäjille. (Atjonen, 

2007; Crisp, 2012; Tynjälä, 1999; Virtanen, Postareff, & Hailikari, 2015) 

Vielä yhtenä arvioinnin osana pidetään integroivaa arviointia, jonka tarkoituksena on ottaa 

arviointi huomioon elinikäisen oppimisen kannalta. Integroivan arvioinnin kautta oppilaille 

tulee tarjota mahdollisuuksia tarkastella omaa oppimistaan ja sitä kautta edistää luottamusta 

myös omiin kykyihinsä.  Siinä määrin missä diagnostinen, formatiivinen ja summatiivinen 

arviointi liittyvät lähinnä oppilaan sen hetkiseen oppimistilanteeseen, integroiva arviointi on 

osana oppilaan elinikäistä oppimisprosessia. (Crisp, 2012; Virtanen et al., 2015)  

Arviointi voidaan konstruktiivisen oppimiskäsityksen nojalla nähdä kuitenkin laajempana ja 

näin ollen jako edellä mainittuihin arvioinnin tyyppeihin ei välttämättä ole tarpeen tehdä. Sen 

sijaan nämä arvioinnin muodot tulisi pyrkiä integroimaan osaksi kaikkea oppimista ja 

opettamista eikä nähdä erillisenä pedagogisen toiminnan osana. (Atjonen, 2007; Tynjälä, 

1999)  
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4.3 Yhteenveto 

Oppimisen arvioinnin kannalta voidaan havaita muutamia ydinkomponentteja, jotka 

muodostavat yhdessä arviointikokonaisuuden. Kognitiivisella tasolla arvioinnin kautta 

pyritään tarkastelemaan sitä, kuinka oppilas osoittaa osaamistaan sekä esittää tietoa tietyssä 

oppiaineessa. Arvioinnissa tuleekin kiinnittää huomiota siihen, ettei opittu asia ole irrallista 

yksittäistä tietoa, vaan ongelmia ratkaistessa oppilaat mieltäisivät ratkaisut merkityksellisinä 

oman elämänsä kannalta. Arvioinnin keskiössä kognitiivisen tason lisäksi ovat oppilaiden 

havainnointi, oppilaiden oppimisen prosessin seuranta ja tulkinta. (Atjonen, 2007) 

Perusopetuslain sekä valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti 

oppimisen arvioinnilla on tarkoitus tukea ja kannustaa oppilasta opiskelemaan. Samalla 

arvioinnin tulee kehittää oppilaan omia taitoja itsearvioinnissa.(Opetushallitus, 2016) -

Suomessa oppimisen arvioinnin perustana ja runkona ovat lainsäädännön ja 

opetussuunnitelman luomat kaikille yhtenevät kriteerit sekä tavoitteet, joiden kautta arviointia 

on toteutettava perusopetuksessa. Ennalta asetettujen kriteerien ja asetusten myötä arviointi 

on suomalaisessa perusopetuksessa pääasiallisesti kriteeriperustaista. (Vitikka & Kauppinen, 

2017) 

Kriteeriperustaisen arvioinnin lähtökohtana on, että oppilaita ei verrata toisiinsa, vaan 

arviointi toteutetaan ennalta määrättyjen tavoitteiden mukaisesti. Kriteeriperustaisen 

arvioinnin tavoitteena on, että arviointi toteutettaisiin kouluissa mahdollisimman 

yhdenvertaisesti, läpinäkyvästi ja reilusti. Kriteeriperustaisuuden kääntöpuolena voidaan 

nähdä kuitenkin negatiivisia asenteita ja pelkona on, että oppilaiden eriarvoisuus lisääntyy, 

kun opettaja ei voi ottaa huomioon arvioinnissa juurikaan oppilaan yksilöllisiä ominaisuuksia 

sekä tilanteita. Kriteerien tarkoituksena ei ole kuitenkaan vähentää arvioinnin kannalta 

olennaisessa roolissa olevaa yksilöllistä luonnetta. Sen sijaan niiden kautta on pyritty 

esittämään selvästi ne asiat, jotka ovat suorituksen kannalta vaadittavia. (Vitikka & 

Kauppinen, 2017)  

Oppimisen arvioinnin tehtävä on tukea oppimista ja oppilaan kasvua ja kehitystä. Lisäksi se 

ohjaa ja antaa kehityssuunnan siihen, miten oppilaan oppimista jatkossa opetuksen kautta 

tuetaan. (Huhtanen, 2011) Suomalaisessa perusopetuksessa arvioinnin pääpaino on 

formatiivisessa arvioinnissa ja summatiivisessa arvioinnissa. Formatiivisen arvioinnin kautta 

tavoitteena on tukea oppilaan osaamista ja ohjata oppilasta etenemään opiskelussa. 

Summatiivinen arvioinnin tarkoituksena on puolestaan osoittaa, kuinka hyvin oppilas on 



22 

 

saavuttanut opiskelun suhteen asetetut vaadittavat tavoitteet esimerkiksi toteuttaen arviointi 

lukuvuoden päättyessä. (Vitikka & Kauppinen, 2017) 

Arvioinnin tarkoituksena ei voida pitää sitä, että oppilaan epäonnistumisia korostettaisiin, 

vaan sen sijaan arvioinnin kautta pyritään löytämään jokaisen oppilaan omat henkilökohtaiset 

taidot ja vahvuudet ja oppilasta tuetaan arvioinnin avulla tiedostamaan oma osaamisensa. 

(Vitikka & Kauppinen, 2017) Lisäksi on syytä ottaa huomioon, ettei arviointi saa olla 

irrallinen osa pedagogisesta toiminnasta, vaan sen sijaan se tulisi liittää kiinteäksi osaksi 

kokonaisvaltaista oppimista ja eri oppimistilanteita (Atjonen, 2007). 

Arvioinnin kautta pyritään tarjoamaan oppilaalle mahdollisuus tarkastella omaa oppimistaan. 

(Huhtanen, 2011) Niinpä oppimisen arviointi voidaan käsitteenä ymmärtää eräänlaisena 

systemaattisena prosessina, jonka tarkoituksena on saada mahdollisimman hyvin tietoa 

oppilaan taidoista, joita ymmärtämällä kasvattajat voivat vastata oppilaiden tarpeisiin ja tukea 

heidän kasvuaan ja kehitystään (Porter, 2005). 
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5 Lahjakkuus ja arviointi matematiikassa 

Matematiikassa ollaan kiinnostuneita ympäristössämme olevista määristä sekä muodoista ja 

nykyään matematiikka nähdään perustavana osana tieteen ja tekniikan kehitykselle (Malaty, 

2002). Tässä luvussa syvennetään sekä lahjakkuuden ymmärrystä, että arviointia koskemaan 

nimenomaan matematiikan osa-aluetta. Aluksi käsitellään sitä, mitä matemaattinen lahjakkuus 

pitää sisällään ja miten se ymmärretään osana perusopetusta. Lisäksi käsitellään, sitä millaista 

arviointi on ja millaisia merkityksiä se saa matematiikan oppiaineessa.  

5.1 Matemaattinen lahjakkuus 

Matemaattinen lahjakkuus voidaan luvussa 3 olevien teorioiden nojalla nähdä yhtenä 

erityislahjakkuuden osa-alueena. Siinä määrin missä lahjakkuuden määritteleminen on 

osoittautunut haasteelliseksi, on myös matemaattiselle lahjakkuudelle ollut haastavaa löytää 

riittäviä määritelmiä (Singer, Sheffield, & Leikin, 2017). Usein matemaattisen lahjakkuuden 

sijaan puhutaankin matemaattisesta kyvystä. (Ruokamo, 2000) 

Ruokamo (2000) toteaa matemaattisesti lahjakkaita oppilaita koskevassa väitöskirjassaan, että 

vaikka matemaattisen kyvykkyyden määritelmästä ei olla vieläkään täysin varmoja, ovat 

tukijat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että luova matemaattinen kyvykkyys sekä koulukyvykkyys 

matematiikan osaamisessa tulee erottaa toisistaan. Koulukyvykkyys sisältää taidon oppia ja 

toisaalta hallita matemaattista informaatiota ja käyttää tietoja tarkoituksenmukaisesti 

opiskelussa. Luova matemaattinen kyvykkyys sen sijaan nähdään kykynä tuottaa 

yhteiskunnalle merkittäviä tuloksia ja saavutuksia, joita yhteiskunnassa arvostetaan.  

(Krutetskii, 1982; Ruokamo, 2000) Luovuuden ja matemaattisen lahjakkuuden yhteys sekä 

toisaalta luovuuden kehittämisen mahdollisuus ja niiden väliset suhteet ovat yhä silti 

avoimia(Singer et al., 2017).  

Ruokamo käsittelee omassa väitöskirjassaan matemaattista lahjakkuutta nimenomaan 

matemaattisen ajattelun ja päättelykyvyn kautta. Krutenskii tutki matemaattista lahjakkuutta 

vuosina 1955-1966. Tutkimuksessaan hän kuvaili pääpiirteet matemaattisesti lahjakkaista 

lapsista, joiden kautta myös Ruokamo käsitteli matemaattista lahjakkuutta. (Ruokamo, 2000) 

Krutenskiin (1982) mukaan matemaattisesti lahjakkailla yksilöillä on taitoa nähdä ongelma 

sekä synteettisesti että matemaattisesta näkökulmasta käsin. Matemaattisesti lahjakkaat 
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yksilöt kykenevät yleistämään ongelman sisällöt sekä eri ratkaisuvaihtoehdot ja he sopeutuvat 

nopeasti erilaisiin kognitiivisia taitoja vaativiin prosesseihin. Mikäli heidän 

ongelmanratkaisutekniikat osoittautuvat toimimattomiksi, he säätävät niitä ja pystyvät tarpeen 

tullen kääntämään ajatuksenkulun vastakkaiseksi. Matemaattisesti lahjakkaat pyrkivät 

etsimään yksinkertaisia ja elegantteja ratkaisuja matemaattisiin ongelmiin muistaen niiden 

perusrakenteen. Matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden on havaittu lisäksi väsyvän 

vähemmän matematiikan oppitunneilla verrattuna muihin oppiaineisiin. (Krutetskii, 1982; 

Ruokamo, 2000) Krutenskii (1982) määrittelee matemaattisen lahjakkuuden ennen kaikkea 

matemaattisten kykyjen ainutlaatuisena kokonaisuutena. Näiden kykyjen kokonaisuus hänen 

mukaansa mahdollistaa onnistumisen matemaattisia toimintoja vaativissa suorituksissa. 

(Krutetskii, 1982; Sheffield, 2017) 

Lahjakkuuden teorioita käsiteltiin luvussa kolme, ja teorioiden yhteisenä piireteenä voitiin 

havaita, että lahjakkuuteen ja erityiskyvykkyyteen liitetään vahvasti osaaminen erityisaloilla. 

Matematiikka voidaan nähdä yhtenä tällaisena erityisalan osaamisena. Gardner (1997) ottaa 

huomioon matemaattisen lahjakkuuden lahjakkuusteoriassaan matemaattis- loogisen 

intelligenssin kautta yhtenä lahjakkuuden lajina. Hänen mukaansa matemaattinen lahjakkuus 

ilmenee herkkyytenä ja kykynä erottaa loogisia ja numeerisia malleja. Matemaattisesti 

lahjakkaalla on kyky deduktiiviseen, eli validiin päättelytapaan sekä induktiiviseen, eli 

yksittäisestä tapauksesta yleistykseen päättyvään päättelytapaan. Hänen mukaansa 

matemaattisesti lahjakas yksilö kykenee pitkiin päättelyketjuihin. (Gardner, 2008; Gardner, 

2011; Ramos-Ford & Gardner, 1997) 

Parish tiivistää edellä mainittuja ajatuksia ja määrittelee matemaattisen lahjakkuuden 

epätavallisen korkeaksi, luonnolliseksi kyvyksi ymmärtää matematiikan käsitteitä. Hänen 

mukaansa matemaattisesti lahjakkaat lapset voidaan erottaa vartaisryhmästään ottaen 

huomioon, kuinka he ymmärtävät ja oppivat matematiikka juuri edellä mainittujen kykyjen 

kautta. (Parish, 2014)  

Lahjakkuuden ja matemaattisen lahjakkuuden periytyvyyttä on tutkittu useita kertoja. Vaikka 

tutkijat ovat viimevuosina löytäneet eroja matemaattisesti taitavien ja heikoimpien välitä 

aivoissa, eivät ne vieläkään selitä yksikäsitteisesti matemaattisen lahjakkuuden 

muodostumista (Sheffield, 2017). Krutenskii onkin tutkimuksessaan sitä, mieltä, etteivät 

matemaattiset kyvyt ole ainoastaan synnynnäinen perimästä saatu ominaisuus, vaan sen sijaan 

siihen vaikuttavat ympäristö ja yksilön taipumus. Monet tutkijat ovatkin yhtä mieltä 
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Kruteskiin ajatuksen kanssa siitä, että kenestä tahansa voi kehittyä matemaatikko, mutta 

taitavaksi matemaatikoksi synnytään. (Ruokamo, 2000) 

Aikaisemmin opetuksessa matematiikan oppiaineessa lahjakkaat oppilaat jätettiin vähemmälle 

huomiolle, ja tukitoimenpiteet kohdistettiin heikkoihin oppilaisiin, sillä lahjakkaiden 

oppilaiden oletettiin ymmärtävän omat mahdollisuutensa ja vahvuutensa ilman erityisiä 

tukitoimia. Viime vuosina tutkijat, päättäjät ja opetusalan henkilöstö ovat alkaneet kuitenkin 

kiinnittää aiempaa enemmän huomiota nimenomaan matemaattisesti lahjakkaisiin oppilaisiin 

ja heidän luovuuden tukemiseensa. (Singer et al., 2017) Yhtenä syynä tähän on mahdollisesti 

se, että lahjakkaiden oppilaiden havaittu turhautuvan helposti riittävän haasteellisuuden 

puuttumisen vuoksi (van der Meulen, R T et al., 2014).  

Valtakunnallinen opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2016) antaa viitekehyksen, johon 

perustuen opetusta sekä arviointia tulee toteuttaa suomalaisessa peruskoulussa. 

Opetussuunnitelma kuvaa lahjakkaita oppilaita taitavien oppilaiden käsitteellä. Kuvaukset 

taitavien oppilaiden tukemisesta eri oppiaineiden osalta on muodostettu vuosiluokittain, joita 

ovat luokat 1-2, luokat 3-6 ja luokat 7-9. Niinpä taitavien oppilaiden tukemista matematiikan 

oppiaineessa on kuvattu opetussuunnitelmassa erikseen jokaisen edellä mainitun 

vuosiluokkajaon mukaisesti.  

Vuosiluokilla 1-2 taitavia oppilaita matematiikan oppiaineessa tulee opetussuunnitelman 

mukaisesti tukea tarjoamalla heille mahdollisuus syventää vuosiluokilla 1-2 käsiteltyjä 

sisältöjä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi vaativampia peruslaskutoimituksia tai luovaa 

ongelmanratkaisua. (Opetushallitus, 2016) 

Vuosiluokilla 3-6 taitavat oppilaat tulee huomioida suunnitelman mukaisesti rikastuttamalla 

käsiteltäviä aiheita ja sisältöjä, joita voivat olla esimerkiksi luova ongelmanratkaisu, 

geometria ja matematiikan sovellukset. Lisäksi oppilaille tulisi tarjota vaihtoehtoisia 

työskentelymuotoja. (Opetushallitus, 2016) 

Kuten aiemmilla vuosiluokilla, myös vuosiluokilla 7-9 taitavia oppilaita tuetaan 

vaihtoehtoisten työskentelymuotojen keinoin, joita voivat olla esimerkiksi ongelmalähtöiset 

tutkimustehtävät tai projektit niistä aiheista matematiikan alueella, joista oppilas itse on 

kiinnostunut. Opetusta voidaan rikastaa oppilaiden kiinnostuksen ja taitotason mukaan 

syventäen yhteisesti käsiteltävää aihetta. (Opetushallitus, 2016)  
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Matemaattinen lahjakkuus voidaan nähdä yhtenä erityislahjakkuuden lajina, jolle ominaisena 

piirteenä ovat edellisen perusteella korkea kyvykkyys matemaattisen ja loogisen 

päättelykyvyn osa-alueella. Näitä piirteitä tukien on valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa 

pyritty antamaan ohjeistusta siihen, kuinka matemaattisesti taitavat oppilaat tulisi ottaa 

matematiikan opetuksessa huomioon. Vaikka opetussuunnitelmassa kuvataankin 

matemaattisesti taitavien oppilaiden tukemista vuosiluokkajaon mukaisesti erikseen, on 

kuitenkin syytä havaita kuinka piirteet jokaisella vuosiluokalla ovat hyvin samankaltaisia. 

Ongelmanratkaisu, yhteisesti käsiteltävien asioiden syventäminen sekä vaihtoehtoiset työtavat 

ovat osa opetussuunnitelman mukaista taitavien oppilaiden tukemista jokaisella peruskoulun 

vuosiluokalla. Erityisesti vuosiluokilla 7-9 nostetaan esiin matematiikan oppiaineessa 

oppilaan oma kiinnostus, jolloin oppilaiden oma motivaatio oppiainetta kohtaan otetaan 

huomioon.  

 

5.2 Arviointi matematiikan oppiaineessa 

Perinteisesti matematiikan arvioinnin pääpainona on aikaisemmin ollut selvittää testien ja 

kokeiden avulla sitä, mitä asioita oppilaat eivät osanneet ja kuinka monta väärää vastausta he 

antoivat tai kuinka paljon he tekivät virheitä tehtävissä. Kuitenkin NCTM (The National 

Council of Teachers of Mahematics) julkaisi vuonna 1989 koulumatematiikan 

opetussuunnitelman ja arviointikriteerit, jotka muuttivat matematiikan arviointia siihen 

suuntaan, että arvioinnissa alkoi painottua enemmän tieto siitä, mitä oppilaat jo osaavat. 

Arvioinnin kohteeksi nousi se, millaisia ideoita oppilaat hyödyntävät ongelmia ratkottaessa ja 

kuinka he jäsentävät sekä prosessoivat tehtäviä. (Van de Walle, John A, Karp, & Bay-

Williams, 2014) Niinpä matematiikan oppiaineen osalta arvioinnin voidaankin havaita, että 

arvostelusta (evaluation) on siirrytty kohti oppimisen arviointia (assessment), jonka 

tavoitteena on tukea oppimisen prosessia keräten tietoa oppilaan tavoista käsitellä, ymmärtää 

ja jäsentää matematiikkaa. (Stenmark, Stenmark, Bush, & Glanfield, 2005)  

Arvioinnin tarkoitus matematiikan oppiaineessa voidaan jakaa neljään eri osaan. 

Ensimmäinen koskee oppilaiden kehityksen ja edistymisen seurantaa. Arvioinnin kautta sekä 

oppilaan, että opettajan on mahdollista saada jatkuvaa palautetta oppilaan edistymisestä kohti 

matemaattisen ymmärryksen tavoitteiden saavuttamista. Arvioinnin tulee tukea sekä oppilaan 

oppimista, että opettajan työtä. Toisessa osassa arvioinnin keinoin tehdään ohjaavia ja 
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oppimista tukevia päätöksiä. Päätöksien tekemisen keskiössä opettajan tehtävänä on pohtia 

oppilaiden ajatuksen kulkua jokapäiväisissä oppimistilanteissa ja arvioida oppilaan jatkuvaa 

työskentelyä. (Van de Walle, John A et al., 2014) 

Kolmas kohta keskittyy oppilaiden saavutusten arviointiin. Tarkoituksena on, että useiden 

erilaisten arviointikeinojen kautta oppilaan osaamisen todenmukainen taso arvostellaan. 

Kekseistä on, että arvostelu keskittyy oppilaan osaamisen alueisiin sen sijaan, että oppilaita 

verrattaisiin keskenään toisiinsa. Viimeisessä, neljännessä alueessa arvioinnin kohteena ovat 

opetusta koskevat suunnitelmat. Opettajan tehtävänä on hyödyntää arviointia osana 

oppituntien suunnittelua, kiinnittäen sen avulla huomiota siihen, onnistuiko oppitunti ja 

täyttyivätkö sille asetetut tavoitteet. (Van de Walle, John A et al., 2014) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2016) kuvataan niitä 

seikkoja, joita tulee ottaa huomioon arvioinnissa matematiikan oppiaineen osalta eri 

vuosiluokilla. Arvioinnin keskeisin tehtävä matematiikan oppiaineessa jokaisella 

vuosiluokalla on tukea oppilaan kehitystä kaikilla matemaattisen ajattelun ja osaamisen 

alueilla.  

Erityisesti 1-2 luokkien aikana opetussuunnitelman mukaan arvioinnin tulisi olla kannustavaa 

ja oppilaan omia vahvuuksia tukevaa. Osaamisen tason selvittäminen voi tapahtua useita eri 

keinoja kuten puhetta, piirtämistä ja kirjallisten tehtäviä hyödyntäen. Arvioinnin kohteina ovat 

lukukäsitteen ymmärtäminen, lukujonotaidot, kymmenjärjestelmän ymmärtäminen, 

laskutaidon sujuvuus, kappaleiden ja kuvioiden luokitteluun liittyvät taidot sekä matematiikan 

hyödyntäminen osana ongelmanratkaisua. (Opetushallitus, 2016) 

Vuosiluokilla 3-6 arviointi matematiikassa arviointi noudattaa samankaltaisia piirteitä kuin 

ensimmäisten luokkien aikana. Arvioinnin tulee olla ohjaavaa ja tukevaa ja oppilaita 

rohkaistaan yritteliäisyyteen. Arvioinnin keinoin oppilaita ohjataan tiedostamaan omia 

vahvuuksiaan ja oppimistaan sekä asennettaan matematiikan opiskelua kohtaan. Oppilaiden 

arvioinnin kohteena ovat erityisesti taito soveltaa opittua, oikeanlaiset ratkaisut sekä 

tekemisen tapa. Ensimmäisten luokkien jälkeen arvioinnin kohteeksi muodostuvat ratkaisujen 

oikeellinen esitystapa ja kyky soveltaa opittuja asioita. (Opetushallitus, 2016) 

Vuosiluokille 7-9 arviointi on opetussuunnitelmassa laaja-alaisempaa, kuin aiemmilla 

vuosiluokilla. Arvioinnin tavoitteena on peruskoulun viimeisillä luokilla tukea oppilaan 

positiivista suhtautumista matematiikkaan sekä myönteistä minäkuvaa. Sen myötä oppilaan 



28 

 

itse tekemä arviointi omasta oppimisestaan painottuu arvioinnissa. Lisäksi oppilaita ohjataan 

kehittämään arvioinnin kautta itseään matemaattisten taitojen oppijana. Arvioinnin kautta 

kiinnitetään huomiota matemaattisten taitojen lisäksi niiden soveltamiseen, ratkaisujen 

perusteluun ja oikeellisuuteen. Päättöarviointi toteutetaan peruskoulun sen lukuvuoden 

päättyessä, jolloin oppilaan matematiikan opiskelu päätyy. Päättöarviointi toteutetaan 

valtakunnallisesti sovittujen kriteerien pohjalta ja sen tarkoituksena on muodostaa 

kokonaiskuva siitä, miten matematiikan osaamisen tavoitteet peruskoulun oppimäärän osalta 

ovat täyttyneet. (Opetushallitus, 2016) 

Kuten opetussuunnitelman matematiikan oppiaineen arvioinnin kriteereistä voidaan havaita, 

arviointi sisältää monia eri arvioinnin kohteita. Matematiikan arvioinnin kohteet 

opetussuunnitelmassa ovat hyvin samankaltaisia, kuin NCTM:n mukaiset sisällöt, joita tulisi 

arvioida osana matematiikan oppimista. Matematiikassa arvioinnin yhtenä kohteena tulisi 

NCTM:n mukaan olla oppilaan sujuva matemaattinen prosessointi ja käsitteellinen ymmärrys. 

Matematiikassa arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota siis siihen, kuinka oppilaat selittävät ja 

jäsentävät itse omaa ajatteluaan ja kuinka he selittävät sekä kuvaavat omia ideoitaan 

suullisesti, piirtäen tai kirjoittaen. Lisäksi arvioinnin kohteena tulisi olla oppilaan osaaminen 

ja prosessit ongelmanratkaisussa ja loogisessa päättelyssä. Yhtenä osana matematiikkaa on 

myös oikeanlainen ja jäsennelty tulosten esittäminen sekä ymmärtäminen matematiikka 

osaksi arkielämää. (Van de Walle, John A et al., 2014) 

Arvioinnin kohteiden mukaisesti matematiikan oppiaineessa keskiössä on nimenomaan 

matemaattinen prosessointi. Arvioinnissa opettaja ja oppilas ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään ja keskustelevat yhdessä, mutta päävastuu arvioinnin toteutuksesta on opettajalla. 

(Björklund Boistrup, 2010) Voidaankin havaita, että arviointi matematiikassa toteuttaa 

aiemmin luvussa 4 käsiteltyjä piirteitä, jotka liittyvät merkittävällä tavalla arviointiin. 

Arvioinnin tavoitteet määräävät osaltaan myös matematiikan oppiaineessa sen, kuinka 

arviointia toteutetaan. Arvioinnissa hyödynnetäänkin matematiikassa formatiivisen arvioinnin 

keinoja, kun halutaan selvittää sitä, millaisia keinoja oppilas hyödyntää matemaattisia 

ongelmia ratkottaessa. Tuolloin arvioinnin kautta saatu palaute ohjaa oppilasta ja opettajaa. 

Siispä arvioinnin tavoitteena on se, että oppilasta motivoidaan työskentelemään 

matemaattisten ongelmien parissa ja toisaalta palaute antaa tietoa opettajalle opetuksen 

onnistumisesta ja siitä, mihin suuntaan opetusta on jatkossa kehitettävä.  Toisaalta on 

havaittava myös se, että matematiikan arvioinnissa on otettu huomioon formatiivisen 

arvioinnin lisäksi myös summatiivinen arviointi. Sen kautta oppilaiden suorituksia sekä 
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oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan matematiikan arvioinnin keinoja 

hyödyntämällä.  

Voitaisiinkin ajatella, että arvioinnin tärkein tehtävä matematiikan oppiaineessa on tukea 

oppilaan matemaattisen ajattelun prosessia ja tukea lisäksi opettajan työtä. Tämän kautta 

oppilaan kehittyminen on mahdollista, ja näin ollen arviointi tapahtuu oppilaan ja opettajan 

välisen vuorovaikutuksen kautta kiinnittäen huomiota erityisesti siihen, kuinka oppilas toimii 

sekä ilmaisee omaa ajatteluaan matematiikan osa-alueilla.  
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6 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatin tutkielmassa tavoitteena oli selvittää, 

miten lahjakkuus ja arviointi ymmärretään ja selitetään. Lisäksi tavoitteena oli tarkastella 

lahjakkuutta sekä arviointia matematiikan osa-alueella. Arvioinnin osalta tavoitteena oli 

perehtyä siihen, mitä matemaattinen lahjakkuus on ja millaista arviointi on matematiikan 

oppiaineessa. Näiden teemojen kautta tavoitteena oli tuoda esiin ajatuksia siitä, millaisista 

lähtökohdista lahjakkaiden oppilaiden arviointia voisi tarkastella matematiikan oppiaineessa. 

Aluksi pohdittiin erilaisten historian saatossa muokkautuneiden lahjakkuuskäsityksien kautta 

lahjakkuuden luonnetta ja sisältöä. Lahjakkuus on käsitteenä laaja ja sen määritelmät ovat 

muuttuneet yhteiskunnan muutoksien mukana (Uusikylä, 2005). Nykykäsityksien mukaan 

lahjakkuus ei ole ainoastaan yksilön synnynnäinen ja perimän määräämä ominaisuus. Sen 

sijaan lahjakkuus nähdään jatkuvasti kehittyväksi ja perimän lisäksi siihen vaikuttavat myös 

ympäristö sekä yksilön omat sisäiset tekijät. (Uusikylä, 2012)  

Lahjakkuuden nykykäsityksien tarkastelun ja niistä muodostetun kokonaiskuvan jälkeen 

siirryttiin tarkastelemaan arviointia ja siihen liittyviä tavoitteita. Lisäksi kiinnitettiin huomiota 

siihen, millainen merkitys arvioinnilla oikeastaan on ja millainen rooli sillä on matematiikan 

oppiaineessa. Tutkielman kautta selvisi, että keskeisin tarkoitus arvioinnilla on tukea oppilaan 

oppimista ja kehitystä. Arvioinnin kautta tuleekin selvittää oppilaan tiedot sekä taidot ja niitä 

ymmärtämällä pyrkiä vastaamaan oppilaiden oppimista koskeviin tarpeisiin ja tukea heidän 

kasvua kokonaisvaltaisesti (Porter, 2005). Tämä arvioinnin keskeisin sisältö osoittautui 

merkitykselliseksi niin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa, kuin muussakin 

kirjallisuudessa.  

Tutkielmassa havaittiin, että arvioinnin keskiössä matematiikan oppiaineessa ovat juuri samat 

periaatteet, jotka liittyvät oppilaan kasvun ja kehityksen tukemiseen.  Matematiikassa 

hyödynnetään sekä summatiivisia että formatiivisia arvioinnin keinoja. Niiden molempien 

tavoitteena on tukea oppilaan jatkuvaa kiinnostusta, motivaatiota ja oppimista matematiikan 

eri osa-alueilla. Matemaattista hallintaa ja motivaatiota tukeva arviointi tapahtuu oppilaan ja 

opettajan vorovaikutuksessa. Arvioinnin toisena tavoitteena voitiin nähdä, että opettajan on 

mahdollista tukea oppilasta arvioinnista saadun tiedon perusteella siten, että opettaja kehittää 

omia opetuskeinojaan ja harkitsee niiden sopivuutta arvioinnin kautta saadun palautteen 
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mukaan. Opetuksen muokkaaminen oppilaiden tarpeiden mukaiseksi arvioinnista saadun 

tiedon pohjalta voidaan nähdä yhtenä tapana tukea oppilasta ja hänen kehitystään.  

Matemaattisesti lahjakkaat oppilaat kykenevät matemaattisten ongelmien erilaisiin 

jäsenneltyihin ratkaisuihin ja hallitsevat pitkiäkin loogisia päättelyketjuja. Matematiikan 

oppitunneilla lahjakkaat oppilaat voivat turhautua oppituntien aikana esimerkiksi heidän 

tasoaan vastaavien tehtävien ja ongelmien puuttuessa. Motivaation puute voi näkyä 

esimerkiksi levottomuutena oppitunneilla. Turhautumisen tuntemukset eivät palvele 

kenenkään oppilaan kehitystä ja oppimista. Sen vuoksi onkin merkittävää, että heikoimpien 

oppilaiden lisäksi myös lahjakkaisiin oppilaisiin on alettu kiinnittää aikaisempaa enemmän 

huomiota.  

Tutkielman kautta havaittiin, että arviointia hyödyntämällä voidaan vaikuttaa oppilaiden 

motivaatioon ja kiinnostukseen matematiikan oppiaineessa. Arviointi voidaankin nähdä 

yhtenä merkittävimmistä ja voimakkaimmista työkaluista, joiden kautta opettaja ohjaa 

oppilaiden oppimista (Atjonen, 2007; Toivola, 2017). Sen lisäksi, että heikot oppilaat 

tarvitsevat myönteistä palautetta, on kannustava ja rakentavasti annettu palaute 

merkityksellistä myös hyvin pärjääville oppilaille.(Törmä, 2011) Voisikin ajatella, että 

oikeanlaisella palautteella ja hyvin toteutetulla arvioinnilla voidaan oppilaita tukea ja 

kannustaa löytämään omia vahvuuksiaan. Niinpä myös matemaattisesti lahjakkaiden 

tukemisen kannalta arvioinnilla voisi olla merkitystä oppilaan oppimisen ja toisaalta oppilaan 

lahjakkuuden kehityksen kannalta.  

Jatkossa voisi ryhtyä pohtimaan sitä, miten matemaattisesti lahjakaita oppilaita ja heidän 

oppimistaan voitaisiin tukea arvioinnin keinoilla. Tutkielman perusteella voidaan havaita, että 

matemaattista lahjakkuutta ja lahjakkuuksia yleensä sekä oppimisen arviointia on tutkittu 

toisistaan irrallisina jo paljon. Siitä huolimatta kuitenkaan matemaattisesti lahjakkaiden 

oppilaiden oppimisen arviointia koskevia tutkimuksia ei juurikaan ole tarkasteltu 

aikaisemmin. Syinä arvioinnin ja lahjakkuuden erilliselle käsittelylle lienee se, että käsitteet 

ovat jo itsessään laajoja ja monisyisiä tutkittavaksi. Toisaalta käsitykset niin lahjakkuudesta 

kuin arvioinnista ovat muuttuneet yhteiskunnan mukana ja siten laajasti ymmärrettävien 

käsitteiden yhteen liittäminen voidaan nähdä haasteellisena. 

Tämä tutkielma antaa vain pohdintoja sekä perustaa sille, millaiset seikat liittyvät 

matemaattiseen lahjakkuuteen sekä oppimisen arviointiin. Jatkotutkimuksissa voisi pohtia 

sitä, miten opettajat toteuttavat arviointia, kun arvioinnista saatavan palautteen kohteena on 
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matemaattisesti lahjakas oppilas. Lisäksi jatkotutkimusta kaivattaisiin siihen, kiinnitetäänkö 

oppimisen arvioinnissa ylipäänsä huomiota lahjakkaisiin oppilaisiin, vai saavatko lahjakkaat 

oppilaat aina täydet pisteet ja korkeimman arvosanan automaattisesti ilman, että heihin 

kiinnitetään sen kummempaa huomiota.  Toisaalta tutkimuksen kohteena voisi lisäksi 

tarkastella sitä, kokevatko matemaattisesti lahjakkaat oppilaat arvioinnin kautta saadun 

palautteen heidän taitojensa ja oppimisen kannalta merkityksellisenä. Yleisesti ottaen 

kuitenkin voidaan sanoa, että lahjakkaiden oppilaiden oppimisen arviointia koskevaa 

tutkimusta on vielä niukasti, ja jatkossa tulisikin aiempaa tarkemmin perehtyä tarkastelemaan 

sitä, millaisia yhteyksiä arvioinnilla ylipäänsä on liittyen lahjakkaiden tukemiseen niin 

matematiikassa kuin muissakin oppiaineissa.  
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