
Itsesäätelykyky ja sinnikkyys ennustavat 
koulumenestystä paremmin kuin älykkyysosamäärä

Akateemiseen kehittymiseen tarvitaan esimerkiksi motivaatiota, uteliaisuutta, itsesäätelyä ja sin-

nikkyyttä. Onko opiskelusta mitään hyötyä jos lapsella ei ole rohkeutta tai sinnikkyyttä valjastaa 

tietojaan yhteiseksi hyväksi? 

Positiivisen pedagogiikan tavoitteena on tuoda jokainen oppija yhä enemmän tietoiseksi omista 

kyvyistään, jottei kukaan koulunsa päättänyt kokisi, ettei ole hyvä missään. Koulun tehtävänä on 

auttaa lapsia ja nuoria tavoittamaan oma potentiaalinsa sekä kirkastamaan jokaisen vahvuudet. 

Tällä ei tarkoiteta latteaa, merkityksetöntä hymistelyä vaan todellisiin havaintoihin perustuvaa vah-

vuuksien tietoista esiin nostamista. 

”Luonteenkasvatus on ennen kaikkea taito-opetusta. Maltillisuus ja sinnikkyys, näkökulmanot-

tokyky ja jopa huumorintaju ovat opittavia taitoja”, kertovat teoksen Huomaa hyvä! – Näin ohjaat 

lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa kirjoittaneet Lotta Uusitalo-Malmivaara ja Kaisa 

Vuorinen.
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PS-kustannus on tietokirjallisuuden erikoiskustantamo, joka julkaisee vuosittain 20–30 uutta 
kirjaa opetuksen ja kasvatuksen, sosiaali- ja terveysalan, johtamisen sekä yhteiskunnan 
ajankohtaisista aiheista. 

Arvostelukappaleet: 

PS-kustannus
Henna Santalahti
tiedotuspäällikkö

henna.santalahti@ps-kustannus.fi 
puh. 040 530 7268

Kirjoittajien yhteystiedot:

Lotta Uusitalo-Malmivaara
FT, erityispedagogiikan dosentti ja yliopistonlehtori

lotta.uusitalo-malmivaara@helsinki.fi 
 0400 514 365

Kaisa Vuorinen 
KM, erityisluokanopettaja ja tohtorikoulutettava
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041 527 0978 

Vahvuusperustainen opetus ei vaadi lisälaitteita tai erityisjärjestelyitä. Se on käytännön lukujär-

jestyksen läpäisevä pedagoginen fi losofi a. ”Kannustava palaute, omien luonteenvahvuuksien löy-

täminen ja sinnikkään työnteon ja siitä nauttimisen oppiminen avaavat myönteisiä kehityskulkuja 

pitkälle tulevaisuuteen”, Uusitalo-Malmivaara ja Vuorinen uskovat.

Vahvuuksien tunnistamiseen perustuva kasvatus ja opetus on tärkeää myös siksi, että negatiivi-

set stereotypiat muodostuvat positiivisia nopeammin. ”Ihmisen mieli työskentelee aktiivisemmin 

välttääkseen heikon minäkäsityksen kuin rakentaakseen hyvän. Esimerkkejä on loputtomasti. Kou-

luelämässä, ammattikasvattajien tuottamina niitä on edelleen liikaa”, kirjoittajat toteavat. ”Uuden 

pedagogisen näkökulman oppiminen tuottaa itsensä takaisin sekä inhimillisessä että materialisti-

sessa vauraudessa”.

Teos Huomaa hyvä! – Näin ohjaat lasta ja nuorta löytämään luonteenvahvuutensa ilmestyy 

28.1.2016. Kirjoittajat luennoivat aiheesta Educa-messuilla perjantaina 29.1. klo 14.30.


