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Mitä on lahjakkuus? (gifted) 

• Selvästi keskitason yläpuolella olevaa kyvykkyyttä yhdellä tai  

    useammalla kykyalueella 

• Jokaisen kykyalueen ikäluokan kyvykkäin 10% on lahjakkaita 

• Luontainen kyvykkyys kehittyy kasvun ja informaalisen 

harjoittelun kautta 

(Gagne, 2004; 2010)     
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Erityislahjakkuus (talented) 

• Ilmenee harjoituksen tuloksena suorituksissa, jotka ovat 
selvästi keskitason yläpuolella yhdellä tai useammalla alueella 

• Jokaisella ammatillisella kentällä taidokkain 10% on 
erityislahjakkaita 

• Erityislahjakkuuden kehittyminen on edellyttänyt harjoittelua ja 
systemaattista harjoitusohjelmaa, jossa on pyritty ennalta 
asetettuihin tuloksiin ja päämääriin 

 
(Gagne, 2004; 2010) 
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Lahjakkuuden 

kehittymisprosessi 

• Vaikuttavina tekijöinä ovat ympäristö sekä yksilön sisäiset 

tekijät kuten motivaatio ja persoonallisuus 

• Lahjakkuuden virittäjinä toimivat koti, koulu, esikuvat, toverit 

ja harrastukset 

• Lahjakkuuden tunnistaminen tietyllä kykyalueella on 

olennaista, jotta yksilöä voidaan tukea ja ohjata sen 

systemaattiseen kehittämiseen  

• Lahjakkaat tarvitsevat riittävän vaativia haasteita ja 

opetusohjelmia, joissa lahjakkuus voi kehittyä 

erityislahjakkuudeksi 

 (Gagne, 2004; 2010) 



Gardnerin moniälykkyysteoria 

• Intelligenssi  

• “Kyky ratkaista ongelmia tai tuottaa produkteja, jotka 

ovat arvostettuja yhdessä tai useammassa 

kulttuuriympäristössä” (Gardner, 1993, x). 



 Lahjakkuuslajit 

 

(1) kielellinen  

(2) loogis-matemaattinen  

(3) musikaalinen  

(4) avaruudellinen 

(5) kehollis-kinesteettinen  

(6) interpersoonallinen 

(7) intrapersoonallinen 

(8) spirituaalinen? 

(9) luontoon kohdistuva? 
(Gardner, 1993, xi). 



Monilahjakkuuden arvioiminen 

 

• Gardnerin teoriaan perustuva 5-portainen itsearviointimittari 

(MIPQ) 

• Tarkoitettu oppijoiden itsearviointiin ja opettajien avuksi 

tunnistamaan oppilaittensa vahvuuksia 

• Ensin kehitettiin mittari lahjakkuuden seitsemän 

ulottuvuuden arviointiin (28 osiota)  

• Kahdeksas ulottuvuus, spirituaalinen herkkyys, lisättiin 

mittarin toiseen versioon, jossa oli 32 osiota  

• Yhdeksäs ulottuvuus, ympäristöherkkyys, lisättiin mittarin 

lopulliseen versioon, jossa on 35 osiota 

(Tirri  & Nokelainen, 2008) 



Kirsi Tirri ja Petri Nokelainen (2011)  



Tutkimustuloksia itsearvioidusta 

lahjakkuusprofiilista 

• Matematiikassa hyvin menestyneet naiset arvioivat kykynsä 
loogis-matemaattisella alueella heikosti menestyneitä miehiä 
alhaisemmiksi 

• Menestymisestä riippumatta naiset arvioivat inter- ja 
intrapersoonalliset taitonsa paremmiksi kuin miehet 

• Miesenemmistöä edustavilla aloilla (esim. tietotekniikka) 
opiskelevat naiset arvioivat loogis-matemaattiset kykynsä 
yhtä korkealle kuin saman alan miehet 

• Naisenemmistöä edustavilla aloilla (humanistiset aineet) 
opiskelevat miehet arvioivat inter- ja intrapersoonalliset 
taitonsa korkeammalle kuin miesenemmistöä edustavilla 
aloilla opiskelevat naiset 
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Kaksi ajattelutapaa (Dweck, 2006) 

 
Kasvun ajattelutapa 

(Growth mindset) 

 

Muuttumaton ajattelutapa 

(Fixed mindset) 

- Menestys ja ihmisen 

ominaisuudet ovat työn ja 

harjoittelun tulosta  

 

- Epäonnistuminen on kiinteä 

osa kehitystä ja oppimista 

 

- Tavoitteena oppia 

 

- ”Miten keksit yhdistää juuri 

nämä värit!” 

 

- Älykkyyteen ja 

persoonallisuuteen liittyvät 

ominaisuudet ovat  

synnynnäisiä tai pysyviä 

- Epäonnistuminen on 

kyvyttömyyttä jossakin asiassa 

 

- Tavoitteena näyttää hyvältä 

 

- ”Oletpa hyvä piirtämään!” 

 



Ajattelutavat 
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Opettajat 2011 (N=464) PERSOONA 

Muuttumaton Kasvu 

LAHJAKKUUS Muuttumaton 72 (16%) 76 (16%) 

Kasvu 86 (18%) 230 (50%) 

AO-opiskelijat 2012 (N=220) PERSOONA 

Muuttumaton Kasvu 

LAHJAKKUUS Muuttumaton 27 (12%) 39 (18%) 

Kasvu 30 (14%) 124 (56%) 

AO-opiskelijat 2013 
(N=250) 

ÄLYKKYYS 

Muuttumaton Kasvu 

LAHJAKKUUS Muuttu- 
maton 

26 (10%) 29 (12%) 

Kasvu 43 (17%) 152 (61%) 



Miten rohkaista oppijaa 

kasvamaan? 

 

• Korkeat tavoitteet ja lämmin tukea 

tarjoava ympäristö 

• Oikean tason rehellinen arvioiminen ja 

konkreettinen apu oppijalle 
 



Mitä siis opimme? 

 

• Lahjakkuus tulee tunnistaa ja sitä tulee 

määrätietoisesti  tukea, jotta se kehittyisi 

erityislahjakkuudeksi 

• Oppijan oma näkemys omasta lahjakkuusprofiilistaan 

ja sen kehittämismahdollisuuksista on tärkeää 

oppimisessa 

• Oppijoiden ja opettajien ajattelutavat vaikuttavat 

oppijan mahdollisuuksiin oppia ja kasvaa 

• Kaikille oppijoille, myös lahjakkaille, tulisi tarjota 

mahdollisuus oppimiseen ja kasvuun 

 

 


