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Tiivistelmä/Abstract

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa, millaisia luovuuteen liittyviä käsityksiä luovuudesta
kiinnostuneilla tekstiilityön aineenopettajilla on. Tutkielmassa esitetään heidän luovuus-käsitteen
määrittelyjään sekä kokemuksiinsa pohjautuvia käsityksiä luovuutta tukevista ja estävistä tekijöistä
koulussa. Erityisesti luovuuden tukemista tarkastellaan opettajan tekemien valintojen sekä erilaisten
ympäristöjen vaikutuksen näkökulmista.
Luovuutta koskeva teoria pohjautuu pääasiassa 1990-luvun jälkeen julkaistuihin kansainvälisiin teoksiin ja artikkeleihin. Tässä tutkielmassa luovuuskäsityksen taustalla on siis 1980- ja 1990-luvuilla
kehittynyt sosiaalipsykologisen luovuustutkimuksen mukainen linjaus, jonka mukaan luovuus on
jokaisen ihmisen käytössä oleva voimavara. Tämä luovuuskäsitys tunnustaa myös lasten luovan potentiaalin. Luovuusteorioiden lisäksi tutkielmassa on nostettu esiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004 ja vuonna 2016 voimaan astuvan uuden opetussuunnitelman luonnos tekstiilityön ja yhteisen käsityön osalta. Luovuudella on molemmissa opetussuunnitelmissa vahva asema.
Tutkielman empiirinen osio on toteutettu fenomenografisen tutkimuksen menetelmillä ja perustuu
ajatukseen ihmisen intentionaalisesta olemuksesta. Ihminen omaksuu ympäristöään aktiivisesti ja
antaa kokemuksilleen ajattelun kautta merkityksiä. Näitä merkityksenantoprosessin tuloksia kutsutaan käsityksiksi. Tutkielman aineisto kerättiin teemahaastattelun menetelmällä, ja litteroidut haastattelut analysoitiin fenomenografiselle tutkimukselle tyypillisesti kategorisoimalla. Analyysin tuloksena esitetään kaaviokuva opettajien luovuuteen ja sen tukemiseen liittyvistä käsityksistä.
Tutkimustuloksista tärkeimpänä aineistosta nousi esiin, että kaikki opettajat liittivät luovuuden vahvasti innostukseen, aktiivisuuteen ja positiivisiin kokemuksiin. Lisäksi opettajat esittivät käsityksiään
tekniikkataitojen hallitsemisen asemasta luovassa työskentelyssä sekä luovuuden jatkumisesta läpi
koko käsityöprosessin. Luovuus nähtiin hyvin pitkälti ominaisuutena, jota voidaan hyödyntää käsityön ulkopuolellakin. Opettaja voi tukea sitä itse tekemillään valinnoilla tehtävänannon huolellisesta
valinnasta fyysisen, sosiaalisen ja psyykkisen ympäristön hallitsemiseen. Erityisen tärkeänä nähtiin
oppilaan töitä koskevan päätösvallan antaminen oppilaalle itselleen.
Tutkielman tulokset ovat yhtenevässä linjassa aiemmin tehtyjen luovuustutkimusten kanssa. Vaikka
tulokset esitteleväkin pienen ryhmän käsityksiä luovuudesta ja sen tukemisesta, voidaan niitä soveltaa sekä tekstiilityön että muidenkin oppiaineiden opetuksessa. Jotta merkittäviä johtopäätöksiä
voitaisiin kuitenkin tehdä, pitäisi tutkimusta jatkaa oppilaiden näkökulma huomioiden.
Asiasanat/Keywords fenomenografia, luova toiminta, luovuus, luovuuskasvatus, tekstiilityö
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1 JOHDANTO
Kysyessäni tehokkainta luovuuden tappajaa koulussa eräs tekstiilityön opettaja vastasi sen
olevan ”opettaja, joka sanoo”. Millainen sitten on opettaja, joka sanoo? Minä en ainakaan
halua olla sellainen. Hän jatkoi vastaustaan kuvailemalla opettajia, jotka tekevät kaikki
valinnat oppilaan puolesta; määräävät, millaisia töitä tehdään ja mistä materiaaleista; eivät
anna oppilaan yrittää, vaan päättävät oppilaan puolesta, mihin tämän taitotaso riittää. Mahdollisesti he vielä kertovat oppilaan omien ideoiden olevan hölmöjä ja epärealistisia, jopa
nauravat niille.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää perusteellisemmin, millaisia käsityksiä tekstiilityön aineenopettajilla on luovuudesta ja millaisten tekijöiden he uskovat tukevan tai
estävän luovaa ilmaisua. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena, fenomenografisena tutkimuksena, jonka tulokset pohjautuvat keräämääni empiiriseen aineistoon. Päädyin fenomenografiseen tutkimusotteeseen, koska kiinnostukseni kohteena olivat nimenomaan käsitykset ja kokemukset, ja koin oman asemani tutkimusasetelmassa lähinnä oppijaksi. Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään kartoittamaan tutkittavaan ilmiöön liittyviä käsityksiä ja niiden laadullista eli sisällöllistä vaihtelua. Tutkimusaineiston keräämistä varten otin
yhteyttä kolmeen tekstiilityön aineenopettajaan, joiden tiesin joko itse tai suositusten perusteella pitävän luovuuden ajamista tärkeänä osana tekstiilityön opetusta. Tutkimukseni
fenomenografinen analyysi perustuu heiltä keräämiini teemahaastatteluihin luovuuden
olemuksesta ja sen tukemisesta koulussa.
Innostuin tutkimaan luovuutta alun perin omien koulukokemusteni sekä taide- ja taitopainotteisten luokanopettajaopintojeni pohjalta. Taustoitin tutkimustani tekemällä ensin luovuus-käsitettä ja uusimpia luovuusteorioita koskevan kirjallisuuskatsauksen kandidaatintyön muodossa. Teoreettisen aiheeseen tutustumisen pohjalta mielenkiintoni kohdistui erityisesti luovuuden oppiainekohtaisiin erityispiirteisiin. Tutustumassani, pääosin kansainvälisessä, luovuuteen liittyvässä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa luovuutta käsiteltiin jonkin
verran lasten ja koulun näkökulmasta ja esimerkkejä nostettiin useista taide- ja taitoaineista. Huomasin kuitenkin harmikseni, että käsityö jäi aina esimerkkien ulkopuolelle, koska
itse olen kaikkein vahvimmin liittänyt luovuuden aina nimenomaan käsillä tekemiseen ja
käsitöihin. Päädyin etsimään tietoa luovuudesta koulukäsitöissä myös kotimaisesta kirjallisuudesta ja artikkelitietokannoista löytämättä mainittavia tuloksia. Päätin siis ravistella
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omia luovuuteen liittyviä ennakko-oletuksiani tekstiilityön opetuksessa ja ryhtyä tutkimaan
aihetta. Haastattelemalla kokeneita tekstiilityön opettajia, joille tämä sama aine olisi tärkeä,
saisin kerättyä arvokasta aineistoa siitä, miten erilaisia käsityksiä ja kokemuksia luovuudesta ja sen tukemisesta voikaan olla. Suurella innolla haluan myös jakaa löytämäni tiedon
muiden luovuuden tukemisesta kiinnostuneiden käyttöön.
Raportoin tutkimustani samassa järjestyksessä kuin fenomenografinen tutkimusotteen vaiheet etenevät (ks. Ahonen, 1994, 115). Aluksi esittelen, miten ja mistä lähtökohdista huomioni kiinnittyi juuri tähän aiheeseen. Kerron siis siitä, mitä tutkin. Sen jälkeen avaan luovuuden käsitettä teoreettisesti ja avaan siihen liittyviä keskeisiä termejä ja näkökulmia.
Koska olen tehnyt perusteellisen kirjallisuuskatsauksen aiheesta ja raportoinut sitä kandidaatintutkielman muodossa, hyödynnän teoriaosuudessa aiemmin kirjoittamaani tekstiä
niiltä osin kuin se tukee tätä tutkimusta. Teorian esittelyn lopuksi nostan vielä esiin näkökulman luovuudesta tekstiilityön opetussuunnitelmassa. Esittelen opetussuunnitelmauudistuksen mukanaan tuomaa trendiä vertailemalla voimassa olevaa opetussuunnitelmaa aiemmin tänä vuonna julkaistuun vuoden 2016 opetussuunnitelman luonnokseen.
Teoriaosuuden jälkeen esittelen tarkemmin tekemiäni valintoja fenomenografisten menetelmien suhteen. Avaan fenomenografiaa yleisesti, esittelen aineistoani ja sen keräämisessä
käyttämääni teemahaastattelua sekä analyysin eri vaiheita. Itse analyysiluvussa pyrin tekemään jäsentelemäni kategoriat läpinäkyväksi suorien lainausten avulla ja esitän yhteenvedon koko tutkimuksen tuloksista. Lopuksi vielä pohdin tutkimuksen tulosten ja teorian
välistä yhteyttä, eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä sekä esittelen ehdotuksia jatkotutkimuksen aiheista.
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT
Tekemäni tutkimus pohjautuu sekä henkilökohtaisille intresseilleni kehittyä luovuutta tukevana opettajana että havaitsemalleni tarpeelle tutkia luovuus-ilmiötä tekstiilityön opetuksen näkökulmasta. Lisäksi näen tutkimusaiheen erittäin ajankohtaisena siirryttäessä uuteen
opetussuunnitelmaan vuonna 2016. Avaan seuraavissa alaluvuissa henkilökohtaisia lähtökohtiani tutkimukselle sekä laajempaa tutkimuksen kenttää, johon tämä tutkimus asettuu.
Lopuksi esittelen vielä tutkimuskysymykset.

2.1 Henkilökohtaiset intressit luovuustutkimukselle
Kiinnostuin luovuudesta jo peruskoulussa, ja lukioaikana heräsin pohtimaan erityisesti
luovuuden asemaa koulussa. Kiinnostuksen syynä lienevät omat koulukokemukseni: kävin
peruskoulun musiikkiluokilla ja lukiossa jatkoin kansainvälisellä linjalla, missä opintoihimme kuului iso opintokokonaisuus eurooppalaisesta kulttuurista. Kurssin puitteissa
tutustuimme eurooppalaiseen kulttuuriin ja taiteilijoihin kirjallisuuden, musiikin ja kuvataiteen parissa. Lopulta valmistimme itse oppimamme pohjalta näytelmää, runoja, musiikkia
ja taidetta sisältävän kulttuuri-illan. Tämä projekti oli vain yksi, joskin merkittävä sellainen, niistä monista, joihin pääsin osallistumaan kouluaikana. Niin peruskoulussa kuin lukiossakin arkipäiviin lukeutui paljon luovuuteen liittyviä tekijöitä. Erityisen hienoja kokemuksia olivat edellä mainitsemani kaltaiset poikkitaiteelliset, itse suunnitellut ja aina esitettäväksi asti työstetyt projektit. Niiden parissa luovuus sai siivet selkäänsä.
Esimerkkejä tällaisista projekteista voisin esittää useita, mutta yhteistä niille kaikille on
ollut sosiaalisuuden ja yhdessä tekemisen valtava merkitys luovassa työssä. Yhdessä tekeminen onnistuakseen on vaatinut hyvää ryhmädynamiikkaa sekä oppilaiden keskinäistä ja
oppilaiden ja opettajien välistä luottamusta. Ilmapiiri on ollut turvallinen ja luovalle työskentelylle on ollut selkeät, joskin sopivan väljät raamit. Deadlinet ja tavoitteet sovittiin
yhteisesti aivan alussa. Työskentelytapoina luoville projekteillemme käytimme vaihtelevasti monenlaista brainstormingista pieniin improvisaatioharjoituksiin riippuen ohjaavasta
opettajasta. Tärkeää työskentelyssä oli se, ettei hullujakaan ideoita tyrmätty suorilta, ja
jokainen osallistui toimintaan omista lähtökohdistaan tuoden oman arvokkaan panoksensa
projektiin. Lopputuloksina oli usein yhdessä kirjoitettuja musiikkinäytelmiä, joihin lavasteet ja puvustukset suunniteltiin ja tehtiin itse.
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Varsinkin nyt vuosien jälkeen noihin hetkiin palatessani pohdin mielelläni syitä siihen,
miksi osaa niistä oli mukavampi tehdä kuin toisia. Olen huomannut, että projektin teemasta
riippumatta kaikkein syvimpiä kokemuksia olivat ne, joissa sai kokea aidosti tulleensa
kuulluksi. Kaikkein parhaiten onnistuneita projekteja leimaa sellainen luovan voiman tunne, joka on enemmän kuin siihen liittyvien yksilöiden yhteenlaskettujen luovuuksien summa. Huippukokemuksien äärelle ei kuitenkaan oltaisi päästy ilman opettajien taitavaa ohjausta. Parhaimmillaan opettajan rooli oli mahdollistaja, jolta sai tarvittaessa apua ohjaamiseen ja näkökulmia toteutukseen. Jotkut opettajista onnistuivat tukemaan prosessia paremmin kuin toiset, mistä syystä minua kiinnostaakin selvittää, millaisia mahdollisuuksia luovuuden tukemiselle ylipäätään on olemassa.
Olen saanut kotona pienestä asti tukea luovalle työskentelylle ja käsillä tekeminen, mukaan
luettuna tekstiilityö, on kuulunut elämääni niin kauan kuin muistan. Luovuutta salliva ilmapiiri on näkynyt muun muassa käsityöharrastuksessani niin henkisenä tukena ja opastuksena kuin materiaalien ja välineiden runsasmääräisenä hankintanakin. Aina, kun mieleeni juolahti jonkinlainen tuote, jonka haluaisin valmistaa, siihen tarvittavat tarvikkeet
hankittiin. Lisäksi sain osallistua useille kudonta- ja huovutuskursseille vapaa-ajallani.
Kaikki tämä tuki kädentaitojen harjoittelun yhteydessä tiiviisti myös luovuutta, ja totuinkin
lapsesta asti ajatusmaailmaan, jossa valmistettavat tuotteet suunniteltiin itse. Varmaankin
tästä syystä löydän itseni kaupassa tuotteiden äärellä miettimässä, miten helppo kyseinen
tuote olisi valmistaa itse, ja vieläpä omalla twistillä varustettuna.
Ala-asteen käsitöissä en pärjännyt, koska en malttanut keskittyä töihin, joista tuli opettajan
määrittelemä tuote opettajan määrittelemästä materiaalista. Vaikka olin hidas ja keskityin
varmasti enemmän juttelemiseen kuin itse työn tekemiseen, nautin kuitenkin käsityötuntien
tarjoamasta vapaudesta: siellä sai valita istumapaikan itse, jutella hiljaa, ja neule- tai virkkaustöitä tehdessä saimme kuunnella musiikkia radiosta tai levyltä. Saamani huonot arvosanat eivät kuitenkaan lannistaneet minua, sillä uskoin taitoihini. Olinhan kotona saanut
tehdä hienoja tuotteita jo paljon! Yhden koulutyön kuitenkin muistan ylitse muiden – ensimmäiset villasukat kuudennella luokalla. Niistä tuli monta numeroa liian suuret, mutta
samankokoiset kuitenkin. Niihin sai itse valita värin koko kaupan hyllyllä löytyvästä värivalikoimasta, ja saipa vielä suunnitella itse omanlaisen kirjoneulekuvioinninkin sukanvarteen. Muistan pohtineeni kuviota tarkasti, ja lopulta sain piirrettyä ruutupaperille mielestäni
hienon siksak-kuvion, jonka onnistuneesti toistin itse työssä. Sukista tuli niin rakkaat ja
onnistuneet, että käytän niitä edelleen suuresta koosta huolimatta.
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Todellinen käsityökipinä kuitenkin puraisi minua vasta yläasteella. Ilmapiiri luokassa oli
huikea ja puheensorina nousi ajoittain varmasti turhan korkeaksi, mutta opettaja ei puuttunut siihen, kunhan työt etenivät. Sopivan työskentelypisteen sai etsiä luokasta itse, jaoimme ideoita keskenään ja välitunnilla keitimme teetä luokassa. Toisinaan joku oppilaista
kävi hakemassa läheisestä leipomosta pussillisen pullaa, jota sitten tarjosi muille teen kaveriksi. Pääsin seitsemännen luokan aikana kokeilemaan valtavan määrän erilaisia tekniikoita
ja niistä innostuneena valitsin valinnaisaineeksi luovan tekstiilityön. Valinnaisaineen myötä pääsin tutustumaan entistä syvemmin moniin erikoistekniikoihin hatun huovuttamisesta
erilaisiin kankaan värjäystekniikoihin. Kaikki työt suunniteltiin huolellisesti itse alusta
loppuun asti, enkä muista käyttäneeni ainuttakaan valmista kaavaa sellaisenaan koko kahdeksannen ja yhdeksännen luokan aikana. Vuoden aikana valmistuneita töitä esittelimme
näyttelyissä ja jokakeväisessä muotinäytöksessä. Yläasteen jälkeen käsityö on noussut tärkeimmäksi harrastuksekseni ja muuttuu vain rakkaammaksi vuosi vuodelta.
Näiden koulukokemusten sekä opettajaopintojeni pohjalta innostuin tutkimaan luovuutta
tarkemmin. Koska tekstiilityö on minulle läheinen harrastuksena ja pääsin tutustumaan sen
opettamiseen tekstiilityön sivuaineopinnoissa, teemaharjoittelussa sekä maisterivaiheen
harjoittelussa, halusin tarttua nimenomaan tähän näkökulmaan. Tutkimuksen avulla voisin
kerätä arvokasta aineistoa, jonka pohjalta saisin uudenlaisia ideoita luovuuden tukemiseen
ja toisaalta osaisin olla varuillani kokeneiden opettajien huomaamien luovuutta estävien
tekijöiden kanssa. Näin voisin kehittää omaa ammattitaitoani käsityönopettajana, ja uskon
tiedon olevan sovellettavissa myös muihinkin oppiaineisiin.

2.2 Tutkimuksen tarpeellisuus ja ajankohtaisuus
Yhteiskunnan vaatimusten keskellä elämme melkoisessa tulospaineessa. Menestyäkseen on
oltava tehokas. On tuotettava pienessä ajassa merkittäviä luovia ja innovatiivisia ratkaisuja
– mielellään paljon. Tällaisen paineen keskellä herää ajatuksia yhtälön mahdottomuuden
suhteen, sillä yleisesti tunnettua on se, miten luovuus kukoistaakseen vaatii aikaa ja tilaa
ympärilleen. Sitä ei voida pakottaa esiin. Kuten Helsingin Yliopiston emeritusprofessori
Kari Uusikyläkin (2012, 11) uusimmassa kirjassaan toteaa, luovaksi ei voida kasvaa pikakurssilla, vaan se vaatii aikaa ja sellaisia ympäristöjä, joissa luovuuden käyttö on sallittua.
Myös kasvatustieteen professori Juha Hakala (2013) puhuu hidastamisen puolesta. Kiivastahtisen yhteiskuntamme keskellä on asioita, jotka vaativat aikaa ja pitää tehdä hitaasti.
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Luovuus lukeutuu näihin asioihin. (Hakala, 2013, 12.) Opettajat viettävät paljon aikaa tulevaisuuden aikuisten kanssa, ja siksi tämän sisäistäminen on kasvatustyötä tekeville erityisen tärkeää. Aikaa ja kiireettömyyden tuntua on oltava, sillä sen tuomat hyödyt tuskin rajoittuvat luovuuden kehittymiseen. Paineiden keskellä on tärkeää pysähtyä miettimään,
mitä luovuus on, ja miten sen määrää ja laatua voidaan parantaa yhteiskuntamme hyväksi.
Julkisuudessa on puhuttu paljon luovuudesta koulussa ja siitä, miten suomalaisia pidetään
luovana kansana. Koulumaailmassa vastuu luovuuskasvatuksesta sysätään helposti taito- ja
taideaineiden niskoille, mutta todellisuudessa pohjaa luovuudelle täytyy rakentaa kaikessa
opetuksessa (Heikkinen & Lindfors, 2012, 123). Opettajien olisi tärkeää tunnistaa luovuuden merkkejä myös teoreettisten oppiaineiden parissa. Luovuuden taitoja kehittämällä yksilö rakentaa myös suhdetta itseensä (Uusikylä, 2012, 11), minkä tukeminen on yksi koulun tärkeimmistä tehtävistä. Koululaitoksemme haluaa kasvattaa tasapainoisia aikuisia ja
yksilöitä, joilla on terve arvostus itseään kohtaan. Jotta yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin ja kokonaisvaltaisena ihmisenä kasvamisen tavoitteisiin voitaisiin päästä, tulee koulun
kiinnittää huomiota siihen, miten luovuuteen kasvatetaan. Jeffrey ja Craft (2001, 4–5) nostavatkin esiin, että on muistettava ero kahden toisiinsa helposti sekoittuvan asian, luovuuteen opettamisen ja luovan opettamisen välillä. Tämän tutkimuksen mielenkiinto kohdistuu
nimenomaan niihin käsityksiin, joilla nähdään olevan vaikutusta luovuuteen opettamisessa
tai luovuuteen kasvattamisessa, ja tutkimuksen tuloksena pyrin esittämään siihen tähtääviä
työkaluja.
Suomalaisen koululaitoksen tarjoamassa oppiainevalikoimassa on poikkeama verrattuna
muihin maihin: käsityön opetuksen asema. Suomessa käsityö on ollut pakollinen oppiaine
koulussa jo 1860-luvulta asti, ja on säilyttänyt asemansa toisin kuin muissa maissa (Garber,
2002, Seitamaa-Hakkaraisen, 2009, 63 mukaan). Tekstiilityö-niminen oppiaine on ollut
mukana peruskoulun alusta, vuodesta 1970 asti. Jo silloin käsityön opetuksen tavoitteisiin
kuului itsensä toteuttaminen, vaikka opetussuunnitelma ohjasikin tekniikoiden ja valmistettavien töiden valintaa tiukasti. (Seitamaa-Hakkarainen, 2009, 64.) Käsityöllä on ollut sama
asema kaikissa opetussuunnitelmissa tähän asti ja jatkaa edelleen seuraavassakin vuonna
2016 voimaan astuvassa opetussuunnitelmassa. Tämän erityisaseman vuoksi päädyin selvittämään, onko luovuutta käsitöissä tutkittu Suomessa, sillä kansainvälisissä julkaisuissa
en ole siihen törmännyt.
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Tutustuin Oulun yliopiston kirjaston Oula-tietokannan lisäksi Itä-Suomen, Helsingin ja
Turun yliopistojen kirjastojen tietokantoihin kartoittaakseni aiheen tutkimuksen tarpeellisuutta. Tietokannat valitsin sillä perusteella, että kyseisissä yliopistoissa voidaan opiskella
käsityönopettajaksi. Haku tuotti yhden tuloksen, samantapaisen pro gradu -tutkielman
vuodelta 1993. Muuten tulokset asiasanayhdistelmällä tekstiilityö ja luovuus olivat kovin
köyhiä ja kaukaa haettuja omaan aiheeseeni nähden. Opetussuunnitelma on uudistunut jo
kahdesti vuoden 1993 jälkeen, ja jälleen uusi versio on jätetty kommenttikierrokselle. Tutkielman aihe sijoittuu siis kovin vähän tutkitulle alueelle ajankohtaisuudestaan huolimatta.

2.3 Tutkimuskysymykset
Tutkimuksessani tarkastelen tekstiilityön aineenopettajien käsityksiä luovuudesta kahdesta
näkökulmasta: ensinnäkin miten he kokemustensa ja esimerkkien kautta määrittelevät luovuutta ja toisekseen millaisten tekijöiden he uskovat tukevan tai estävän oppilaan luovaa
ilmaisua tekstiilityön tunneilla. Olen jakanut nämä näkökulmat alakysymyksiin helpottamaan haastattelujen tekemistä ja aineiston analysointia.
1. Miten tekstiilityön aineenopettajat määrittelevät luovuutta?
a. Onko luovuus alasidonnaista?
b. Vaaditaanko luovuuden käyttämiseen toimialan taitoja?
c. Millainen on luova yksilö?
2. Miten luovuutta voidaan tukea tai estää koulun tekstiilityön tunneilla?
a. Miten opettaja voi vaikuttaa oppilaiden luovuuteen?
b. Miten erilaiset ympäristöt voivat vaikuttaa oppilaiden luovuuteen?
Tutkimuskysymykset olen johtanut kandidaatintyön puitteissa perehtymäni teoreettisen
tietämykseni sekä kiinnostuksen kohteideni pohjalta. Pyrin vastaamaan kysymyksiin keräämäni empiirisen aineiston pohjalta.
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3 LUOVUUS
Luovuus on vaikea, monitasoinen käsite, jota on pyritty määrittelemään erilaisten teorioiden avulla. Kielitoimiston sanakirjan (2006) mukaan sana luoda tarkoittaa jonkin tuottamista tyhjästä tai olemassaolon aiheuttamista; tuottamista, aikaansaamista, uuden keksimistä tieteellisen tai taiteellisen toiminnan avulla. Luoda-sanaa käytetään myös useiden
käytännön töiden ja kädentaitojen yhteydessä, kuten kankaan, loimen sekä silmukoiden
luomisessa. Luova sen sijaan on henkilö, joka suuntaa henkiset kykynsä tieteelliseen tai
taiteelliseen työhön; tuottaa jotain uutta tieteen tai taiteen kentällä. Sana luovuus tarkoittaa
luomiskykyä. (Kielitoimiston sanakirja, 2006, 109, 118–119.) Englannin kielessä luovasanaa vastaavat sanat creative ja inventive, joista ensimmäinen tarkoittaa luovaa ja omaperäistä kun taas jälkimmäinen painottaa kekseliäisyyttä ja idearikkautta. Käyttämissäni englanninkielisissä lähteissä on käytetty sanaa creative.

3.1 Luovuustutkimuksen historia lyhyesti
Luovuus on kiinnostanut ihmisiä jo pitkään, mutta viimeisten kuuden vuosikymmenen
aikana käsitettä on tutkittu ja pyritty määrittelemään erityisen paljon. Modernin luovuustutkimuksen katsotaan alkaneen vuonna 1950 J. P. Guilfordin (1897–1987) amerikkalaisille psykologeille pitämästä puheesta, jossa hän esitti tarpeen luovuuden tutkimiselle. Hän
halusi luovuuden ja älykkyyden erotettavan toisistaan ja tilastomatemaattisen tutkimussuuntauksen edustajana ajoi luovuuden mittaamiseen tarkoitettujen testien kehittämistä.
(Uusikylä, 2012, 17–19.) Erityisesti Guilford haastoi tutkimaan kahta luovuuteen liittyvää
aluetta: sitä, kuinka nähdä luova potentiaali lapsissa sekä sitä, miten luovaa persoonallisuutta voitaisiin tukea tai kehittää (Piirto, 2004, 9–10). Nämä kaksi tutkimuskohdetta ovat
tärkeitä, ei vain psykologeille, vaan myös lasten kanssa eniten aikaansa viettäville aikuisille: vanhemmille, opettajille ja muille kasvattajille.
Aiemmin historiassa luovuus on käsitetty mystisenä tapahtumana. Ensimmäisiä luovuuteen
liittyviä ajatuksia löytyy jo Platonilta (427–347eaa.) ja Aristoteleelta (384–322eaa.). Erityisesti Platon mielsi luovuuden mystiseksi, kuten myös myöhemmin Immanuel Kant (1724–
1804) ja Sigmund Freud (1856–1939) (Uusikylä, 2012, 23–24). Guilfordin kuuluisan puheen ja lisääntyneen luovuustutkimuksen jälkeen on luovuus nähty vähemmän mystisenä.
Tunnetun luovuustestin TTCT:n (Torrance Test of Creative Thinking) kehittäjä E. Paul
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Torrance (1915–2003) tosin nosti kokonaisvaltaisen tietoisuuden ja suprarationaaliset kokemukset merkityksellisiksi luovuustutkimuksen kohteiksi ja toi siten luovuuden mystisyyttä takaisin tutkimukseen (Uusikylä, 2012, 23–25). Suprarationaalisilla kokemuksilla
tarkoitetaan sellaisia kokemuksia jotka ylittävät järkiperäiset selitykset.
B. F. Skinner (1904–1990) sen sijaan näki luovuuden mekaanisena tapahtumana. Ympäristöön, historiaan ja evoluutioon vaikuttavat tekijät mahdollistavat sen, että taiteilijalla on
edellytyksiä yhdistellä tuntemiaan asioita odottamattomalla tavalla lopputuloksena menestynyt taideteos. Skinner haluaa kyseenalaistaa, kuuluuko kiitos tuotoksesta taiteilijalle itselleen vai sen sijaan ympäristötekijöille, jotka mahdollistivat sen synnyn. Teorian mukaan
kehittääksemme taidetta meidän on siis pyrittävä kehittämään ympäristöämme ja kulttuuriamme, jotta taiteilijalla olisi paremmat edellytykset työhönsä. (Uusikylä 2012, 27–29.)
Yksinkertaistettuna Skinnerin mukaista mekaanista luovuuskäsitystä voitaisiin kuvata palapelin kokoamisena, jossa palaset ovat ympäristön, kulttuurin, historian ja kokemusten
osia, ja joista taiteilija valitsee ja yhdistelee mielestään toisiinsa sopivat palaset ja muodostaa niistä kokonaisuuksia.
Rhyammar ja Brolin (1999) ovat tehneet koonnin luovuustutkimuksen kolmen päälinjan
kehittymisestä 1950-luvulta. Nämä linjat ovat persoonallisuus, kognitio ja luovuuden stimulointi. 1980-luvulla kehittyi uusi sosiaalipsykologinen luovuustutkimuksen linja, jossa
huomioitiin myös ympäristötekijöiden vaikutukset luovuuteen. Edelleen 1990-luvulla tätä
linjaa on jatkettu, mutta erityisesti tavallisten ihmisten luovuuden tutkimuksessa, kun aiemmin tutkimusten kohteena olivat luovat lahjakkuudet. (ks. Jeffrey & Craft, 2001, 2.)
Viimeisen kuudenkymmenen vuoden aikana kiinnostus luovuutta kohtaan on vain kasvanut ja aiheeseen liittyviä tutkimuksia löytyy valtavasti.
Luovuuden tutkimus on kuitenkin vielä verrattain uutta, eikä edes luovuuden määritelmästä ole päästy yhteisymmärrykseen. Seuraavissa alaluvuissa keskityn esittelemää pääasiassa
1990-luvun jälkeen julkaistuja luovuuteen liittyviä teorioita ja määritelmiä. Tärkeitä nykypäivän tutkijoita ovat muun muassa Teresa M. Amabile, Margaret A. Boden, Mihaly
Csikszentmihalyi, Todd I. Lubart ja Robert J. Sternberg. Heidän lisäkseen kotimaisista
luovuuden tutkijoista ja puolestapuhujista mainittakoon luovuutta ja lahjakkuutta tutkinut
Kari Uusikylä.
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3.2 Toimiala ja kenttä
Tutkielman luettavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta on aluksi syytä määritellä luovuuteen liittyvissä teksteissä toistuvat käsitteet toimiala ja kenttä. Avaan nämä termit Mihaly
Csikszentmihalyin (1996) luovuuden systeemisen mallin mukaan. Samassa yhteydessä
esittelen myös yksilö-käsitteen saman mallin osana, vaikka palaankin käsitteeseen vielä
myöhemmin muissa yhteyksissä.
Jotta yksilön osuutta luovuuden systeemisen mallin mukaan voidaan selittää, on tunnettava
toimialan ja kentän toimintaperiaatteet. Toimiala (domain) koostuu alalla käytettävistä
symbolisista säännöistä ja menettelytavoista. (Csikszentmihalyi, 1996, 27–28.) Esimerkkinä toimialasta voisi olla vaikkapa musiikki, jonka symbolinen järjestelmä, nuottikirjoitus,
on laajalti tunnettu. Musiikin menettelytapoihin voidaan lukea harmoniaan liittyvät säännöt, jotka toki vaihtelevat kulttuureittain. Musiikin toimialaa on uudistettu aikojen kuluessa
muun muassa nuottikirjoituksen kehittämisellä ja uudentyyppisillä sävellysmuodoilla.
Tekstiilityössä toimialan säännöt ja menetelmät sisältävät muun muassa kansainvälisestikin
käytössä olevia kaavoissa ja rakennepiirroksissa käytettyjä merkintätapoja, neuleohjeiden
merkintätapoja ja perustekniikoita sekä niiden sovelluksia ylipäätään.
Kenttä (field) sen sijaan koostuu toimialan parissa yleisesti hyväksytyistä auktoriteeteista ja
se toimii ikään kuin portinvartijana toimialalle. Kenttä määrää, mikä uusi hyväksytään
toimialan piiriin, mikä on luovaa ja huomionarvoista. Sen toiminta voidaan jakaa kolmeen
tyyppiin. Ensinnäkin kentän toiminta voi olla joko reaktiivista tai proaktiivista: reaktiivinen kenttä ei aktiivisesti kannusta luovuuteen kun taas proaktiivinen kenttä niin tekee. Toisekseen kentän suodatin voi olla joko väljempi tai tiheämpi - on täysin riippuvaista kentän
toimintamallista, kuinka paljon uutta toimialalle hyväksytään. Kolmanneksi kenttä voi olla
yhteyksissä sosiaaliseen systeemiin ja saada sieltä apua innovaatioiden tukemiseen toimialallaan. Tiivistettynä luovuutta voidaan siis sanoa tapahtuvan silloin, kun yksilö toimialan
symbolien avulla esittää uuden idean, jonka kenttä hyväksyy uudistamaan toimialaa.
(Csikszentmihalyi, 1996, 28, 43–44.)
Tarkentaakseni vielä komponenttien välisiä merkityksiä, on korostettava, että tämän teorian mukaan luovuus tapahtuu aina jollain tietyllä toimialalla ja kentällä. Yksilö ei voi olla
luova, eli vaikuttaa toimialaan, pyrkiä sen sisään tai laajentamaan sen rajoja tuntematta
toimialaa hyvin. Pelkkä yksilön suoritus ei riitä luovuuden mittariksi, vaan tuotoksen soveltuvuus toimialalle kentän arvioinnin kautta on suuressa roolissa luovuuden tunnustami-
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sessa. Jotta tämä olisi mahdollista, on yksilön sisäistettävä koko systeemin toimintaperiaatteet ja toimialan valintaperusteet pystyäkseen luomaan jotain huomionarvoista. (Csikszentmihalyi, 1996, 29, 31, 47, 51.) Yksilön rooli mallin mukaan ei siis rajoitu pelkästään
luomisen pariin, vaan siihen vaikuttavat paljolti myös sosiaaliset suhteet ja oppineisuus.
Lisäksi tuotokset on aina tuotava julkisuuteen arvioitavaksi, koska luovaksi voidaan laskea
ainoastaan ne tuotokset, jotka ovat läpäisseet kentän valintaperusteet.
Huomioitavaa Csikszentmihalyin mallissa on, että aina kenttä ei välttämättä ole oikeassa.
Kaikki suuret taiteilijat eivät tulleet kentän tunnustamiksi omana aikanaan, vaan joskus
luomukset olivat edellä aikaansa. Näissä tapauksissa kyseisten taiteilijoiden luovuus on
tajuttu jälkikäteen, jolloin vasta myöhempi kenttä on tunnustanut ne ja hyväksynyt vaikuttamaan toimialalle. Toinen huomioitava seikka on, että jos luovaksi voidaan laskea ainoastaan näkyväksi tehdyt ja siten kentän arvioitavaksi asetetut tuotokset, jättää teoria ulkopuolelleen ajatuksen tai sosiaalisten suhteiden tasolla tapahtuvan luovuuden. Luovaa voi olla
ainoastaan konkreettiset tieteelliset tai taiteelliset tuotokset. Toisaalta, jos Csikszentmihalyin mallia laajennetaan koskemaan erilaisia luovuuskäsityksiä ylipäätään, erityisesti koulumaailmaan sovellettuna, voidaan pohtia keistä toimijoista kenttä koostuu. Jos Csikszentmihalyin mukaan kentällä tarkoitetaan toimialallaan tunnettuja ja huippuja, voi koulussa
kenttä olla vaikkapa opettaja, oppilasryhmä tai oppilas itse. Tällöin oppilaan luovuutta ei
verrata maailman huippujen esittämään luovuuteen vaan ennemminkin suhteutetaan tuotoksia saman ikäluokan sisällä esitettyihin tuotoksiin tai oppilaan omaan kehittymiseen.
Tutkijoiden kesken on erimielisyyttä luovuuden toimialasidonnaisuuden suhteen. Csikszentimahlyin kanssa samansuuntaista näkemystä jakaa esimerkiksi Howard Gardner.
Gardnerin (1985) tunnetun moniälykkyysteorian mukaan luovuus määritellään ”korkean
tason kognitiiviseksi kapasiteetiksi”, eikä lue luovuutta omaksi älykkyyden osa-alueekseen
muun muassa toimialasidonnaisuuden vuoksi. Gardner väittää, että harva yksilö on luova
usealla eri alalla jo pelkästään siitä syystä, että ollakseen luova täytyy sisäistää tarvittava
määrä alan tietoa ja taitoa. Luovuuteen tarvittava toimialan sisäistämisen määrä on yleensä
niin suuri, että moneen alaan erikoistuminen käy mahdottomaksi. (Gardner, 1985, 288–
289.) Tästä syystä yksilöä ei voida nähdä yleisesti luovana. Lucas (2001, 40) sen sijaan
kiistää Gardnerin näkemyksen siitä, että luovuus olisi riippuvainen toimialasta, ja uskoo
luovuuden olevan ennemminkin mielentila. Sternberg (2003) tutkimustensa perusteella
myöntää luovuuden oleva jokseenkin, vaikkei täysin, riippuvainen alasta. Hän kuitenkin on
myös jonkin verran samoilla linjoilla Lucasin kanssa ja esittää luovuuden olevan suuressa
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määrin elämänasennetta. (Sternberg, 2003, 332, 336.) Yksiselitteistä vastausta luovuuden
toimialasidonnaisuudesta on mahdotonta löytää jo pelkästään siitäkin syystä, että itse luovuuden määritelmiäkin on niin monenlaisia.

3.3 Luovuus käsitteenä
Perinteisesti länsimaisessa kulttuurissa luovuutta on määritetty uutuuden, omaperäisyyden
tai odottamattomuuden sekä tarkoituksenmukaisuuden käsitteiden avulla (Kharkhurin,
2014, 338). Kyseiset termit on esitetty myös paljon nykytutkimuksessa siteeratussa Sternbergin ja Lubartin luovuuden määritelmässä (ks. Sternberg & Lubart, 1999, 3). Idän kulttuuri sen sijaan korostaa sosiaalisia ja moraalisia arvoja luovuudessa, usein kytköksissä
sosiokulttuurisiin tekijöihin. Ne ilmenevät luovassa työssä esteettisyytenä, hyvyytenä ja
autenttisuutena. (Kharkhurin, 2014, 338–340.) Luovuutta tutkittaessa omaperäisyys on
kuitenkin kaikkein useimmin ilmi tuleva ominaisuus (Guilford & Hoepfner, 1971, 127), ja
se toistuikin lähestulkoon kaikissa luovuuden määritelmissä.
Muun muassa Mark A. Runco (2003) avaa luovuuden määritelmää omaperäisyyden avulla.
Hänen mukaansa omaperäisyys liittyy luovuuteen kiistatta, mutta tarkentaa omaperäisyyden tarvitsevan tuekseen esteettisyyttä tai sopeutumiskykyä eli adaptiivisuutta. Hän korostaa kyseisen luovuuden määritelmän tarkoittavan nimenomaan luovuutta yksilön henkilökohtaisena konstruktiona, johon lukeutuvat myös itseilmaisu ja itsensä toteuttaminen. Luovuudeksi Runcon mukaan lasketaan kaikki yksilötasolla tapahtuva toiminta, joka täyttää
omaperäisyyden ja adaptiivisuuden kriteerit ja on luettavissa realistiseksi ratkaisuksi. Suurimmalla osalla ihmisistä on potentiaalia tällaiseen toimintaan, ja vaikka tulokset saattavatkin olla arkipäiväisiä, ovat ne luovia joka tapauksessa. Kun monet muut luovuusteoriat
pyrkivät keskittymään objektiiviseen käsitykseen luovuuden tasosta ja luoviin tuotoksiin,
puhuu Runco arkiluovuudesta. (Runco, 2003, 318–319.)
Myös NACCCE:n (National Advisory Committee on Creative and Cultural Education)
tutkijana toimineen Joubertin (2001) avaamassa luovuuden määritelmässä nostetaan esiin
omaperäisyys. Hänen esittämänsä, myös NACCCEn raportista (1999) luettavan määritelmän mukaan luovuus on sellainen ”mielikuvitusta sisältävän toiminnan prosessi, jonka
lopputuloksena on ainutlaatuinen ja arvokas tuotos”. Määritelmässä mainittua mielikuvitusta lapsilla on luonnostaan. Sen avulla yksilön on mahdollista nähdä tavanomaiset asiat
uudesta perspektiivistä. Määritelmä korostaa myös prosessin aktiivisen muodostamisen
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merkitystä. Vaikka ideat tuntuisivatkin välillä tulevan tyhjästä, on ne kuitenkin työstettävä
luovaa toimintaa varten. (Joubert, 2001, 18–19.)
Mainittu omaperäisyys sen sijaan voidaan nähdä kolmella eri tavalla: historiallisena, verrannollisena ja yksilöllisenä omaperäisyytenä. Historiallisesti omaperäiset ovat tuttuja kaikille, sillä ne ovat muuttaneet jotain ihmiskunnan keskuudessa merkittävästi. Verrannollisesti omaperäiset vaikuttavat sen sijaan pienemmässä piirissä, mutta ovat edelleen kyseiseen vertaisryhmään nähden omaperäisiä. Yksilöllinen omaperäisyys pystytään määrittämään henkilön omiin saavutuksiin nähden, eikä sillä ole yhteiskunnallisesti tai edes vertaisryhmään nähden mainittavaa merkitystä. (Joubert, 2001, 19–20.) Tällainen erittely auttaa huomaamaan, miten eri tavoilla luovuutta voidaan määrittää ja mikä on tilanteeseen
nähden sopiva rajaus. Vaikka kouluyhteydessä olisikin häkellyttävää tunnistaa jopa historiallisesti merkittävää omaperäisyyttä, on opettajan kuitenkin syytä pysähtyä pohtimaan
kannustetaanko luokassa lapsia näkemään verrannollisesti vai sen sijaan yksilöllisesti
omaperäisiä ja luovia ratkaisuja. Tavoitteenahan kuitenkin yleensä on kannustaa jokaista
lasta kehittämään omaa luovuuttaan eteenpäin.
Kognitiotieteen tutkija-professori Margaret Boden on määritellyt luovuutta uutuuden kautta ja rajannut sitä samaan tapaan kuin Joubert eritteli omaperäisyyden tasoja. Boden (2004)
on jakanut uutuuden kahteen osaan: historiallisesti merkittävään uutuuteen eli Hluovuuteen sekä psykologiseen uutuuteen eli P-luovuuteen. H-luovuuden tuotokset ovat
historiallisesti merkittäviä ja yleisesti hyväksyttyjä luovuuden tuotoksia, kun taas Pluovuus on tuttu esimerkiksi lasten kanssa työskenteleville. P-luovuutta kuvaa hyvin lasten
tekemät luovat oivallukset, jotka ovat heidän kokemusmaailmassaan ja tietämystasollaan
todellakin uusia, vaikka asia saattaisi olla oppikirjan sivullakin heidän tietämättään. (Boden, 2004, 1–2.) Jokseenkin samanlainen jako löytyy myös Sternbergilta ja Lubartilta
(1999). Heidän esittelemänsä yksilöllisen tason luovuus ilmenee arkipäivän askareissa ja
ongelmanratkaisutilanteissa, ja sosiaalisen tason luovuus sen sijaan johtaa tieteellisiin löydöksiin, taideteoksiin, innovaatioihin ja sosiaalisiin rakenteisiin. (Sternberg & Lubart,
1999, 3.)
Eri tasoisten luovuuksien lisäksi on yritetty piirtää myös rajaa luovan ja ei-luovan välille,
vaikka sitä onkin miltei mahdotonta tehdä. Vaikka Boden (2004) onkin erottanut Hluovuuden ja P-luovuuden toisistaan, kysyy hän itse paradoksaalisen kysymyksen kuinka
uutta uuden pitää olla, jotta se voidaan laskea luovaksi, ja ovatko satunnaisuus ja kaaos
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luovuutta (Boden, 2004, 13). Anna Craft (2001) kuitenkin esittää oman linjauksensa luovan ja ei-luovan välillä selvemmin kuin moni muu. Luovaksi hän lukee tapahtumat, jossa
yksilöllä on aktiivinen ja tarkoituksenhakuinen rooli asioihin vaikuttajana, jossa toimitaan
arkipäivän haasteiden parissa joko tietoon pohjautuvan intuition varassa tai järjestelmällisesti edeten, ja jonka tuotokset voidaan lukea innovatiivisiksi. Tapahtuma ei myöskään saa
polkea paikallaan, vaan sen on sisällettävä kehitystä, ja se voi sisältää niin ikään ongelmanmäärittelyä kuin sen ratkaisuakin. (Craft, 2001, 49–50, 53, 59.) Esimerkkinä Craftin
mukaisesta luovasta tapahtumasta voidaan nähdä tilanne, jossa yksilöllä on käytössään
rajoitettu määrä materiaaleja, joista hän valmistaa vaatteen ilman ohjetta. Onnistuakseen
vaatteen valmistuksessa hän tarvitsee tietoa ja tuntumaa määrättyjen materiaalien ominaisuuksista sekä selkeän käsityksen vaatteen valmistuksen eri vaiheista – toimialan hallintaa.
Jotta lopputuloksesta tulisi realistinen ja tarkoituksenmukainen, eivät pelkät tieto ja taito
riitä, vaan tarvitaan myös tahtoa luoda uutta ja pyrkimystä eteenpäin.
Myös Csikszentmihalyin (1996) määritelmä on yksi sellaisista, joka tekee rajaa luovan ja
ei-luovan välille. Hän esittelee kolme erilaista ihmistyyppiä joita tavallisesti kuvaillaan
luoviksi: nokkelat, uudenlaisia ja mielenkiintoisia ideoita saavat yksilöt, joita hän itse kutsuu luovan sijasta eteviksi; henkilökohtaisesti luovat yksilöt, jotka kokevat maailmaa uudella ja ainutlaatuisella tavalla ja jotka saavat raikkaita oivalluksia kehittämättä niitä kuitenkaan julkisemmalle tasolle; ja kolmantena yleisesti luoviksi neroiksi luettava kunnioitettava ihmistyyppi, joka vaikuttaa uudistamalla kulttuurin kenttää ja toimialaa. Ensimmäisen
vaihtoehdon Csikszentmihalyi siis rajaa luovuuden ulkopuolelle, keskittyy kirjoituksissaan
pääasiassa kolmanteen tyyppiin, mutta viittaa toisinaan myös toiseen. Eron näiden kahden
ihmistyypin välille hän tekee vaihtelemalla suurta alkukirjainta siten, että Luovuus tarkoittaa luovien nerojen luovuutta ja luovuus sen sijaan arkipäivästä luovuutta, jota jokainen
yksilö voi käyttää. (Csikszentmihalyi, 1996, 25–26.) Pienen alkukirjaimen luovuudesta
käytetään myös termiä arkiluovuus, mutta käytäntö ison ja pienen alkukirjaimen vaihtelusta on levinnyt varsin yleiseksi luovuustutkimuksen alalla
Erottelua eritasoisten luovuuksien välillä on käyttänyt myös Craft (2001), joka puhuu pienen alkukirjaimen luovuuden konseptista. Hän erottaa sen korkeatasoisesta, äärimmäisestä
luovuudesta, johon vaaditaan toimialan erityisosaamista ja jopa neroutta. Nämä korkean
tason luovuuden edustajat määrittävät oman alansa luovuuden kenttää, ylläpitävät ja päivittävät sitä, ja vain heidän tunnustuksensa kautta muut voivat päästä sisään ”eliittiin”. Craft
pitää kuitenkin tärkeänä, että luovuus määritellään sellaiseksi, mihin jokaisella yksilöllä on
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mahdollisuudet arkielämässä (Craft, 2001, 45–46, 49). Vaikka Craftin määritelmä vastaakin Csikszentmihalyin määritelmää, ero löytyy painopisteestä. Craft ajaa luovuuden eli
arkiluovuuden tukemista kun taas painopiste Csikszentmihalyin teksteissä keskittyy Luovuuteen.
Arkiluovuuden puolestapuhujia ovat myös Jane Piirto ja Margaret Boden. Piirto (2004) on
tiivistänyt luovuuden olemuksen ytimekkäästi:
”Luovuuteen kuuluu persoonallisuus, prosessi ja tuotos toimialan puitteissa, vuorovaikutuksessa perintötekijöiden, koti-, koulu-, yhteiskunnallisen ja kulttuurisen ympäristön, sukupuolen ja mahdollisuuksien kanssa. Luovuus tarkoittaa ihmisen perustarvetta uuden tekemiseen.” (Piirto, 2004, 37.)

Määritelmästä on selvästi luettavissa, miten hän käsittää luovuuden olevan resurssi, joka
jokaisella ihmisellä on käytössään ja jonka käyttäminen on luonteenomaista. Myös Bodenin (2009) mukaan luovuus kuuluu kaikille. Hän esittää sen olevan jokaisen ihmisen työkalu, jota toiset vain käyttävät useammin ja toiset harvemmin. Luovuus näkyy aivan tavallisissa ja jokapäiväisissä tapahtumissa: sitä voidaan käyttää arkipäivän askareissa kuten leipomisessa. Hän kiteyttää luovuuden olevan ”kykyä keksiä uusia, yllättäviä ja hyödyllisiä
ideoita”. Idea-sanalla hän tarkoittaa mitä tahansa luovan toiminnan kohdetta aina siveltimen käytöstä tieteelliseen teoriaan. (Boden, 2009, 237.)
Vaikka luovuutta yritetäänkin eritellä ja tehdä rajausta korkeamman tason ja arkisen luovuuden välille, voidaan myös pohtia, onko selkeän erottelun tekeminen tarpeellista. Amabile (1990, 66) on esittänyt, että luovuutta ei luokiteltaisikaan selkeästi eri tasoihin, vaan se
nähtäisiin yhtenä jatkumona, jonka toisessa päässä olisi arkiluovuus ja toisessa huipputason luovuus. Luovuutta aktiivisesti kehittämällä ja käyttämällä voidaan pyrkiä kohti huipputason luovuuden päätä. Näitä askelia koulu tukee jo pelkästään tarjoamalla oppilailleen
uutta tietoa ja uusia taitoja.
Esitettyjen määritelmien pohjalta luovuus voidaan siis nähdä jotain uutta esiin tuovana
omaperäisenä tuotoksena. Tuotoksen on oltava myös kytköksissä todellisuuteen siten, että
se täyttää myös tarkoituksenmukaisuuden kriteerit, ja lisäksi luovuudella voidaan nähdä
olevan myös itseilmaisullisia piirteitä. Kaikilla ihmisillä on edellytyksiä luovaan toimintaan, joskin siitä on eriteltävissä eri tasoisiksi luokiteltavia ilmentymiä. Tasoja voidaan
nimittää esimerkiksi Joubertin (2001) mukaan historialliseksi, verrannolliseksi ja yksilölliseksi luovuudeksi, Bodenin (2004) mukaan H-luovuudeksi ja P-luovuudeksi tai Sternber-
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gin ja Lubartin (1999) mukaan yksilöllisen ja sosiaalisen tason luovuudeksi. Lisäksi ero
voidaan tehdä vaihtelemalla alkukirjainta ison ja pienen välillä tai korostamalla yksilöllisesti merkittävää, jokaisen käytettävissä olevaa luovuutta käyttämällä sanaa arkiluovuus.
Kaikkien esimerkkien ajatus on sama: toisessa ääripäässä luovuus on historiallisesti tai
yleisesti tunnustettua ja merkittävää luovuutta, ja toisessa ääripäässä luovuus toteutuu yksilötasolla, jolloin tuotokset ovat merkittäviä lähinnä niiden tekijälle itselle.

3.4 Luova toiminta ja luovan prosessin vaiheet
Luova prosessi on yksi tutkituimmista luovuuteen liittyvistä osa-alueista. Kiinnostus aihetta kohtaan lienee täysin luonnollista, kun otetaan huomioon pyrkimys luovuuden tukemiseen. Jotta luovuutta voitaisiin tukea, on ymmärrettävä, mitä ”luovuuden aikana” tapahtuu
ja millaista luova toiminta on luonteeltaan. Kun luovaa toimintaa ymmärretään ja sieltä
kyetään tunnistamaan erillisiä vaiheita, on helpompi puuttua niissä etenemiseen ja nähdä
ne paikat, joissa voi auttaa tai tukea. Tässä luvussa olen kuvaillut luovan toiminnan erilaisia piirteitä, eritellyt luovan prosessin tunnistettavat vaiheet sekä avannut vaiheesta toiseen
etenemistä.
Margaret Boden (2004) on jakanut luovan toiminnan kolmeen eri tyyppiin: monimuotoiseen, kokemukselliseen ja muutosjohteiseen luovuuteen. Nämä kolme luovuuden muotoa
tarjoavat kukin hieman erilaisen tavan nähdä luovaa toimintaa. Ensimmäinen, monimuotoinen luovuus tarkoittaa epätavallisten yhdistelmien tekemistä tutuista aiheista. Tällainen
luovuuden toteuttaminen vaatii paljon pohjatietoa ja ajatusta, jotta lopputulos olisi järkeenkäypä eikä vain sattumanvarainen tai älytön yhdistelmä asioita. (Boden, 2004, 3–4.) Alaluvussa ”Luovuustutkimuksen historiaa” mainitsemani Skinnerin mekaaninen luovuuskäsitys
lienee lähellä tätä luovuuden tyyppiä. Monimuotoisen luovuuden ytimessä kun on nimenomaan valmiiden, tuttujen palasten yhdistely uudella ja odottamattomalla tavalla.
Kokemuksellinen luovuus sen sijaan tarkoittaa omalta mukavuusalueelta poistumista, kuin
nurkan taakse kurkistamista ja itsensä yllättämistä. Yllättävä asia saattaa olla aivan tavallinen ja pitkään olemassa ollut, mutta kyseinen yksilö ei vain ole koskaan aikaisemmin
huomannut sitä. Jos kokemuksellista luovuutta verrattaisiin uusien reittien etsimiseen, olisi
luovuuden kolmas tyyppi, muutosjohteinen luovuus, niiden rakentamista tai vanhojen reittien siirtämistä. Se tarkoittaa uudenlaista ajattelutapaa, joka muuttaa vanhan tavan. Esi-
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merkiksi taiteilija, joka huomaa käyttämänsä tyylin rajoitteet, opettelee lisää ja kehittää
tyylistään uuden ja paremman. (Boden, 2004, 4–6.)
Koulukäsityön kontekstiin sovellettuna monimuotoinen luovuus siis voi tarkoittaa vaikkapa olemassa olevien tekniikoiden ja materiaalien yhdistelyä uudella, odottamattomalla tavalla. Kokemuksellinen luovuus sen sijaan tarjoaa tekijälleen jotain uutta. Oppilas on kokemuksellisesti luovan toiminnan äärellä kokeillessaan uusia asioita, vaikkapa entuudestaan vierasta kankaan värjäyksen menetelmää. Muutosjohteisen luovuuden äärelle oppilas
pääsee, kun hän havaitsee vaikkapa puutteen oppimassaan värjäystekniikassa – hän ei saakaan sillä toivomansa kaltaista pintaa aikaiseksi, jolloin hänen on löydettävä ratkaisu, jonka avulla kehittää tekniikkaa eteenpäin päästäkseen tavoitteeseensa. Keksittyään ratkaisun,
hän voi korvata mielestään puutteellisen tekniikan uudella ja paremmalla.
Luova toiminta ja luova prosessi ei ole jotain, mikä käynnistyy tai tapahtuu itsestään, hyvällä tuurilla. Siihen pyrkivän yksilön on itse muodostettava prosessi, jonka kautta tavoittelee jotakin uutta. Prosessi on siis tavoitteellinen, aktiivinen tapahtuma, joskin tavoite saattaa prosessin aikana muotoutua uudelleen. Tavoitteellisuus on olennainen osa prosessia,
koska se helpottaa saavuttamaan realistisia tuloksia. (Joubert, 2001, 19.) Toisaalta koko
luovaa prosessia kuvastaa epämääräisyys ja tiedottomuus siitä, mitä kohti pyritään. Sekä
ongelma itsessään että keinot sen ratkaisemiseksi on keksittävä itse. (Uusikylä, 2012, 121.)
Joskus tavoite saattaa olla hyvinkin hämärä alkuvaiheessa, mutta kirkastuu pikkuhiljaa
prosessin myöhemmissä vaiheissa. Olennaista kuitenkin on, että lähtökohtaisesti luova
prosessi ei ole tavoitteetonta ajelehtimista, vaikka suunta saattaakin muuttua matkan varrella nousseiden asioiden myötä useaankin kertaan.
Luova prosessi voidaan jakaa neljään osaan Wallasin vuoden 1926 teorian mukaisesti: (1)
valmistautuminen, ongelman löytäminen (preparation), (2) hautominen, kypsyttely (incubation), (3) oivallus (illumination) ja (4) todentaminen (verification) (Piirto, 2004, 41; Uusikylä, 2012, 119). Csikszentmihalyi (1996) on esittänyt teorian laajennettuna viideksi vaiheeksi, joista kolme ensimmäistä ovat täysin samat kuin edellä esitetyn teorian mukaan:
valmistautuminen, hautominen ja oivaltaminen. Neljäs ja viides vaihe sen sijaan ovat arviointi (evaluation) ja lopullisen muodon laatiminen (elaboration). (Csikszentmihalyi, 1996,
79–80.) Kuten näistä vaiheista voidaan havaita, on lähtökohtana valmistautuminen tai ongelman löytäminen, mihin tavoitteen asettaminen olennaisesti liittyy. Ajallisesti vaihtelevien vaiheiden läpi käymisen lopputuloksena on tavoitetta vastaava luova produkti.
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Prosessin ensimmäinen vaihe on kaikkein tärkein: on löydettävä ongelma, johon pureutua
(Uusikylä, 2012, 120). Inspiraatio luovaan prosessiin löytyy yleensä joko yksilön henkilökohtaisesta kokemusmaailmasta, toiminnan alalta nousevista tarpeista tai sosiaalisen paineen vaikutuksesta. Käynnistyäkseen prosessi kuitenkin tarvitsee jonkinlaisen alkusysäyksen, tuli se sitten jostain konfliktista, henkilökohtaisesta syystä, kollegoiden asettamasta
paineesta tai ihmisten tarpeista. (Csikszentmihalyi, 1996, 83, 95.) Koulussa virike on usein
opettajan asettama haaste, ongelma tai ohjeistus, jonka pohjalta oppilas lähtee muodostamaan omia tavoitteitaan ja luo henkilökohtaisen siteen työhön.
Toisessa vaiheessa ongelma jätetään hautumaan aktiivisen analysoinnin ulkopuolelle. Työ
voidaan joko jättää kokonaan tai hautomisen ajaksi voidaan siirtyä muihin työtehtäviin.
(Uusikylä, 2012, 120.) Tämä vaihe voi kestää hyvinkin lyhyestä ajasta monien vuosien
pituiseksi jaksoksi. Kolmannessa vaiheessa ongelmalle löytyy mahdollinen ratkaisu, ja
seuraa paluu takaisin aktiiviseen asian työstämiseen. Tähän vaiheeseen siirtyminen saattaa
tapahtua salamanomaisen oivalluksen tapaan tai hiljalleen, pienten välioivallusten kautta.
(Uusikylä, 2012, 120, 122.) Kohtuullisen usein, koulutöissä lähes poikkeuksetta aina, prosessille on asetettu aikarajat. Tästä syystä toinen vaihe saattaa jäädä hyvinkin lyhyeksi ja
siirrytäänkin kolmannen vaiheen kautta pikavauhtia valmiiseen työhön. Toisen vaiheen
vaatimaa hautumisaikaa olisi kuitenkin tarpeen muistaa harjoitella koulussakin, ettei oppilaille muodostuisi vääristynyttä kuvaa luovasta prosessista.
Luovan prosessin neljännessä vaiheessa analysoidaan ajatustyön lopputulosta ja sen tuloksena on valmis teos (Uusikylä, 2012, 120). Luovan prosessin lopputulos on siis luova produkti, jota alan asiantuntijat voivat arvioida ja määritellä sen perusteella luovuuden korkeatasoisuutta (Uusikylä & Piirto, 1999, 68). Koulussa produktin arvioijat ovat useimmiten
opettajia. Luovien töiden arviointia pidetään yleisesti ottaen varsin haasteellisena, ja varsinkin numeroarvosanojen antamisesta on kiistelty. Arvioinnin haasteena lienee kriteeriongelma – mikä erottaa erityisen luovan työn vähemmän luovasta (Uusikylä, 2012, 139).
Tästä syystä tuleekin aina huomioida arvioinnin aika- ja paikkasidonnaisuus. Se, mikä on
tässä ja nyt luovasti laadukas tuotos, ei välttämättä ole sitä jonakin muuna aikana tai jossain toisessa maanosassa. Jos produktia kuitenkin tarkastellaan humanistipsykologien tapaan itsensä toteuttamisen tuotoksena, ei sen laatua ole mielekästä arvostella. Tällöin ainoastaan tekijän itsensä suorittamalla arvioinnilla on merkitystä. (Uusikylä & Piirto, 1999,
68.)

19
Luovien produktien laatu ja sisältö vaihtelevat, mutta Amabile (1990) uskoo luovan prosessin olevan samanlainen toimialasta riippumatta. Niin tiedemies laboratoriossaan kuin
taiteilija studiossaan käy läpi saman prosessin luodessaan uutta. (Amabile, 1990, 66.) Lubart (2000–2001) nostaakin esiin kysymyksen, mikä prosessissa sitten on se tekijä, joka
aiheuttaa lopputulosten laaduissa havaittavan laajan vaihtelevuuden. Hän ehdottaa, että sitä
voitaisiin selittää joko kahdella eritasoisella luovalla prosessilla, joista toinen tuottaa laadukkaita ja toinen heikkoja tuloksia; prosessin aikana ilmenevällä vaihtelulla, kuten siihen
käytetyllä ajalla, tai prosessin eri vaiheissa käytetyn materiaalin laadulla kuten tiedon määrällä. Hän itse arvelee kuitenkin totuuden löytyvän lähinnä siitä, miten laadukkaasti luovan
prosessin kukin vaihe on toteutettu. (Lubart, 2000–2001, 301–302.)
Lubartista poiketen Amabile (1990) väittää, että luovan tuotoksen laatua voitaisiin selittää
toimintaa ohjaavan motivaation laadulla. Siinä, missä sisäinen motivaatio parantaa luovuuden laatua, ulkoinen motivaatio ja sen luoma paine voivat estää luovaa prosessia. Haitallisia ulkoisia motivoijia hänen mukaansa ovat muun muassa arviointi, valvonta, palkitseminen, kilpailu ja rajoitettu valinnanvapaus. (Amabile, 1990, 68–69.) Myös Runco (2003,
320) väittää yksilön sisäisen kiinnostuksen olevan tärkeä tekijä luovassa prosessissa. Löytyi totuus sitten Lubartin tai Amabilen linjauksesta, on opettajalla jälleen oma roolinsa prosessin tukemisessa laadukkaan materiaalin tarjoamisesta turhan ulkoisen motivoinnin välttämiseen.
Wallasin teorian lisäksi luovaa prosessia voidaan tarkastella myös Amabilen (1990; 1996)
kehittämän komponenttimallin avulla, joka selkiyttää entisestään niitä tekijöitä, jotka selittävät luovissa tuotoksissa ilmenevää tasoeroa. Komponenttimallin vaiheita määrittävät
luovan tapahtuman kolme komponenttia: toimialan taidot, luovuustaidot ja tehtävämotivaatio. Toimialan taidot tarjoavat pohjan toimialalla toimimiseen ja käsittää niin alaan kuuluvan tiedon, tekniset taidot kuin lahjakkuuden alallekin: Luovuustaidot taas ovat riippuvaisia harjoittelusta, kokemuksesta ja persoonallisuuden piirteistä. Tehtävään suuntautuva
motivaatio sisältää asenteita tehtävää kohtaan ja motivaatiotekijöiden tiedostamista, mihin
yksilö voi vaikuttaa positiivisesti etsimällä sisäistä motivaatiota tehtävää kohtaan ja pyrkimällä minimoimaan ulkoisen paineen vaikutusta. (Amabile, 1996, 83–84, 114.) Olen suomentanut Amabilen uusimmissa julkaisuissa käyttämän termin creative-relevant processes
ehkäpä harhaanjohtavasti luovuustaidoiksi (vanhemmissa julkaisuissa käytetty termiä creative-relevant skills), vaikka ne eivät varsinaisesti taitoja olekaan. Selvyyden vuoksi en siis
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tai tehtävän hahmottaminen, (2) valmistautuminen, (3) kehittely, (4) arviointi ja (5) tuotoksen loppuun saattaminen. Komponenttien vaikutukset luovan prosessin eri vaiheisiin löytyvät yksinkertaistettuna kaaviosta 1.
Ensimmäiseen vaiheeseen vaikuttaa tehtävämotivaation laatu – onko se sisäsyntyistä vai
ulkoa tulevaa. Valmistautumisvaiheessa yksilö kerää ja palauttaa mieleensä tarpeellista
tietoa käyttämällä hyväkseen toimialan taitojaan. Toisesta vaiheesta siirrytään kehittelemään ja varsinaisesti työstämään prosessia eteenpäin. Jotta työskentelyssä edettäisiin, tarvitaan jälleen tehtävämotivaatiota ja lisäksi luovuustaitoja. Neljännessä vaiheessa aikaansaannosta arvioidaan faktatiedon ja muiden kriteerien suhteen. Arviointivaiheessa tarvitaan
jälleen toimialan tietoja. Suoritetun arvioinnin jälkeen tuotos saatetaan lopulliseen muotoonsa ja päätetään prosessi joko onnistuneena tai epäonnistuneena. Aina lopputulos ei
kuitenkaan ole niin selkeä vaan tuotoksen loppuunsaattamisen vaiheessa voidaankin havaita, että on päästy kohti tavoitetta, mutta joudutaankin aloittamaan prosessi uudestaan jostakin aiemmista vaiheista. Viides vaihe vaikuttaa tehtävämotivaatioon joko positiivisesti tai
negatiivisesti. Vaikka prosessin vaiheet etenevät varsin todennäköisesti esitetyssä järjestyksessä, ei totuus välttämättä olekaan pelkistetyn suoraviivainen, vaan tapauksesta riippuen järjestys saattaa vaihdella. Esimerkiksi kolmannesta vaiheesta yksilö saattaakin joutua
palaamaan toiseen vaiheeseen keräämään lisää tietoa tai jopa ensimmäiseen määrittääkseen
tehtävän uudelleen. (Amabile, 1996, 113–115.) Amabile on huomioinut mallissaan myös
sosiaalisen ympäristön vaikutuksen, mikä tapahtuu näkyvimmin välillisenä tehtävämotivaation kautta.
Havainnollistaakseni Amabilen luovan prosessin vaiheita esitän ne erään käsityöprosessini
kautta. Ensimmäisessä vaiheessa nousee tarve miehen villapipolle, mutta mieltymyksiin
vastaavaa valmista ohjetta ei löydy. Sisäinen motivaatio ohjaa minut ratkaisemaan ongelmaa ja saan siihen myös sosiaalisen ympäristöni kautta tukea. Siirrytään toiseen, valmistautumisvaiheeseen, jossa etsin kuvia ja ideoita, joiden pohjalta voisin lähteä kehittämään
omaa malliani. Ajatus valmiista työstä hahmottuu, minkä perusteella valitsen mielestäni
sopivan langan ja oikeankokoiset puikot toimialan taitojani hyödyntämällä. Kolmannessa
vaiheessa suunnittelen ideaani eteenpäin ja luon silmukat mallitilkkua varten, jotta voin
testata luonnostelemaani kuviointia. Luovuustaitoja apuna käyttäen työstän kuviointia paremmaksi ja alan valmistaa itse tuotetta. Neulomiseen kuluu tunteja. Siihen liittyy puhdasta
mekaanista työtä sekä luovuuden käyttämistä, koska kavennusten myötä kuviota joutuu
aina muokkaamaan uuteen silmukkalukuun sopivaksi. Neljänteen vaiheeseen siirryn, kun
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pipo alkaa olla uskoakseni valmis. Arvioin sitä, miten se käytännössä toimii ja näyttääkö
pipo siltä, mitä halusin. Totean, että käytännön syistä olisi järkevämpää, jos pipo olisi pidempi ja reunaa voitaisiin kääntää muutaman sentin verran kaksin kerroin. Joudun palaamaan kolmanteen vaiheeseen, purkamaan työtä kavennuksien alkamiseen ja neulomaan
päälaen uudelleen. Suoritan arvioinnin uudelleen ja totean päässeeni tavoitteeseen. Päättelen langan päät, höyrytän kevyesti ja muotoilen oikeaan muotoonsa. Työ on valmis ja onnistumisen kokemuksen myötä sisäinen motivaationi saa vahvistusta ja tukea uuden työn
aloittamiseen.
Luova prosessi koostuu siis tunnistettavista vaiheista, jotka etenevät ongelman määrittelyn
ja valmistelun kautta valmiiksi produktiksi. Vaiheet etenevät yleensä järjestyksessä, mutta
työn aikana mahdollisesti nousseiden kysymysten tai ongelmien myötä voidaan joutua palaamaan takaisin aiempiin vaiheisiin. Yksilön taidoilla, motivaatiolla ja ympäristöllä on
vaihteleva merkitys prosessiin riippuen siitä, missä vaiheessa ollaan menossa. Motivaation
laatu voi vaikuttaa myös lopullisen tuotoksen laatuun yhdessä ajankäytön, toimialan taitojen ja käytettävissä olevien materiaalien kanssa. Kun opettaja tunnistaa luovaan prosessiin
vaikuttavia tekijöitä sekä prosessin eri vaiheet oppilaidensa työskentelyssä, hän voi tarjota
juuri oikeanlaista tukea oikeassa paikassa.

3.5 Luova yksilö
Luovaa yksilöä voidaan tarkastella sekä persoonallisuudenpiirteiden ja muiden sisäisten
ominaisuuksien näkökulmasta että yksilön roolin näkökulmasta. Osa tutkijoista käsittää
yksilön roolin luovassa prosessissa varsin aktiiviseksi ja vastuulliseksi luovan prosessin
syntymisessä, kun taas toisten mielestä ulkopuoliset tekijät ovat päätekijöitä. Itse tulevana
kasvatusalan ammattilaisena tarkastelen asiaa mielelläni sellaisesta näkökulmasta, missä
yksilö voi ottaa vastuuta omasta luovuudestaan ja sen käyttämisestä. Jos yksilön rooli luovuudessa määritellään kuitenkin toisin, on tärkeää tiedostaa myös muiden mahdollisten
tekijöiden vaikutukset luovuuteen sekä omat mahdollisuudet vaikuttaa niihin, ja siten pyrkiä tukemaan luovaa toimintaa muita reittejä.
Lucas (2001) kritisoi NACCCEn mielikuvitukselliseen toimintaan liittyvää määritelmää
(ks. s. 12) liian rajoittavaksi ja tarjoaa vapaampaa määrittelyä joka tukee yksilön aktiivista
roolia luovassa prosessissa. Hänen mukaansa luovuus on mielentila, jossa ihmisen eri
älykkyyden tasot työskentelevät yhdessä; mielentila koostuu näkemisestä, ajattelusta ja
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keksimisestä. Vaikka luovuus ilmenee hyvin usein taiteen eri aloilla, tapahtuu sitä todellisuudessa kaikilla elämänalueilla. Hän perustelee näkökulmaeroaan sillä, miten NACCCEn
määritelmän vaatimus mielikuvituksellisuuteen asettaa paineita lahjakkuudelle tai taipumukselle mielikuvituksellisuuteen, ja koulumaailmassa tämä voi sulkea osan lapsista ulkopuolelle. Sen sijaan luovuus mielentilana antaa enemmän työkaluja luovuuden tukemiselle
– vaikka opettaja ei voikaan vaikuttaa oppilaidensa mielikuvituksen määrään, voi hän olla
luomassa kouluun ilmapiiriä, jossa luovuudelle on tilaa ja siihen rohkaistaan. (Lucas, 2001,
38–39.)
Yksilön aktiivista roolia luovassa prosessissa tukee myös Sternberg (2006), joka on kehittänyt investointiteoriaksi kutsuttua teoriaa luovuudesta. Sen mukaan luovat yksilöt ovat
halukkaita ja kyvykkäitä ostamaan halvalla ja myymään kalliilla ideoiden maailmassa – he
kykenevät tunnistamaan ideoissa piilevän kasvun mahdollisuuden, ovat taitavia investoijia.
Investointiteorian mukaan luovuus koostuu kuudesta erillisestä, mutta toisiinsa liittyvästä
alueesta: älyllisestä lahjakkuudesta, tiedosta, ajattelutavoista, persoonallisuudesta, motivaatiosta ja ympäristöstä. (Sternberg, 2006, 87–88.)
Sternbergin teoriassa luova yksilö nähdään päätöksentekijänä ja luovuus itsessään kehityskelpoisena ominaisuutena. Ilman yksilön päätöstä uusien ideoiden kehittämiselle, niiden
analysoinnille ja ”myymiselle”, luovuutta ei voi tapahtua. Ilman tuota päätöstä millään
älyllisellä lahjakkuudella: analyyttisillä, synteettisillä tai käytännön taidoilla ei ole mitään
väliä, koska niiden potentiaali jää käyttämättä. Luovuutta voidaan auttaa ilmentymään yksilön tekemillä päätöksillä, joita voi olla esimerkiksi ongelmien määrittäminen uudestaan,
olettamusten kyseenalaistaminen, järkevien riskien ottaminen, omiin taitoihin uskominen
ja keskeneräisyyden tai moniselitteisyyden hyväksyminen. (Sternberg, 2006, 91.) Opettaja
voi omalta osaltaan siis helpottaa luovaa prosessia kannustamalla luovaan prosessiin johtavien päätösten tekemiseen ja tukea tehtyjen päätösten myötä saavutettuja tuloksia.
Sekä Sternberg että Lucas antavat luovasta prosessista siis paljon vastuuta yksilölle itselleen. Näin ei kuitenkaan kaikkien tutkijoiden mielestä ole, sillä esimerkiksi Csikszentmihalyi (1996) ei anna juurikaan painoarvoa yksilön roolille luovassa tapahtumassa, vaan väittää luovuuden olevan monien pienempien tekijöiden summa. Hän vertaa luovuuden ilmentymistä auto-onnettomuuteen joutumiseen: jotkut yksilön ominaisuudet altistavat tapahtumalle, mutta ne eivät yksinään aiheuta onnettomuutta. Onnettomuudelle altistavia muuttujia on myös esimerkiksi tien kunto, liikenteen laatu ja sääolosuhteet. Kun luovilta yksilöiltä
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on kysytty selitystä luovaan prosessiin päätymisestä, yleisin vastaus on ollut hyvä tuuri.
(Csikszentmihalyi, 1996, 45–46.) Tätä näkökulmaa ei sovi unohtaa, sillä onhan paljon
merkitystä myös sillä, millaiseen kotiin lapsi sattuu syntymään ja miten hänen luovuuttaan
tuetaan tai tukahdutetaan elämän eri vaiheissa. Myös maantieteellinen sijainti on erityisesti
lapsille pelkkää onnenkauppaa, koska ympäristön tarjoamat mahdollisuudet luovuuden
harjoittamiselle ovat erittäin suuressa epätasa-arvossa.
Kaiken kaikkiaan uskon molemmat näkemykset käsittävään teoriaan, missä mahdollisuuksien puitteissa yksilön aktiivisuuden ja elämänasenteen myötä yksilö pystyy luovuuden
tuottamiseen. Aina löytyy niitä yksilöitä, jotka ponnistavat tähtiin täysin epätodennäköisistä lähtökohdista. Toisaalta löytyy myös niitä, jotka eivät kaikista tarjotuista mahdollisuuksista ja ulkoisesti täydellisistä puitteista huolimatta kykene luovaan ajatteluun. Koulun tehtäväksi näen kuitenkin tarjota jokaiselle oppilaalle tasavertaiset mahdollisuudet ja täyden
tuen luovuuden kehittämiseen. Siihen, tarttuuko lapsi tarjottuun tukeen ja mahdollisuuteen
toteuttaa luovuuttaan, ei voida aina vaikuttaa. Toisilla siihen on luontainen taipumus ja
ominaisuuksia, jotka tukevat luovaa työskentelyä, toisilla niitä taas ei ole. Luovuuteen taipuvaisilla yksilöillä on havaittu olevan sellaisia yhdistäviä piirteitä tai ominaisuuksia, joihin itse ei välttämättä voi vaikuttaa. Tällöin puhutaan arkikielessä usein luovasti lahjakkaista yksilöistä tai luovista lahjakkuuksista.
Luovuudesta ja lahjakkuudesta puhutaankin usein synonyymeinä ja ne saatetaan rinnastaa
myös älykkyyteen tai jopa nerouteen. On kuitenkin syytä erottaa käsitteet toisistaan. Csikszentmihalyi (1996) tekee eron lahjakkuuden ja luovuuden välille toteamalla, että lahjakkuuden keskiössä on kyky tehdä jotain erityisen hyvin. Hän kuitenkin tarkentaa, että verrattuna ”tavallisiin” yksilöihin, usein luovat yksilöt ovatkin myös lahjakkaita, joskaan se ei
ole välttämätöntä. Hän korostaa myös, ettei luovuutta pidä sekoittaa nerouteen, sillä nerouteen vaaditaan paljon muutakin kuin luovuutta, ja toisaalta luova voi olla, vaikkei olisikaan
nero. (Csikszentmihalyi, 1996, 27.) Ollakseen luova ei siis tarvita välttämättä suurta lahjakkuutta tai älykkyyttä. Useat tunnetut luovuustutkijat (esim. Csikszentimalyi, 1996, 59;
Gardner, 1985, 290, Guilford & Hoepfner 1971, 186) ovat samaa mieltä siitä, että älykkyyden tasolla ja luovuudella ei ole mainittavaa yhteyttä – keskivertoälykkyys riittää luovalle lahjakkuudelle. Yhdistävät tekijät löytyvät toisaalta.
Vaikka älykkyyden määrällä ja luovuudella ei nähdäkään olevan merkittävää yhteyttä, haluan kuitenkin nostaa esiin Sternbergin (2006) investointiteorian yhteydessä eritellyistä
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luoville yksilöille tyypillisistä piirteistä älyllisen lahjakkuuden ja ajattelutapoihin liittyvät
ominaisuudet. Hän on jakanut sen kolmeen osaan: syntetisoivaan kykyyn nähdä asioita
uudessa valossa, analyyttiseen kykyyn erottaa kehittämiskelpoiset ideat huonoista sekä
käytännöllis-kontekstuaaliseen kykyyn, joka tarkoittaa pääosin sosiaalisiin suhteisiin liittyviä taitoja. Myös tiedon käsittelyyn liittyvillä ajattelutavoilla on myös merkitystä, ja tutkimusten perusteella pystytään kertomaan, että taipumus ajatella ja tehdä päätöksiä uusin
tavoin liittyy olennaisesti luovaan ajatteluun. Yksilö, joka kykenee hahmottamaan sekä
kokonaisuuksia että sen yksityiskohtia, on herkempi erottamaan merkityksellisen merkityksettömästä. Näiden ajatteluun liittyvien tekijöiden lisäksi Sternberg esittelee luovia yksilöitä yhdistäviksi piirteiksi muun muassa halun selvitä esteistä ja ottaa järkeviä riskejä
sekä kyvyn sietää asioiden moniselitteisyyttä. Heillä on myös korkea käsitys minäpystyvyydestään ja hyötyvät sisäisestä motivaatiosta luovaan työhön. (Sternberg, 2006, 88–89.)
Csikszentmihalyin (1996) mukaan luovia yksilöitä yhdistäviä piirteitä ei ole tutkittu siten,
että niistä olisi varmoja todisteita tai vahvaa näyttöä, mutta hänkin kuitenkin esittää omien
sanojensa mukaan ”uskottavia ehdotuksia” niistä. Ensimmäinen luovuudelle mahdollistava
tekijä on geneettinen taipumus, mikä voi tarkoittaa esimerkiksi valo- tai väriherkkyyttä.
Yksilöllä, joka tunnistaa hyvin värejä, on hyvät lähtökohdat ryhtyä taidemaalariksi, kun
taas tarkka sävelkorva on hyvä pohja muusikolle. Pelkät perityt taipumukset eivät kuitenkaan riitä suureksi luovaksi taiteilijaksi tai tiedemieheksi tulemiseen, vaan tarvitaan myös
aimo annos kiinnostusta toimialaa kohtaan, alan opiskelua ja sisäistämistä sekä alan kentälle ja sosiaalisiin piireihin pääsemistä. Näistä kahteen viimeiseen on hyvällä tuurilla iso
merkitys. (Csikszentmihalyi, 1996, 52–55.)
Luovaksi yksilöksi päätyminen voi siis johtua joko luontaisesta taipumuksesta tai tahdosta
ja halusta kehittyä sellaiseksi – erityistä älyllistä lahjakkuutta ei tarvita. Yksilön rooli itse
luovassa tapahtumassa voidaan nähdä joko aktiivisesti siihen pyrkineenä tai passiivisena,
sattuman ja hyvän tuurin avulla siihen päätyneenä. Jotkut piirteet tuntuvat kuitenkin ajavan
luovuuteen helpommin. Tällaisiksi piirteiksi lukeutuvat muun muassa tietynlaiset ajattelutavat ja maailman näkemiseen liittyvät prosessit, geneettiset ominaisuudet, taipumus ottaa
riskejä sekä epävarmuuden ja keskeneräisyyden sietokyky. Kuitenkaan se, että jollakulla
on luovalle yksilölle ominaisia piirteitä, ei välttämättä tarkoita, että hänestä tulee sellainen,
vaan tarvitaan myös tavoitteita ja aktiivista pyrkimystä luovan toiminnan äärelle sekä sopivia ympäristöolosuhteita.
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3.6 Ympäristön vaikutus luovuuteen
Ympäristöllä on suuri vaikutus luovuuden kukoistamiseen, sillä se voi olla joko tukemassa
tai estämässä luovuutta. Ympäristöksi luetaan sekä fyysinen ympäristö että psyykkinen ja
sosiaalinen ympäristö. Sopiva ympäristö kiihdyttää luovaa prosessia kun taas vääränlainen
ympäristö tai sen luoma paine estää sitä tehokkaasti. Ympäristön luomaa painetta ovat
esimerkiksi ulkoiset motivoijat (ks. s. 19). Luovuuden tukemisesta ja estämisestä kouluympäristössä on kirjoitettu useita julkaisuja, mutta tässä luvussa keskityn kuitenkin erittelemään luovuuteen vaikuttavia erilaisia ympäristöjä yleisemmin.
Yksilötasolla puhutaan psyykkisestä ympäristöstä, millä tarkoitetaan ajatusten ja asenteiden maailmaa. Sternberg (2003) on eritellyt kaksitoista luovan ajattelun taustalla olevaa
tekijää: kyseenalaistaminen, omien ideoiden analysointi, ideoiden myyminen, tieto niin
hyvässä kuin pahassakin, esteistä selviytyminen, järkevä riskinotto, halu kasvaa, usko itseen, epävarmuuden sieto, tee mitä rakastat, anna aikaa ja lupa erehtyä. (Sternberg, 2003,
333–335.) Halu kasvaa ja lupa erehtyä ovat myös Joubertin (2001, 21) mukaan tärkeitä
luovuuden mahdollistajia, ja niiden puute saa yksilön pelaamaan varman päälle, välttämään
luovuudelle ominaista riskinottoa. Tiedostava kasvattaja pyrkii luomaan sellaisen psyykkisen ympäristön, joka antaa tilaa luovalle ajattelulle ja tukee sitä viljelemällä edellä mainittuja piirteitä yleisessä käyttäytymiskulttuurissa.
Sosiaaliseen ympäristöön voidaan vaikuttaa yleisen ilmapiirin kautta. Koulussa se näkyy
käytännössä vaikkapa asettamalla työskentelylle yhteiset tavoitteet ja auttamalla oppilaita
asettamaan omat tavoitteensa. Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa virheiden kuuluvan
asiaan ja niiden olevan tilaisuuksia oppia. Myös negatiivisen stressin määrä on syytä minimoida, sillä ylikuormittuneet aivot eivät tuota uutta ja itseilmaisu muuttuu kutakuinkin
mahdottomaksi. (Lucas, 2001, 39.) Painostamalla ei saada mitään aikaiseksi, vaan kuten
Uusikyläkin (2012, 198) kirjoittaa, luovuutta tukeva ympäristö antaa vapautta ja aikaa ajatella, olla eri mieltä ja erehtyä. Vaikka Lucasin (2001, 39) mukaan palautteen saaminen on
välttämätöntä, jotta motivaatio työskentelyyn säilyisi ja olisi mahdollisuuksia positiiviselle
kehitykselle, on perusta kehitykselle vapaudessa. Palaute tai arviointi ja arvostelu ovat
kaksi täysin eri asiaa, joista ensimmäinen tukee luovuutta ja jälkimmäinen saattaa olla
luomassa vain luovuutta tukehduttavaa ympäristöä.
Miljööllä, fyysisellä ympäristöllä, on oma tärkeä osansa luovuuden mahdollistajana. Usein
sen nähdään vaikuttavan ennen kaikkea ideoimiseen, mutta oikeanlainen ympäristö vaikut-
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taa myös produktin valmistumiseen. On ymmärrettävästi helpompaa tuottaa produktia ympäristössä, joka mahdollistaa siihen tarvittavan toiminnan. Tosin luovilla yksilöillä näyttäisi olevan kyky muuntaa ympäristönsä, oli se millainen tahansa, vastaamaan heidän tarpeitaan luovuuden mahdollistajana. (Csikszentmihalyi, 1996, 127–128.) Koulumaailmassa
kaikilla oppilailla ei kuitenkaan ole tällaista luoville lahjakkuuksille ominaista taipumusta
sulkea häiriötekijät ulkopuolelle, ja he voivat tarvita apua luovuudelle suotuisan ympäristön luomiseksi. Tiedostamalla ja muokkaamalla luovuuteen vaikuttavia ympäristötekijöitä
opettaja voi auttaa luovuudelle hitaammin syttyviä oppilaita.
Luoville yksilöille oikeassa paikassa oleminen on tärkeää kolmesta syystä. Ensinnäkin
välitön yhteys toimialalle on tärkeää, koska on luonnollisesti helpompaa kehittää itseään
ympäristössä, missä kaikki tarvittava tieto on saatavilla. Toiseksi uutuudelle ruokkiva ympäristö tukee yksilön luovuutta, jolloin voi olla luovuudelle hyväksi olla paikassa, missä
uusia ideoita vaihdetaan aktiivisesti luovien yksilöiden välillä. Kolmas tärkeä ympäristötekijä on kentän tavoitettavuus. Toimialan ”portinvartijat” eivät välttämättä ole samassa paikassa kuin tarpeellinen tieto tai luova yhteisö, mutta kenttä on kuitenkin produktien luovuuden tason määrittäjänä tärkeä tekijä. Ei ole olemassa ulkopuolista tekijää, joka määrittäisi, mikä paikoista olisi luovuudelle parasta, vaan paras paikka on aina tilanne- ja yksilökohtainen, jotta se vastaisi yksilön ja prosessin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla.
(Csikszentmihalyi, 1996, 128–133.) Lasten kanssa ympäristöstä ei tietenkään puhuta yhtä
suuressa mittakaavassa kuin suurten taiteilijoiden yhteydessä, mutta pienilläkin valinnan
mahdollisuuksilla voi olla suuri merkitys. Koulussakin tiedon saatavuus, mielikuvitusta ja
ideoiden tuottamista stimuloiva ympäristö ja arvioinnille, mukaan luettuna itsearviointi ja
vertaisarviointi, mahdollinen ympäristö todennäköisesti löytyvät hieman eri paikoista.
Ympäristön estetiikalla uskotaan olevan suuri vaikutus ajatuksiin ja tunteisiin, joskaan sillä
ei todistettavasti ole yhteyttä luovuuteen. Taiteilijat kautta aikojen ovat kuitenkin hakeutuneet inspiroiviin paikkoihin, usein kauniin luonnon lähelle, koska se voi välillisesti helpottaa ideoiden syntymisessä, mikäli mieli on valmistautunut siihen etukäteen. Ympäristö ei
siis itsessään sisällä taikuutta, joka automaattisesti saisi yksilön luomaan uutta, vaan se voi
helpottaa luovaa yksilöä näkemään asiat kokonaisvaltaisemmin ja uudenlaisista näkökulmista. Aktiivinen ympäristön omaksuminen, kuten kävely, vaikuttaisi tehostavan esteettisen ympäristön vaikutusta enemmän kuin vaikkapa pelkkä istuminen ja katseleminen.
(Csikszentmihalyi, 1996, 135–137.)
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Siinä missä esteettinen, luovuutta stimuloiva ympäristö auttaa luovan prosessin alkuvaiheen oivalluksen saamista, yksitoikkoinen ympäristö sen sijaan vaikuttaisi olevan parempi
itse prosessin työstämiselle, koska se vaatii pidempiä työskentelyrupeamia. Työskentelylle
suotuisa ympäristö on yksilöllinen tila, johon yksilö helposti pääsee ja kokee saavansa
työskennellä siellä ilman ulkopuolista häirintää. Luovan yksilön on siellä hyvä olla.
(Csikszentmihalyi, 1996, 139–140.)
Ympäristö vaikuttaa luovuuteen siis yksilötasolla, yleisen ilmapiirin ja sosiaalisen ympäristön tasolla sekä fyysisen ympäristön tasolla. Opettajan on hyvä kiinnittää näihin kaikkiin
huomiota. Yksilötasolla merkittävää on opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus ja yksilöllinen huomioiminen. Yleiseen ilmapiiriin vaikutetaan yhdessä, ja jälleen opettaja on
se, joka määrää suuntaa ilmapiirin kehittymiselle. Fyysiseen ympäristöön vaikuttaminen
saatetaan kokea haastavaksi resurssikysymysten vuoksi, mutta aina muutosten ei tarvitse
olla isoja. Tärkeintä on havainnoida ja korostaa ympäristön luovuutta tukevia piirteitä sekä
mahdollisuuksien mukaan antaa oppilaille lupa hakeutua kokemaansa rauhalliseen, mukavaan paikkaan työskennellä.

3.7 Luovuus tekstiilityön opetussuunnitelmassa
Luovuudella on sekä voimassa olevassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden
(POPS 2004) käsityössä ja tekstiilityössä että vuodesta 2016 voimaan astuvassa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden käsityössä selkeä asema. Linjaus vaikuttaisi jatkuvan jokseenkin samantapaisena, joskin vuoden 2016 luonnoksessa luovuus näkyy vahvemmin rohkaisuna omaan ilmaisuun. Molemmissa opetussuunnitelmissa luovuus nähdään
pääasiassa suunnitteluun liitettävänä ominaisuutena.
Luova työskentely nostetaan nykyisessä opetussuunnitelmassa esiin jo käsityö-oppiaineen
yleisessä osuudessa. Sen mukaan opetus tulisi toteuttaa oppilaan kehitysvaiheiden mukaan
kokeilemalla, tutkimalla ja keksimällä. Käsityön opetuksen tehtäväksi esitetään oppilaan
ohjaaminen, jonka tulisi tähdätä suunnitelmalliseen, pitkäjänteiseen ja itsenäiseen työntekoon, ja kehittää muun muassa luovuutta, esteettisiä kykyjä ja ongelmanratkaisutaitoja.
Vuosiluokilla 1–4 oppilasta autetaan suunnittelutaitojen omaksumisessa sekä suunnitelmien toteuttamisessa. Vuosiluokilla 5–9 oppilasta rohkaistaan vielä erityisesti luovaan suunnitteluun. (Opetushallitus, 2004, 242–244.) Uuden luonnoksen mukaan sekä vuosiluokilla
3–6 että 7–9 oppiaineen luovuuteen tähtääviksi tehtäviksi esitetään tuotteen itsenäinen tai
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yhteisöllinen suunnittelu ja valmistus. Käsityö nähdään käsityöilmaisuun, muotoiluun ja
teknologiaan perustuvana oppiaineena ja sen tekeminen on kokeilevaa, tutkivaa ja keksivää. Vuosiluokkia 3–6 koskevassa luonnoksessa mainitaan erikseen, miten käsityön tehtävä on kehittää oppilaan luovuutta ja suunnitteluosaamista motoristen ja kognitiivisten taitojen rinnalla. (Opetushallitus, 2014a, 119; Opetushallitus 2014b, 188.) Näin ollen sekä vuoden 2004 että vuonna 2016 voimaan astuva opetussuunnitelma kuvailevat käsityötä oppiaineeksi, jonka kautta oppilas pääsee kehittämään luovuuteen ja suunnitteluun liittyviä taitojaan.
Nykyisen opetussuunnitelman tavoitteiksi on asetettu vuosiluokille 1–4 perustekniikoiden
ja tuotesuunnittelun oppimista sekä harjaantumista niiden edellyttämissä taidoissa. Tällöin
kehittyvät myös oppilaan ajatteluun ja luovuuteen liittyvät taidot. Oppilaan pitäisi myös
oppia avaruudellista hahmottelua suunnittelussaan ja kiinnittää huomiota tuotteiden esteettisiin ominaisuuksiin. (Opetushallitus, 2004, 242.) Samojen taitojen harjoittelu kehittää
myös luovuuden taitoja. Vuosiluokkia 5–9 koskevassa oppiaineen kuvaksessa mainitaan
oppilaan rohkaiseminen luovaan suunnitteluun, ja tavoitteissa lisätään vielä, että oppilaan
tulisi oppia etsimään luovia ratkaisuja kohtaamiensa ongelmien ratkaisemiseksi erilaisia
tietolähteitä käyttäen (Opetushallitus, 2004, 243–244).
Vuoden 2016 opetussuunnitelman luonnoksessa luovuutta koskevia tavoitteita oli asetettu
kaksi sekä vuosiluokille 3–6 että 7–9. Alakoulussa opetuksen tavoitteista löytyy oppilaan
kiinnostuksen ja innostuksen vahvistaminen käsin tekemistä kohtaan. Tavoitteiden mukaan
pyritään myös herättämään oppilaissa uteliaisuutta kokeilevaan ja keksivään käsityöhön.
Lisäksi oppilasta aktivoidaan suunnittelemaan työnsä omiin taitoihinsa luottaen. Oppilaan
tukemiseen ja ohjaukseen liittyvässä kappaleessa opettajaa velvoitetaan tukemaan lasta
omiin ratkaisuihin sekä vahvistamaan oppilaan luovan tiedon rakentamista ja käyttämistä.
Opettajan tulee varata riittävästi aikaa ja tilaa oppilaiden omien ratkaisujen ohjaamiseen.
(Opetushallitus, 2014a, 119, 121.) Luovuutta tukevat opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 7–
9 painottavat tutkivaa, kokeilevaa, osallistuvaa ja yritteliästä työskentelyä. Lisäksi opetuksen tavoitteena on aktivoida oppilasta kehittämään innovaatioita tutustumalla eri materiaaleihin ja niiden työstömenetelmiin. (Opetushallitus, 2014b, 188–189.)
Luovuus näkyy myös opetuksen keskeisissä sisällöissä. Nykyisen tekstiilityön opetussuunnitelman vuosiluokilla 5–9 luovuus nostetaan kokonaisena aihealueena visuaalisena ja teknisenä suunnitteluna. Sen alla luovuuden osuutta on tarkennettu tekstiilimateriaalien tarkoi-
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tuksenmukaisena ja luovana käyttönä eri käyttötarkoituksissa ja erilaisin tekniikoin. Lisäksi tuotteen valmistuksen osalta mainitaan materiaalien ja valmistustekniikoiden valinta,
yhdistäminen ja työstäminen luovalla tavalla. (Opetushallitus, 2004, 245.) Luovuus mainitaan myös 7–9 -luokkalaisten opetussuunnitelmaluonnoksen käsityön keskeisissä sisältöalueissa: oppitunneilla ratkaistaan erilaisia tuotesuunnittelutehtäviä luovasti ja kekseliäästi
sekä toteutetaan suunnitelmia itseilmaisua vahvistaen (Opetushallitus, 2014b, 189).
Voimassaoleva opetussuunnitelma nostaa luovuuden esiin myös arviointikriteereissä. Neljännen luokan päättyessä oppilaan tulisi osata tuottaa luovia ideoita ohjatusti ja suunnitella
itse toteuttamiskelpoisen tuotteen. Päättöarvioinnin hyvän osaamisen kriteerien mukaan
oppilaan tulisi suunnittelun osalta havaita myös itsenäisesti ongelmia, kehitellä ideoita luovasti ja suunnitella tuotteita, joiden erilaisia ominaisuuksia, kuten esteettisyys ja tarkoituksenmukaisuus on huomioitu. (Opetushallitus, 2004, 243, 245.) Uuden opetussuunnitelman
luonnoksen mukaan alakoulun puolella arvioidaan sitä, miten oppilas osaa valmistaa suunnittelemansa tuotteen tai teoksen (Opetushallitus, 2014a, 122). Päättöarvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten oppilas suunnittelee työskentelyään, millaisia valintoja hän
tekee ja etsiikö hän omia ratkaisuja eri tilanteissa. Oppilaan tulisi myös kyetä esittämään
omiin kokemuksiinsa pohjautuvia persoonallisia ideoita ja toteuttamaan niitä laadukkaasti.
(Opetushallitus, 2014b, 192.)
Perustelut luovuuden vahvalle asemalle tekstiilityön ja yhteisen käsityön opetuksessa löytyvät siis opetussuunnitelman perusteista. Luovuus näkyy kauttaaltaan käsityötä koskevissa
luvuissa aina oppiaineen yleisestä kuvauksesta arvioinnin hyvän osaamisen kriteereihin.
Suoraa luovuuteen viittaavien kohtien lisäksi luovuuden asemaa käsityönopetuksessa voitaisiin perustella myös kokonaisvaltaisen kasvun ja muiden yleisempien tavoitteiden kautta, jotka olen kuitenkin tässä jättänyt tarkastelun ulkopuolelle.
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4 MENETELMÄVALINNAT
Valitsin fenomenografiselle tutkimusperinteelle uskollisena tutkimukseni metodeiksi aineiston keräämiseen teemahaastattelun ja sen käsittelyyn käsitysten kategorisointiin tähtäävän fenomenografisen analyysin. Ennen menetelmällisiin valintoihin pureutumista on
kuitenkin korostettava fenomenografian olemusta, sillä se usein nähdään pelkkänä tietynlaisena analyysiprosessina tai metodologisena lähestymistapana (Niikko, 2003, 7, 30). Se
kuitenkin on tutkimus- ja analyysimenetelmää laajempi näkökulma, koko tutkimusprosessia ohjaava tutkimussuuntaus (Huusko & Paloniemi, 2006, 163).
Tässä luvussa käsittelen tekemiäni valintoja sekä niihin johtaneita prosesseja. Aluksi esittelen mitä fenomenografia tarkoittaa ja miten fenomenografinen tutkimus etenee. Kerron
fenomenografiselle tutkimussuuntaukselle ominaisista kiinnostuksen kohteista, ihmiskäsityksestä ja tiedonrakentumisen tavoista. Toisessa alaluvussa esittelen aineistoni ja sen keräämiseen liittyviä tekijöitä, ja kolmannessa alaluvussa vielä avaan, miten aineiston analyysi tapahtui.

4.1 Fenomenografinen tutkimussuuntaus
Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on käytetty paljon fenomenografista näkökulmaa,
sillä se tarjoaa hyvät keinot käsitysten ja kokemusten tutkimiseen (Niikko, 2003, 7). Tutkimuksen kohteet ovat usein arkipäiväisiä ja tarkoituksena on kartoittaa, millä eri tavoilla
tutkimuksen kohdetta voidaan ymmärtää (Huusko & Paloniemi, 2006, 162) sekä sitä, miten
maailma rakentuu ja ilmenee ihmisten mielissä (Ahonen, 1994, 114). Koska fenomenografisessa tutkimuksessa ollaan erityisen kiinnostuneita tietoisuudesta kasvatustieteen näkökulmasta (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 168), on tutkimuksen kohteena usein oppiminen. Oppiminen ymmärretään ajattelun sisällöllisenä muutoksena, jota tapahtuu, kun yksilö jäsentelee ympäröivää maailmaa ja muodostaa siten syvällisemmän suhteen siihen. Näin ollen
kaikki kokemukset johtavat oppimiseen. (Ahonen, 1994, 118, 121.) Fenomenografisen
tutkimuksen avulla voidaan siis tarkastella muun muassa opetuksen ja oppimisen laadullisia piirteitä ja eroavaisuuksia (Niikko, 2003, 7). Oppiminen tapahtuu aina kokemuksen
kautta, kun sille annetaan ajattelun kautta merkitys. Merkityksenannon myötä opittavasta
ilmiöstä muodostuu fenomenografisessa tutkimuksessa tarkastelun kohteena olevia käsityksiä.
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Olen piirtänyt fenomenografiaa selittävässä kirjallisuudessa toistuvien käsitteiden (ilmiö,
käsitys ja kokemus) välisistä suhteista mallin (ks. kaavio 2). Aihetta, jota koskevia käsityksiä fenomenografiassa tutkitaan, kutsutaan ilmiöksi. Sillä tarkoitetaan ihmisen maailmasta,
joko ulkoisesta tai sisäisestä, saamaa kokemusta, josta hän muodostaan käsityksiä (Ahonen, 1994, 116). Käsitykset taas ovat mielipidettä syvempiä ja laajempia merkityksenantoprosesseja (Huusko & Paloniemi, 2006, 164). Käsitys on kokemusten ja ajattelun kautta
rakennettu mielikuva jostakin ilmiöstä. Käsitys ja ilmiö ovat siis erottamattomia ja aina
kytköksissä toisiinsa. (Ahonen, 1994, 116–117.) Kokemuksella sen sijaan tarkoitetaan yksilön ja ilmiön välistä vuorovaikutussuhdetta, eli sitä millä tavalla yksilö kokee jonkin ilmiön ja minkälaisia merkityssuhteita hän kokemukselleen antaa. Moni yksilö voi jakaa
saman kokemuksen, mutta jokainen kuitenkin antaa kokemukselleen ainutlaatuisen merkityssisällön omista lähtökohdistaan. (Niikko, 2003, 18, 23.)

Kaavio 2.
Fenomenografisen tutkimuksen ja kiinnostuksen ytimessä olevat käsitykset vaihtelevat
yksilöittäin sen mukaan, millaista kokemustaustaa vasten ihmiset ovat käsityksensä rakentaneet. Koska käsitykset muodostuvat aina yksilöllisten kokemusten perusteella, ei esimerkiksi yksilön iällä ole samanlaista merkitystä muodostetuille käsityksille kuin elämän myö-
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tä koetuilla kokemuksilla. (Ahonen, 1994, 114). Jokaisella yksilöllä on omanlainen käsityksensä ympäröivästä maailmasta, jota muokkaa itse se maailma, jossa yksilö elää ja kokee, ja josta hän muodostaa ymmärrystään käsitteellistämällä asioita. Näin yksilöillä on siis
omiin kokemuksiinsa ja käsityksiinsä perustuva kuva maailmasta. Fenomenografiassa tarkastellaan näitä yksilöllisten käsitysten eroavaisuuksia ja kuvataan todellisuutta sen mukaan, miten jokin tietty joukko sen käsittää – vastasi käsitys sitten tieteellistä todellisuutta
tai ei. (Niikko, 2003, 16, 18, 25.)
Yksilö ja sitä ympäröivä maailma nähdään olevan sisäisesti suhteessa toisiinsa, ne nähdään
non-dualistisena. Tämä tarkoittaa sitä, että todellista ja koettua maailmaa ei eroteta toisistaan erillisiksi, vaan nähdään vain yksi, samanaikaisesti sekä koettu että todellinen maailma. Ympäröivä maailmamme on yhteinen todellisuus, jota ihmiset kokevat ja käsittävät
yksilöllisellä tavalla. Fenomenografisen tutkimuksen avulla voidaan saada tietoa niistä
eroista, joilla tätä yhteistä todellisuutta on jäsennelty, ymmärretty ja käsitteellistetty.
(Huusko & Paloniemi, 2006, 164–165.) Fenomenografiassa ei pyritä etsimään absoluuttista
totuutta, sillä jokaiselle ihmiselle heidän oma käsityksensä maailmasta on täysin tosi. Se
totuus, mistä fenomenografit ovat kiinnostuneita, ei siis ole maailma tai todellisuus sinänsä, vaan se, miten ihmiset sen käsittävät. Tätä kutsutaan toisen asteen näkökulmaksi (Niikko, 2003, 24). Jotta kasvatusta, oppimista ja opettamista voidaan kehittää, on ymmärrettävää, että laadukas opetus tapahtuu oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja maailman käsittämisen tavat, toisen asteen näkökulma, huomioiden. Tästä syystä niin opettajien kuin oppilaidenkin käsityksiä on hyvä tuntea ja selvittää.
Fenomenografisessa tutkimuksessa kiinnostuksen ja empiirisen tutkimuksen kohteena ovat
siis sisällöllisesti eli laadullisesti vaihtelevat erilaiset tavat käsittää ympärillä oleva maailma toisen asteen näkökulmasta. Tutkimuksen pohjalla on tietynlainen käsitys tapahtumien,
asioiden ja ihmisen ajattelun suhteesta sekä tiedonmuodostuksen tavoista. Ihminen nähdään rationaalisena, intentionaalisena olentona, joka aktiivisesti muotoilee asiat ja tapahtumat järkeviksi kokonaisuuksiksi ja täten muodostaa koetuista ilmiöistä käsityksiä ja edelleen kuvaa koko maailmasta. Ihminen ei ole pelkkä ulkoisten ärsykkeiden heijastuma. Hänellä on intentio eli tarkoitus jäsennellä ympäröivä maailma ymmärrettäväksi kokonaisuudeksi, jonka avulla hän pystyy suhteuttamaan kokemuksia toisiinsa ja tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja elämässään. (Ahonen, 1994, 116, 121.)
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Itse käsitysten muodostuminen nähdään siis konstruktivistisen tiedon rakentumisen tapaisena, missä yksilöllä on aktiivinen rooli tiedon, ja tässä yhteydessä käsitysten rakentajana.
Yksilön intentionaalisuus voi näkyä tekstiilityön oppitunnilla esimerkiksi oppilaan tarpeena hypistellä erilaisia materiaaleja tai kokeilla, kuinka lujaa ompelukoneella ”pääsee” kaasupoljin pohjassa. Kun hänellä on kokemuksen kautta rakentunut käsitys vaikkapa liukkaan kangasmateriaalin käsiteltävyydestä ja ompelukoneen nopeuksista, pystyy hän myöhemmin säätelemään ompeluvauhdin sopivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi haastavalle kankaalle. Koulumaailmassa oppimista ja muodostettujen käsitysten todenmukaisuutta selvitetään usein kysymällä niitä joko kirjallisesti tai suullisesti.
Fenomenografista tutkimuksen tekemistä helpottaakin se, että opittuaan puhumaan ihmisellä on käytössään puhuttu kieli, eikä tutkijan tarvitse yrittää tulkita tutkimushenkilön
toimintaa havainnoimalla. Kielen avulla ihminen voi ilmaista käsityksiään ja ajatuksiaan,
ja onkin paljon luotettavampaa kysyä ihmiseltä itseltään suoraan millaisia käsityksiä hänellä on jostain asiasta. Myöskään keinotekoisesti operationalisoidut kyselylomakkeet rastittavine kohtineen eivät tarjoa yhtä hedelmällistä tiedonlähdettä kuin kielellinen ilmaisu.
Koska fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtana on olettamus ihmisestä tietoisena olentona, joka aktiivisesti rakentaa itselleen käsityksiä ympäröivästä maailmasta ja kykenee
ilmaisemaan niitä kielellisesti, on luontevaa selvittää tutkimushenkilön käsityksiä juuri
kielellisen vuorovaikutuksen kautta. (Ahonen, 1994, 121–122.) Tutkimusaineiston keruumenetelmänä tyypillisesti käytettävän haastattelun avulla tutkimushenkilöä pyritään auttamaan tutkimuksen kohteena olevan ilmiön tiedostamista sekä kertomaan siihen liittyvistä
kokemuksistaan. Keskeistä haastattelussa on asettaa kysymykset riittävän avoimiksi, jotta
haastattelija ei millään muotoa rajaa erilaisten käsitysten esittämistä. (Hirsjärvi & Hurme,
2008, 164, 168–169).
Kun tutkija on hankkinut riittävästi empiiristä aineistoa, tekee hän siitä johtopäätöksiä ja
niiden pohjalta lopulta kuvauksen saaduista tuloksista. Kuvaus esitellään sellaisenaan, eikä
sen pohjalta pyritä osittelemaan tutkimushenkilöiden ajatuksia tai toimintaa, tekemään johtopäätöksiä muuttujien suhteista tai selittämään niitä kausaalisesti syy-seuraussuhteina.
Tällaiseen analyyttiseen tulkintaan ihmismieli nähdään liian kokonaisvaltaisena, monisäikeisenä ja subjektin tietoisuuteen kytkeytyvänä. Empiiristä aineistoa analysoitaessa on
huomioitava myös tutkijan oma subjektiivisuus. Kaikki tutkijan omat käsitykset, aiempi
tieto ja odotukset vaikuttavat tutkimukseen väistämättä, eikä sitä voida sulkea ulkopuolelle.
Tästä syystä tutkijan onkin tärkeää tiedostaa ne ja käsitellä niitä tietoisesti. Kun tutkija tun-
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nustaa omien lähtökohtiensa vaikuttavan aineiston hankintaan ja johtopäätöksiin, voidaan
puhua hallitusta subjektiivisuudesta, joka takaa tutkimuksen luotettavuutta. (Ahonen, 1994,
122.)
Hallitun subjektiivisuuden saavuttamiseksi tutkijan on hyvä perehtyä ilmiötä koskevaan
teoriatietoon perusteellisesti ja tulla aiheesta mahdollisimman tietoiseksi. Ahosen (1994)
mukaan fenomenografinen tutkija tarvitsee tietoa tutkittavan aiheen tai ilmiön luonteesta,
sen tiedonmuodostuksesta ja peruskäsitteistä. Teoreettinen perehtyneisyys auttaa häntä
tekemään ilmiötä koskevia kysymyksiä ja erottelemaan tutkimushenkilöiden käsitysten
elementtejä toisistaan. Kun tutkija on perehtynyt ilmiöön teoreettisesti, tulee hänestä itsestään tutkimusinstrumentti, jonka mielessä on avoin ja joustava rakennelma kysymyksistä ja
erotteluperusteista, mitä hyödyntäen hän sitten pystyy esittämään syventäviä kysymyksiä
haastateltavalle ja lopulta luokittelemaan vastauksia. Täten teoria on siis erottamaton osa
tutkimusprosessia, joskaan lopullista aineiston luokittelua ei tehdä vanhan teoriatiedon
pohjalle. Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään luomaan oma teoriansa aineiston
perusteella, ja tätä uutta teoriaa sitten keskustelutetaan vanhojen olemassa olevien teorioiden kanssa. (Ahonen, 1994, 123.)
Fenomenografisen tutkimuksen peruslähtökohtana on siis pyrkimys systemaattiseen kuvaukseen yksilötasoa laajemmalti. Tutkimustuloksissa mielenkiinto kohdistuu käsitysten sisältöihin ja niiden keskinäisiin suhteisiin. (Huusko & Paloniemi, 2006, 165.) Kun tutkittavaa ilmiötä koskevien käsitysten vaihtelu tutkimukseen valitun ryhmän sisällä on kartoitettu, yritetään ne yleistää tai asettaa jonkinlaiseen hierarkkiseen systeemiin. Usein tulokset
kuvataan analyysin avulla saaduilla kategorioilla, joka tuo käsitysten kokonaisvariaation
esiin. (Niikko, 2003, 23.) Tällaista fenomenografista kategorioita esittelevään, hierarkkiseen kuvaukseen pyrkivää analyysimenetelmää kutsutaan kategorisoinniksi. Olen käyttänyt
kyseistä analyysiä myös tässä tutkimuksessa.
Kaiken kaikkiaan päätyminen laadullisen tutkimuksen menetelmiin oli itsestään selvä valinta, sillä kiinnostukseni kohteena oli nimenomaan kartoittaa erilaisia käsityksiä luovuudesta ja sen tukemisesta peruskoulun tekstiilityössä. Laadullisista menetelmistä fenomenografisen tutkimusotteen valitseminen tuntui luontevalta erityisesti sen tarjoaman tiedonkäsityksen vuoksi. Teoreettisen tietämykseni pohjalta osasin varautua siihen, että opettajilla
olisi esitettävänään erilaisia käsityksiä luovuudesta ja sen tukemisesta, ja uskoakseni jokaisella on omaan käsitykseensä vankat perusteet. Virheellistä tai väärää tietoa en uskonut
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missään vaiheessa saavani, enkä ollut alun perinkään kiinnostunut arvottamaan tai laittamaan paremmuusjärjestykseen eri käsityksiä. Minua kiinnosti nimenomaan heidän esittämänsä käsitysten vaihtelu. Tiedostamalla erilaisia näkemyksiä ja niiden taustalla vaikuttavia kokemuksia saisin ravisteltua omia mahdollisesti yksipuolisia näkemyksiäni ja tutkimuksen myötä saamieni kokemusten kautta oppisin näkemään asioita uudella tavalla.

4.2 Tutkimusaineisto
Tutkimusaineistoni koostuu kolmesta keskimäärin 45 minuutin pituisesta haastattelusta,
joista syntyi yli 30 arkin verran litteroitua aineistoa. Haastateltavana oli kolme tekstiilityön
aineenopettajaa. Kahdella opetettavia luokkia oli kolmannesta luokasta yhdeksänteen,
vaikkakin toinen heistä oli jäänyt jo eläkkeelle muutama vuosi sitten, ja yksi opetti ainoastaan yläkoululla 7–9-luokkalaisia. Yläkoululla opettava opettaja tarjoaa valinnaisaineena
perinteisen tekstiilityön lisäksi luovaa tekstiilityötä. Haastateltavat opettajat valikoituivat
saamieni suositusten kautta ja yhteistä heille oli into luovuuden tukemiseen ja kehittämiseen tekstiilityön opetuksessa. Halusin rajata aineistooni nimenomaan sellaisia opettajia,
jotka arvostavat luovuutta. Työstämällä siihen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia työssään jatkuvasti, he ovat luoneet syvällisen käsityksen luovuuden olemuksesta sekä siihen
vaikuttavista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Vankat kokemuksiin liitetyt käsitykset näkyivätkin selvästi opettajien puheen sisällöissä esimerkkien kautta. Kyseiseen kolme opettajaa kattavan ryhmän rajaukseen päädyin osittain tiukan aikataulun vuoksi, mutta huomasin sen tarjoavan sitäkin laadukkaamman ja monipuolisemman aineiston tarkasteltavaksi.
Aineiston keruuta koskevia menetelmävalintoja tehdessäni jouduin samojen kysymyksien
eteen, mihin varmasti kaikki tutkijat joutuvat. Valintaan vaikuttavia tekijöitä oli muun muassa tehokkuus, taloudellisuus, tarkkuus ja luotettavuus (Hirsjärvi & Hurme, Teemahaastattelu, 1995, 13), joita sitten aikataulupaineiden vuoksi jouduin arvottamaan. Menetelmän
valinta ei siis ollut yksinkertainen eikä helppo ratkaisu. Siinä missä haastattelut saadaan
tehtyä lyhyemmällä ajalla ja usein myös haastattelijan määrittelemällä aikavälillä, on äänitetyn aineiston litterointi aikaa vievää puuhaa. Vaihtoehtona haastattelulle pohdin muutaman avoimen kysymyksen avulla kerättävää kirjallista aineistoa, jota pääsisin välittömästi
analysoimaan ja kategorisoimaan. Vaikka jälkimmäinen vaihtoehdoista olisikin ollut minulle pienitöisempi ja olisi vienyt vähemmän aikaa, en uskaltanut ottaa riskiä, etten saisikaan vastauksia ajoissa tai joutuisin elämään epävarmuudessa saisinko niitä lainkaan.
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Haastattelun avulla sain vastaushävikin nollaksi ja rajattua haastateltavat opettajat juuri
omaan tutkimukseeni sopivaksi joukoksi. Valintaan vaikutti osaltaan myös haastattelututkimuksen edut: se tarjoaa mahdollisuuden pyytää selventämään vastausta ja syventää tietoja pyytämällä perusteluja, ja lisäkysymyksiä voidaan muutenkin esittää (Hirsjärvi, 1997,
205). Otin haastateltaviksi valitsemiini opettajiin yhteyttä sähköpostitse, kerroin lyhyesti
aiheestani ja esitin toiveeni saada haastatella juuri häntä. Ilokseni kaikki suostuivat heti.
Tutkimusaineistoni keräsin fenomenografialle tyypillisellä teemahaastattelun menetelmällä, joka mahdollistaa syvempien merkityssisältöjen esiin kaivelemista tarpeen tullen. Teemahaastattelussa käsitellään ennalta määriteltyjä teema-alueita vapaassa järjestyksessä, ja
haastattelija varmistaa tukisanalistaa apunaan käyttäen, että kaikki aiheet käydään läpi (Eskola & Vastamäki, 2007, 27–28). Testasin haastattelumenetelmää ja harjoittelin kysymystekniikkaa pilottitutkimuksella todeten menetelmän toimivaksi yhdistelmäksi valitsemani
analyysimenetelmän, kategorisoinnin kanssa. Koin saaneeni rikkaita vastauksia jo pilottitutkimuksestanikin, mutta aineisto ei kuitenkaan siirtynyt käytettäväksi tähän tutkimukseen, koska silloiset kysymykseni oli suunnattu koskemaan luovuutta koulussa ylipäätään.
Haastattelujen kesto oli myös huomattavasti lyhyempi ja käsiteltäviä teemoja vähemmän.
Pilottitutkimukseni pohjalta kuitenkin rohkenin rajata tutkimukseni koskemaan tekstiilityötä ja erityisesti tekstiilityön aineenopettajien käsityksiä, sekä kehitin haastattelun runkoa
suuntaan, jonka toivoin helpottavan haastateltavaa. Merkittävimpänä haastattelun sujuvuuteen liittyvänä muutoksena pidän ensimmäisen kysymyksen muuttamisen luovuuskäsitteen määrittelemisestä oman luovuussuhteen kuvailemiseen. Näin haastateltavat saivat
pehmeämmän laskun aiheeseen ja pystyivät omien kokemusten ja muistojen kautta virittäytyä aiheeseen.
Perinteinen teemahaastattelu oli kääntyä puolistrukturoiduksi haastatteluksi, joka teemahaastattelusta poiketen koostuu valmiiksi muotoilluista kysymyksistä, jotka kysytään kaikilta haastateltavilta samassa järjestyksessä määrittelemättä kuitenkaan vastausvaihtoehtoja
(Eskola & Vastamäki, 2007, 27) Syyn haastattelumenetelmän valintoja koskevalle epäröinnilleni sain, kun kaksi opettajista pyysi saada listan kysymyksistä etukäteen voidakseen
valmistautua haastatteluun. Pyynnön myötä pohdin asiaa perusteellisesti ja yritin muotoilla
valmiita kysymyksiä. Koin kuitenkin valmiiden kysymyksien esittämisen rajoittavaksi ja
pidin tärkeämpänä, että opettajat saisivat itse nostaa mielestään tärkeitä näkökulmia esiin
haastattelun kuluessa. Tästä syystä päädyin lopulta tarkkojen kysymysten sijaan hahmottelemaan haastattelurungon visuaaliseen hierarkkiseen muotoon (kaavio 3). Kyseisen kaavi-
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vana olevaan aiheeseen. (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 41). Alakäsitteiden taso on siis tarkoitettu helpottamaan sekä opettajien mahdollista valmistautumista että haastattelijan työtä
mahdollisesti tarvittavien tarkempien kysymysten muotoilua varten. Keskimmäinen taso
on kuitenkin se, josta seurataan haastattelun kulkua ja käsiteltyjä aiheita. Itse haastattelutilanteessa visuaalista kaaviota oli helppo seurata.
Teemojen valitseminen oli myös prosessi, joka vaati aikaa, valikointia ja aiheeseen perehtymistä. Koska tutkittavaa ilmiötä kuvaavat peruskäsitteet tulee muotoutua teorian ja aiemman tutkimukseen pohjautuvan tiedon perusteella (Hirsjärvi & Hurme, 1995, 41; Hirsjärvi & Hurme, 2008; Ahonen, 1994, 123), valintoja ei voi tehdä pelkän intuition tai oman
kiinnostuksen pohjalta. Onneksi minulla oli monipuolisesti luovuutta käsittelevä teoreettinen aineisto käytettävissäni vastikään valmistuneen kandidaatintyön muodossa ja aiemmin
tekemäni pilottitutkimus tuloksineen ohjaamassa, mitä käsitteitä kannattaa ottaa mukaan ja
mitä mahdollisesti jättää pois. Haastattelun teema-alueiksi nousivat siis luovuuden peruskäsitteet niiltä osin kuin ne vastasivat tutkimuskysymyksiäni.
Haastattelut tein haastateltavan toivomuksen mukaisessa paikassa: hänen omassa käsityön
luokassaan, yliopistolla ja haastateltavan kotona. Pidin tärkeänä valita paikaksi haastateltavalle tutun tai muuten mieluisan tilan, jotta ympäristö ei aiheuttaisi turhaa epävarmuutta
haastateltavalle ja saisin tehdä haastattelun alusta loppuun keskeytyksettä (Eskola & Vastamäki, 2007, 28–29). Tosin vain haastateltavan kotona suoritettu haastattelu loppujen lopuksi tarjosi täydellisen rauhan keskittymiselle. Yliopistolla haastattelua varten varaamaani
tilaan tultiin kurkistelemaan haastattelun loppupuolella, ja koululla suoritettua haastattelua
ja erityisesti litterointia häiritsivät luokkaan tulleen siivoojan puuhat ja kolistelut. Metelistä
johtuen haastateltavan puheesta oli ajoittain vaikea saada selvää. Keskeytykset tuntuivat
kuitenkin häiritsevän minua itseäni enemmän kuin haastateltavia, enkä usko niiden vaikuttaneen annettujen vastausten laatuun.
Itse haastattelutilanteessa pyrin pitämään kysymykset mahdollisimman väljänä, jotta oma
esiymmärrykseni ei pääsisi vaikuttamaan vastauksiin ja hallittu subjektiivisuus säilyisi.
Tarpeen tullen esitin kuitenkin tarkempiakin kysymyksiä tai pyysin haastateltavaa tarkentamaan vastaustaan. Koska tarkoituksenani oli pitää haastattelu mahdollisimman vapaamuotoisena ja keskustelunomaisena, koin erittäin haastavaksi pitää oman teoreettisen tietämykseni ja ennakkokäsitykseni keskustelun ulkopuolella – itselleni tyypillinen tapa keskustella tärkeistä ja hyvin tuntemistani aiheista kun on yleensä varsin provokatiivinen ja
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nautin siitä, kun saan haastaa keskustelukumppaniani kiperillä ja yksityiskohtaisilla kysymyksillä. Keskustelutapaani kuuluu myös omien mielipiteitteni voimakas esiin tuominen,
ja jouduin tekemään kovasti töitä pysyäkseni ajatuksineni taka-alalla ja antaakseni haastateltavan nostaa itselleen tärkeitä asioita esiin omaa tahtiaan.
Äänitetyt haastattelut litteroin tekstitiedostoiksi alun perin sanatarkasti sellaisenaan. Päädyin kuitenkin muokkaamaan tiedostot luettavampaan muotoon, josta olisi myös helpompi
suorittaa aineiston luokittelua eli kategorisointia. Valitsemani analyysitapa sallii tekstin
tarpeellisen siivoamisen, joskin muokkaamisen yhteydessä on oltava tarkkana, ettei itse
asiasisällöt tai haastateltavan antamat merkitykset muuttuisi. Varovaisuuden vuoksi päädyin poistamaan tekstistä lähinnä turhat täytesanojen toistamiset, kuten ”tota” ja ”niinku”
sekä änkyttämiset ja miettimisäänet. Lisäksi poistin omat keskustelua myötäilevät ”joo”,
”niin” ja ”mm” -kommenttini ja äännähdykseni niiltä osin, kun koin ettei niillä ollut haastattelun etenemisen kannalta olennaista merkitystä. Haastateltavien opettajien anonymiteetin suojaamiseksi olen muuttanut nimet. Sitaattien yhteydessä käyttämäni nimet Eeva, Anne ja Birgitta eivät siis ole heidän oikeita nimiään.

4.3 Analyysin vaiheet
Aineiston analysoinnin tavoitteena on löytää ja eritellä aineistosta tutkittavaa ilmiötä koskevia erilaisia merkityssuhteita. Löydettyjen erojen perusteella pyritään sitten muodostamaan kuvauskategorioita, jotka havainnollistavat eri tapoja käsittää tutkittavaa ilmiötä.
(Huusko & Paloniemi, 2006, 166.) Käytännössä merkityssuhteiden etsiminen aineistosta
tapahtuu siten, että tutkija kysyy tutkimushenkilöiden ilmaisuista, millaisia merkityksiä eli
intentioita niihin sisältyy (Ahonen, 1994, 123). Merkitykselliseksi luokiteltavan ilmaisun
tueksi tekstistä on siis löydyttävä perusteluita ja syvällisempää aihetta avaavaa kerrontaa.
Ilmaisun merkityksen luonnetta voidaan kuvailla adjektiiveilla kontekstuaalinen ja intersubjektiivinen. Ilmaisun kontekstuaalisuus tarkoittaa sitä, että asiayhteydestä irrotettuna
saattaa sen asiasisältö muuttua. Tästä syystä ilmaisut tulee aina esittää oikeissa asiayhteyksissään niin laajoina yksiköinä kuin on tarpeellista. Merkityksen intersubjektiivinen luonne
taas tarkoittaa sitä, että tutkimushenkilön itsensä antaman merkityksen lisäksi siihen vaikuttaa myös tutkijan tulkinta annetusta merkityksestä. Tutkija tulkitsee merkitystä oman
asiantuntijuutensa ja mielensisältönsä avulla, minkä vuoksi vankka teoreettinen perehtyneisyys tutkittavaan aiheeseen onkin tärkeää. Kun tutkija tuntee ilmiön hyvin, hän pystyy
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tiedostamaan oman viitetaustansa paremmin ja tavoittaa tutkimushenkilön esittämän alkuperäisen merkityksen objektiivisemmin. (Ahonen, 1994, 124.)
Teoreettinen perehtyneisyys ei siis pelkästään auta aineiston hankinnan suunnittelussa ja
toteuttamisessa (Huusko & Paloniemi, 2006, 166), vaan se on tärkeää tutkimustulosten
luotettavuudenkin kannalta. Esioletukset, joiden sulkeistamista teoreettinen asiantuntijuus
helpottaa, koostuvat tutkijan persoonallisesta tiedosta ja uskomuksista. Niiden lisäksi hänen on kuitenkin pystyttävä sulkemaan analyysin ulkopuolelle myös valmiit teoriat ja aihetta koskevat aiemmat tutkimuslöydökset. (Niikko, 2003, 35.) Tutkijan tarkoituksena on
muodostaa oma teoriansa tutkimusprosessin aikana (Huusko & Paloniemi, 2006, 166) ja
peilata sen tuomia tuloksia aiempaan tutkimustietoon ja teoriaan.
Fenomenografisessa tutkimuksessa on olennaista se, että koko tutkimus toteutetaan kerätyn
empiirisen aineiston pohjalta ja ehdoilla. Tutkittavaa ilmiötä lähestytään täysin aineistolähtöisesti, mikä tarkoittaa aiemman teorian ulkopuolelle jättämistä. Sitä ei siis käytetä luokittelurungon luomiseen eikä tarkoituksena ole testata sen pohjalta muodostettuja olettamuksia. Analyysi tapahtuu vuorovaikutuksessa pelkästään aineiston kanssa, ja kategorisointi
tapahtuu pelkän aineiston pohjalta. (Huusko & Paloniemi, 2006, 166.) Vahva aineistosidonnaisuus tarkoittaa myös sitä, ettei aineiston tulkintaa voi tehdä yhdellä kertaa, vaan
siihen on palattava jatkuvasti analyysin jokaisessa vaiheessa ja vielä raportin kirjoituksen
yhteydessäkin (Ahonen, 1994, 125). Analyysin tekemistä pohjustetaan tutustumalla kerättyyn aineistoon lukemalla sitä uudestaan ja uudestaan, kunnes tutkija tietää tarkalleen, mitä
kaikkea sieltä löytyy.
Kun olin tutustunut keräämääni aineistoon perusteellisesti, pääsin aloittamaan analyysin
ensimmäisen vaiheen, merkityksellisten ilmaisujen etsimiseen (Huusko & Paloniemi,
2006, 167). Ilmausten etsimisessä tarkasteltavaksi yksiköksi voidaan valita mikä tahansa
sopivan mittaiselta tuntuva yksikkö yhdestä sanasta koko haastatteluun (Niikko, 2003, 33).
Omasta aineistostani luontevimmaksi merkitysyksiköksi nousi lauseen tai virkkeen pituiset
ilmaisut, joita merkkasin muistiin tekstinkäsittelyohjelman korostusvärin avulla. Koska
fenomenografisessa tutkimuksessa on tärkeää säilyttää merkitysyksiköiden ajatuksellinen
kokonaisuus, eikä niitä sovi erottaa asiayhteyksistään irrallisiksi lausahduksiksi (Huusko &
Paloniemi, 2006, 167), tarkensin vielä kommenttityökalun avulla valitsemani merkitysyksikön asiayhteyttä muutamalla sanalla. Näin sain kerättyä kaikista haastatteluistani varsin
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runsaan määrän merkityksellisiä ilmaisuja. Mukaan kelpuutin ainoastaan sellaiset ilmaisut,
joita tutkimushenkilö perusteli tarkemmin tai avasi esimerkin kautta.
Merkityksellisten ilmauksien kautta paljastuneet tutkimushenkilöiden erilaiset käsitykset
tutkittavasta ilmiöstä luokitellaan analyysin toisessa vaiheessa. Merkitysyksiköitä lajitellaan ja ryhmitellään tutkimuskysymyksien ohjaamalla tavalla erilaisiksi teemoiksi ja ryhmiksi pyrkien paljastamaan niiden joukosta samanlaisuuksia, erilaisuuksia ja harvinaisuuksia (Niikko, 2003, 34). Luokittelun avulla käsitysten joukko saadaan hallittavaksi ja samalla nähdään todella, miten erilaisia käsityksiä aineistosta on noussut. Tulosten kannalta tärkeintä on pyrkiä löytämään mahdollisimman paljon relevantteja merkitysluokkia, ei niiden
määrällinen sisältö ja tieto siitä kuinka moni tutkimushenkilöistä jakaa kyseisen käsityksen. (Ahonen, 1994, 125, 127.) Kiinnostavaa on vastausten laadullisen sisällön vaihtelu, ja
monesti jokin harvinainen ilmaisu saattaa olla tulosten kannalta hyvinkin merkittävä tai
mielenkiintoinen näkökulma aiheeseen (Ahonen, 1994, 127; Huusko & Paloniemi, 2006,
169).
Käytännössä toteutin tutkimuksen toisen vaiheen värikoodattujen merkitysyksiköiden avulla. Maalasin kunkin haastattelun tekstin eri värillä ja siirsin niistä analyysin ensimmäisessä
vaiheessa löytämäni ilmaisut uuteen tekstitiedostoon. Näin minulla oli värikäs, merkityksellisiä ilmaisuja täynnä oleva tiedosto, jossa kunkin ilmaisun kohdalla näkyi kommenttikentässä esitetyn ilmaisun alkuperäinen asianyhteys. Alustavasti ryhmittelin niitä haastattelurungon mukaisten teemojen alle, mutta huomasin pian aineiston ohjaavan jonkin verran
toiseen suuntaan. Päädyin takaisin lähtötilanteeseen ja aloitin sen sijaan helposti tunnistettavista ja selvästi samaan aiheeseen liittyvistä ilmauksista.
Ryhmitellyistä merkitysyksiköistä määritellään analyysin kolmannessa vaiheessa kategorioita. Tässä analyysivaiheessa on edelleen tärkeää pitää mielessä ilmausten yhteydet alkuperäiseen kontekstiin sekä pyrkiä välttämään päällekkäisten kategorioiden muodostumista.
Kategoriat nimetään kunkin kategorian ydinmerkityksen mukaan. (Niikko, 2003, 36.) Ne
sisältävät ilmiöön liittyvien käsitysten erityispiirteet ja liitetään alkuperäiseen aineistoon
suorien lainausten avulla (Huusko & Paloniemi, 2006, 168). Tämän analyysivaiheen tulokset näkyvät alatason kuvauskategorioina ja avaan niihin johtaneita merkityksellisiä ilmaisuja esimerkkien avulla pääluvussa 4. Koin tämän analyysivaiheen kaikkein haastavimmaksi, sillä analyysin toisessa vaiheessa tekemässäni alustavassa ryhmittelyssä oli paljon
puutteita ja päällekkäisyyksiä. Lisäksi osa vahvoista merkitysyksiköistä ei tuntunut aluksi
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sopivan mihinkään laatimistani kategorioista. Lopuksi rajasin vielä osan aineistosta nousseista ilmaisuista analyysin ulkopuolelle, sillä niiden muodostamat kategoriat eivät vastanneet tutkimuskysymyksiini, vaan antoivat lähinnä mielenkiintoista lisäinformaatiota ja
pohjatietoa tutkimushenkilöistä.
Kuten usein fenomenografista analyysiä tehtäessä käy, huomasin tarpeelliseksi yhdistellä
kategoriat laaja-alaisempiin ylätason kategorioihin eli kuvauskategorioihin, jotka yhdessä
muodostavat ylätason kategoriajoukon (Ahonen, 1994, 128; Niikko, 2003, 37). Nämä
ylemmän tason kategoriat kuvaavat tutkittavaa ilmiötä yleisemmällä tasolla ja muodostavat
aineiston pohjalta tutkijan oman, tutkittavaa ilmiötä selittävän teorian. Ylemmän ja alemmat tason kategorioiden välisiä suhteita kuvataan eritasoiset kategoriat havainnollistavan
kaavion avulla. (Ahonen, 1994, 128.) Itse päädyin horisontaalisen systeemin mukaiseen
kuvauskategoriaan, missä kategoriat ovat keskenään samanarvoisia ja erot niiden välillä
ovat sisällöllisiä (Huusko & Paloniemi, 2006, 169).
Kaiken kaikkiaan aineiston analysointi oli haastavaa, vaikka olinkin testannut menetelmää
pilottitutkimuksen avulla. Tällä kertaa aineistoni oli kuitenkin toisaalta laajempi ja rikkaampi ja tuotti siten runsaamman määrän kategorioita, mutta toisaalta myös osa haastatteluiden sisällöistä rönsyili niin paljon, että sieltä oli vaikea löytää selkeitä merkitysyksiköitä. Lopullinen analyysin lopputulos kuitenkin yllätti minut monipuolisuudellaan ja runsaudellaan. Tämän vuoksi harkitsin jopa tutkimuskysymysten rajaamista tiukemmaksi,
mihin en kuitenkaan päätynyt, sillä koin tutkimuksen tällaisenaan antavan vastauksen juuri
niihin kysymyksiin, mihin toivoinkin sen vastaavan.
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5 ANALYYSI
Tässä luvussa esittelen analyysin kuvauskategorioiden sisällöt yksi kerrallaan. Kuvauskategorioiksi luokitellaan ylemmän tason toimintayksiköt, joiden alta löytyvät pienemmät
yksiköt eli ne kategoriat, jotka muodostuivat merkityksellisten ilmaisujen pohjalta. Olen
nimennyt alaluvut kuvauskategorioiden mukaan siten, että kukin alaluku esittelee yhden
kuvauskategorian. Kategoriat 5.1–5.3 vastaavat ensimmäiseen tutkimuskysymykseen eli
kuvailevat tekstiilityönopettajien käsityksiä siitä, mitä luovuus on. Kategorioissa 5.4–5.7
on luokiteltuna opettajien kokemuksia ja käsityksiä luovuutta tukevista ja estävistä tekijöistä koulussa, ja vastaavat siten toiseen tutkimuskysymykseen. Lopuksi olen vielä esittänyt
yhteenvedon aineiston pohjalta luomistani kategorioista.

5.1 Luovuuden luonne
Kuvauskategoria ”Luovuuden luonne” koostuu alatason kategorioista taito hyödynnettävissä laaja-alaisesti, innostunutta tekemistä, luovuus lähtee suunnittelusta ja luovuus jatkuu
läpi prosessin. Esitän seuraavaksi aineistosta nostettujen suorien lainausten avulla, millaisten merkityksenantojen kautta alakategoriat on muodostettu.
Luovuuden olemusta kuvailtaessa nousi esiin ajatus siitä, miten luovuus on enemmän kuin
pelkkää toimialan sisällä tapahtuvaa luovuustaitojen hyödyntämistä. Taito on hyödynnettävissä laaja-alaisemmin. Luovan ajattelun harjoitteleminen tekstiilityön oppitunneilla antaa
työkaluja soveltaa sitä myös tekstiilitöiden ulkopuolelle muihin oppiaineisiin ja elämään
ylipäätään. Luovuuden toimialasidonnaisuudesta kysyttäessä yksi haastateltavista kuvasi
luovuuden harjoittelemisen mukana tuomia hyötyjä monipuolisesti:
Kyllähän ne oppii sen että ko ne, jos ne oppii edes siinä käsityössä sitä luovuutta niin ne voi
sitä taitoa hyödyntää myös muissa asioissa. – – Näkemällä asioita niinkö omasta vinkkelistä.
Ja se että esimerkiksi vaikka jossaki vaikka, no mikähän nyt tulis, ruuanlaitossa, niin niilä on
joku ohje niin ne voi nähä sen asian niinkö että hetkinen miehän voin tämän asian tehä näinpäin ja tällälaila päin. Sitten jos aattelee vaikka äidinkieltä esimerkiksi oppiaineena, niin sielähän nyt sitten varmaan voi olla, että siittä voi olla hyötyä. Tietenki vaikka ilmasutaiossa
siitä vois olla hyötyä, että voi tehä tämmösiä omannäkösiä juttuja, ja vaikka kirjotelmissaki.
Rohkeasti uskaltaa kokeilla erilaista.
(Birgitta)

Lisäksi hän nostaa esiin vielä luovan ajattelun toisen puolen – sen, miten luovuus ei liity
pelkästään itse tekemiseen vaan myös kokemisen rikkauteen:
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Ja löytää esimerkiksi, itte näkkee semmosia eri asioista, niin näkee semmosta jotaki kauneutta ja sitä voi siirtää, niitä kauniita asioita, vaikka kotia ja siittä saa semmosta hyvää oloa ja
hyvää mieltä ja. Niin, etenki tämmönen hyvä mieli, hyvä olotila tullee siitä ko on. Ei tarvi
välttämättä tehäkkään ko näkkee vaan sitä jossaki. Vaikka luonnossa tosiaan. Pystyy ammentamaan semmosta, ympäristöstä semmosta pääomaa itselleen.
(Birgitta)

Tekstiilityön oppitunneilla luovuuden kuvailtiin näkyvän innostuneena tekemisenä. Oppilaat innostuvat siitä, kun uskaltavat lähteä kokeilemaan uudenlaisia asioita, joita ovat itse
suunnitelleet. Itse suunnitellun työn tekeminen koetaan tärkeänä ja he saavat siitä onnistumisen kokemuksia:
[M]onesti oppilaat innostuu siitä että ne uskaltaa lähteä kokeileen semmosta jotaki, vau hän
haluaa tehä jotaki jonku tuotteen ja ne keksii siihen jo itekki ratkasuja millä tekniikalla ne
tekkee ja opettaja on mukana siinä ja sen näkkee että ne niinkö innostuu siihen että he ossaa
ja pystyy tekemään jotaki ja semmosta jonka ne on ite suunnitellu ja se ei oo kopio jostaki, jo
tehdystä työstä. Et se on niinkö lähempänä itteä ko se on ite suunniteltu.
(Birgitta)

Toinen haastateltava nosti esiin luovaan työskentelyyn liittyvän innostumisen tekemisen
näkyvän myös ahkerana ja omatoimisena työhön paneutumisena, jolloin opettajalle itselleen jää enemmän aikaa kiertää luokassa ja ohjata apua tarvitsevia:
Aivan hirveen innostuneena tekemisenä. Se innostus oli niinku sillä tavalla. Jos mä sain pitää
oppilaat kolmannesta yheksänteen, eli mä sain alusta asti totuttaa ne tämmöseen tekemisen
tapaan, niin nää taitavat ei ees paljon tarvinneet mua, jolloin mä pystyin keskittyyn sit niihin
jotka tarvitsi enemmän apua. Ja ei mulla ollu mitään jonoja tässä. Vaan mä kulin siellä luokassa. Ja pidin tavoitteena et jokaisen luona käydään vähintään kerran. Ja jos mä näin että tää
pärjää ihan hyvin omin neuvoin, niin sit mä saatoin enemmän keskittyä niihin jotka tarvitsi
enemmän tukea. Mut sit tämä joka pärjäs omin neuvoin, tuli asiaa, sit tuli vain kysyyn. Ja sit
mä vaan siin välis neuvoin.
(Eeva)

Kun haastateltavat pohtivat itse luovan prosessin eri vaiheita, nousi esiin, miten luovuus
lähtee suunnittelusta ja sitä edeltävästä alkuprosessoinnista liikkeelle. Suunnitteluun ja
alkuprosessointiin liitettiin myös se tosiasia, miten toisille ideointi ja suunnittelu ovat paljon helpompaa kuin toisille:
Tietenki se on se alkuprosessointi että löytyy se. No ensinnäki se että mistä sen saa sen inspiraation, mistä se syttyy se ajatus, miten sitä lähtee kehittään sitä työtä. Ja tosiaan toisele se on
helpompi ko toisille. Eli se tavallaan, miksi sitä sanois, oisko se mietintävaihe tai mikä prosessointivaihe se olis että siittä nyt pääsis johonki vaiheeseen – –.
(Birgitta)
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Alkuvaiheen hidas syttyminen ei kuitenkaan aina välttämättä tarkoita luovuuden puutetta,
sillä toisinaan idea tai ajatus tehtävästä työstä vaatii aikaa kypsyä. Luovuus ei aina syty
siinä hetkessä, vaan riippuu paljon myös fiiliksestä:
Ja ko ajattelee sitäki että monesti sanonu oppilaille että ko jollaki ei millään tahdo syntyä sillä hetkellä, ei oikeen onnistu työ taikka ei tuu mitään, ko suunnitella jotaki ideoita, että tämäki on semmonen alue, että ei aina oo semmonen fiilis että nyt tekee mieli, et jee, nyt mä
astun tähän luokkaan ni nyt ideoita pursuaa, ja nyt ku mä meen matikan tunnille nii nyt mä
oon taas tähän että. Onhan se hyvin haastava tilanne. Ite tietää sen että ko on semmonen että
ko on vaikka jossain koulutuksessaki tai jossain käydään et tehdään jotaki, ni toiset saattaa
olla jo tehny alusta loppuun jutun ja mä en oo vielä oikeen päässyt, pitää olla semmonen
kypsyttelyaika ja vaihe siihen että pääsee sitten tekemään.
(Anne)

Alkuvaiheen ideointia tekstiilityön tunneilla jatketaan ajatusten jakamisena luonnoksen
muodossa sekä tekniikka- ja materiaalivalintoihin liittyvänä pohdintana ja suunnitteluna:
Ensimmäinen vaihe on yleensä, että hän piirtää jonkinlaisen luonnoksen. Sen ei tarvi olla
kuvistunnilla tehty piirustus, vaan se riittää vaikka joku ruutupaperilta repästy palanen, et
lyijykynällä piirretty. Ja mä oon perustellu sitä sillä että mä en tiedä mitä sun päässä liikkuu,
niin piirrä jonkinlainen versio siitä, että mitä sä haluaisit tehdä, niin sit katotaan yhdessä miten päästä eteenpäin. Kirjallisuutta pitää olla paljon, materiaalia pitää olla näkyvillä paljon ja
et niitä saa hypistellä ja et siinä tavallaan semmonen, se luovuus syttyy jo pelkästään ihan
niitä materiaaleja tunnustelemalla.
(Eeva)

[O]n paljon sellasia oppilaita jotka haluaa etsiä valmiin mallin siinä suunnitteluvaiheessa jo,
ja toki annan, ja sitte se varsinki ku mitä tehdään isompia töitä, isompien oppilaitten kans,
mutta kyllä se aika pian sielä sitten, kyllä se siinä suunnittelussaki jo lähtee että entä jos mää
teenki näin ja tuolta ja. Sitte ku näkee sen materiaalin, ja sitte kun mietitään millä tekniikalla.
(Anne)

Luova ajattelu ei kuitenkaan lopu, kun suunnitteluvaiheesta päästään itse työn tekemiseen.
Haastateltavat nostivat esiin tärkeän seikan - luovuus jatkuu läpi prosessin aina valmiiseen
työhön saakka:
[M]onestihan se työ on sillälaila että se koko ajan kehittyy. Aika monella se kehittyy koko
ajan siinä matkan varrellaki että ei se välttämättä oo se heti se idea mikä sielä syntyy josta
lähetään tekemään, ei se välttämättä oo heti valmis. Eli se siinä kypsyy siinä työn kehittyessä
ja valmistuessa. Ja sitte se, sitte ko se on valmis niin sitte se on kypsä työ, täysin kypsyny.
Valmis tuote.
(Birgitta)
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Ja just tänä päivänä seiskaluokkalaiset, virkattiin koreja ja sitten, matonkuteista, yks sano että ku hän haluais tehä kumiankan. No sitte katottiin tuola vähän materiaaleja ja ei oikein ja.
No sitten mä sanoin että teeppä tuosta luonnonvalkosesta. No hän rupes sitten virkkaamaan
ja vähän ajan kuluttua hän tuli näyttämään että tämmönen. Siinä oli vartalo, siinä oli pää.
Mut sit se kellahteli aina tällä tavalla, et se ei pysyny tasapainossa. – – No ensinnäki mietittiin et miks se, et mistä saadaan keltanen, no hän maalas ja värjäs sen. No sitte hän rupes taivuttelemaan ja muotoilemaan sitä. No sehän on aivan, mä voin vaikka näyttääkki, ja sitte sille tänä päivänä tosiaan synty sitte nokka. Ku puhuttiin just siitä että miten työn edetessä työ
muuttuu. Et kuinka hyvä taito on se että jos siit ei tuukkaan nyt esimerkiks kori niin siitä voi
tulla ankka.
(Anne)

Luovuus voidaan siis nähdä ajattelun välineenä ja mielentilana, kuten teoriassa esitettiin.
Yleisesti ottaen luova työskentely näkyy innostuneena ahkeroimisena ja tekemiselle omistautumisena. Aineiston perusteella luovasta prosessista voidaan erottaa selkeästi ainakin
ideointi- ja kypsyttelyvaihe, työn suunnittelun vaihe, itse tekemisen vaihe ja valmis tuote,
johon prosessin voidaan katsoa päättyvän. Luovuus on alkuvaiheiden lisäksi vahvasti läsnä
myös tekemisen ja työstämisen vaiheessa, sillä sen avulla voidaan helpottaa mahdollisesti
vastaan tulevien vaikeuksien kohtaamista – luovuuden avulla ongelmakohtia voidaan todennäköisesti kiertää ja muokata alkuperäistä suunnitelmaa vastaamaan muotoutuvaa työtä.

5.2 Tekniikkataitojen asema luovassa työskentelyssä
Yksi tutkimuksen kannalta kiinnostavimmista kysymyksistä liittyi luovuuden ja tekniikkataitojen hallitsemisen välisiin suhteisiin. Haastattelun pohjalta nousi laadullisesti eriäviä
käsityksiä laidasta laitaan ja pyrin aluksi luokittelemaan aineistosta löytyneet merkitykselliset ilmaisut kahteen alakategoriaan: tekniikkataidot ensisijaisena tekijänä ja tekniikkataidot toissijaisena tekijänä. Tästä jaosta minulle jäi kuitenkin yli merkitysyksiköitä, jotka
eivät puhtaasti sopineet kumpaankaan. Tutkimushenkilöt nostivat esiin myös sellaista ajatusta, että itse tekniikkataitojen harjoittelu ei välttämättä sulje luovuuden hyödyntämistä
harjoittelun sisällä kokonaan pois. Näin syntyi kolmas kategoria luovuus tekniikkataitojen
harjoittelussa.
Tekniikkataitoja ensisijaisena tekijänä luovan työskentelyn mahdollistajana tai vähintäänkin perustekniikoiden omaksumisen tuomaa suurta hyötyä opettajat perusteluvat seuraavasti:

48
No mie ainaki käsityössä näen sen niin että kyllä siitä ainaki suurta hyötyä, apua on, että on
jo tekniikoita joita hallittee ja pystyy tekemään erilaisila tekniikoila töitä, niin varmaan on
helpompi toimia luovasti sitten ko hallittee jo jotaki. Mutta miten voit edes tietää miten tämä
oma suunitelma tai tämä työ tehtäs jos ei ossaa mittään tekniikkaa.
(Birgitta)

Et sillä tavalla yrittäny sitä, että saisin kehittymään sitä omaa ajatusta. Just että vaikka se on
se tietty juttu, yritetään kuitenki, et nyt vaikka se et on tuo virkkattu kori et siinä se tekniikka
tulee. Et pitäähän hallita tiettyjä materiaaleja, tekniikoita, jotta pystyy tavallaan luomaan.
Viemään sitä eteenpäin sitä asiaa.
(Anne)

Pelkän hyötynäkökulman lisäksi osa tekstiilityön sisällöistä tai tekniikoista voidaan nähdä
jopa välttämättömänä opetella pelkkänä teknisenä suorituksena ennen kuin sen parissa aletaan suunnitella luovia töitä:
Ompelukoneen opetus on semmonen minkä mä teen tikitellen, kaikki tekee samaan tahtiin ja
mulla on tietty tapa, minä en opeta papereille ompelemista ollenkaan vaan me lähdetään siitä
ajatuksesta, että miks on tehty ompelukone ja heti opetellaan sen toimintaa ja opetellaan langat laittamaan ja kankaaseen.
(Anne)

Jokseenkin vastakkaista käsitystä luovuuden käyttämisestä edustaa näkemys, jonka mukaan liikkeelle lähdetään luovalla suunnittelulla, jolloin tekniikat nähdään vain luovuuden
renkinä. On opettajan tehtävä auttaa oppilasta tekemään tekniikoihin liittyviä valintoja ja
sitten myös opettaa tarvittavat tekniikat kyseistä työtä varten sellaisena kuin niitä juuri tehtävässä työssä tarvitaan. Kysyttäessä mahdollisten perustekniikoiden hallitsemisen tarpeellisuudesta luovan työskentelyn kannalta tutkimushenkilö esittää ajatuksensa tekniikkataidoista toissijaisena tekijänä seuraavasti:
Ei niillä tarvi olla mitään. Kun tekniikka on renki, ei isäntä. Jos päätösvalta on tekijällä, hän
päättää ensiks, että hän haluaa tehdä tämän. Ja sitten tulee opettaja avuksi auttamaan niitten
keinojen löytämiseksi. Ja siinä vaiheessa sitten opitaan erilaisia tekniikoita, jolla se sisältö
pystytään toteuttamaan. Ja tää on ihan takaperin verrattuna siihen perinteiseen käsityön opettamiseen, mikä kulkee koko ajan tekniikka edellä. – – ja tästä pitää päästä irti tästä tekniikka
edellä, koska se sitoo.
(Eeva)

Elikä tätä tarkottaa luovuus, että ensiks on idea ja etitään sille työtapa millä se toteutetaan. Ja
ei oo olemassa mitään perustaitoja, koska kaikki tekeminen, nehän vaihtelee aikakausien
mukaan. Sitten ompelukoneitten teknologia uudistuu. Mä oon aikanaan ommellu polkuko-
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neella käsityönopettajaopistossa. No sit mulla oli onneks kotona sähkökone. Ja nyt sit ku katotaan ko on tuolla koululuokassa – – niin katon niitten koneitten teknistä tasoa, ni on se nyt
ihan toinen. Elikä taas siinä opetellaan, miten se kone toimii.
(Eeva)

Opettajat nostivat kuitenkin esiin myös näkökulman, ettei tekniikkataitojen harjoittelu
yleensä ole luovuuden hyödyntämistä poissulkeva tekijä. On tärkeää antaa tilaa luovuudelle tekniikkataitojen harjoittelun sisällä. Luovuutta voidaan käyttää esimerkiksi materiaalin,
värien ja muotojen huolellisessa valinnassa:
[V]aikka harjoteltas uuttaki tekniikkaa niin kyllä siihen yritettään löytää semmonen oma näkemys ja tämmönen oma pohdinta kuitenki siihen tullee mukkaan että mikä siinä olis sitä sinua itseä tai miten sie sen toisit sen oman näkemyksen siihen tähän tekniikkaan. – – ainaki
materiaalin ja värin käytössä ja semmosessa. Ja riippuu tietenki että mitä tehhään. Muodossa
ja missä kaikessa se vois tulla esille, nii. Rytmiikasta ja jossaki semmosessa.
(Birgitta)

Usein perustekniikan harjoittelu itsessäänkin voi olla luovuutta laukaiseva tekijä, kun oppilas tekniikkaa harjoitellessaan alkaakin nähdä tekemänsä työn uudenlaisena:
[V]oihan se ensimmäinenki työ olla sitten jo joka muotoutuuki sitten tuomoseksi hahmoksi.
Et varsinki ko puhuit niistä kolmosista niin, tai ku tehdään joku ihan ensimmäinen vaikka
neuletyöki, harjotustilkku, niin useinhan se on joku muu kuin se mitä alotettiin. – – sitte kun
taas esimerkiks joku huovutustyöki, nii perustekniikan, esimerkiks miten pallo huovutetaan,
opetellaan ja eipä siinä kauaa tarvi mennä ku sieltä alkaa jo syntymään jos vaikka minkälaista ötökkää ja hahmoa.
(Anne)

Tutkimuksen kannalta oli mielenkiintoista huomata, miten eri tavoilla luovan työskentelyn
luonne voidaan nähdä. Kun yksi opettaja ajattelee, että toimialan taidot ovat välttämätöntä
sisäistää, jotta varsinainen luova työ voi päästä alulleen ja edes suunnitteluvaiheeseen, on
toisen käsitys päinvastainen. Hänen mielestään luova työ lähtee liikkeelle suunnitelmasta
ja hahmotelmasta, jonka toteuttamista varten hän hakee apua toimialan taidot omaksuneelta ammattilaiselta ja opettelee taitoja sitä mukaa kuin niitä tarvitsee. Vaikka opettaja ymmärtäisikin tekniikkataitojen olevan luovan työskentelyn perustana, ei se aineiston perusteella ole kuitenkaan täysin luovuutta poissulkeva asia tekniikoita harjoiteltaessa. Mielikuvituksen avulla myös mekaaniseen harjoitteluun voidaan antaa vapauksia tehdä pienempiä
luovia valintoja ja kokeiluja.
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5.3 Luova persoona
Tutkimushenkilöt kuvailivat jokseenkin eri tavoilla luovaan persoonaan ja luovasti lahjakkaaseen yksilöön liittämiään käsityksiä. Käsitykset koskivat kuitenkin yhtenevällä linjalla
yksilön asenteita, toiminta- ja työskentelytapoja. Esiin nousivat reippaus ja positiivisuus,
mielikuvitus ja ideavuolaus ja luonteenomainen luovan työn pariin hakeutuminen. Lisäksi
luovan yksilön kuvailtiin olevan usein monipuolisesti lahjakas sekä nostettiin esiin kodin
ja ympäristön tuen merkitys luovaksi yksilöksi kasvamisessa.
Haastateltujen opettajien mukaan luovan yksilön tunnistaa toimintatavoista luokassa. Luovasti lahjakkaan oppilaan työskentelyä leimaavat reippaus ja positiivisuus niin työhön tartuttaessa kuin olemisen tavoissa muutenkin. He kuvailevat luovasti lahjakkaiden oppilaiden erottumista muusta luokasta seuraavasti:
No se, että miten tarttuu toimeen. Miten pääsee alkuun. Sit semmonen tekemisen valmius.
Ne jotka on lahjakkaita, ne käynnistyy heti. Sitte joilla takkuaa se saattaa takuta aika paljonki.
(Eeva)

Jaa, no en tiä monesti ne on hirveän reippaita. – – on semmosiaki jotka on ulospäin suuntautuvia mutta sillä tavalla reippaita että ne ryhtyy reippaasti työhön ettei ne niinkö käsi poskella sielä haapaile kovin kauan aikaa. – – Oma-alotteisesti lähtevät toimimaan. Ja monesti niitten semmonen, voisko niitä sanoa elämänkatsomus tai semmonen, luonteenpiirre, ne on positiivisia monesti. Semmonen positiivinen näkemys tästä elämästä.
(Birgitta)

Luovasti lahjakkaat oppilaat eivät ainoastaan tartu toimeen tomerasti, vaan työssä näkyy
myös mielikuvitus ja ideavuolaus. Ideoita tulee runsaasti ja helposti. Mielikuvituksen avulla yksinkertaisimmatkin työt heräävät henkiin ja ne voidaan nähdä perusolemustaan laajempina kokonaisuuksina:
[S]ehän joku oppilas tuntuu että se niinkö todella heti syttyy ja tuntuu että heti sillä on miljoona ajatusta ja näkemystä että voi näinki vois tehä ja näin ja näin, ja oisko näin hyvä tai
näin hyvä, ja sillä on niinkö ideoita paljon ja toisilla se on kovin suuren työn takana löytää.
Se syttyy se ensimmäinen ajatus voi syttyä nopeastikki mutta toista saa kyllä kaivaa sieltä
esille.
(Birgitta)

[J]os lähetään vaikka tekkeen palloa niin siittä jollaki tullee semmonen ihan vaan semmonen
perus pallo mutta jollaki siittä lähtee heti tulemaan joku muu, eli se on pallon muotonen,
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mutta se onki joku muu, siitä tullee joku hahmo tai. Se näkkeeki sen asian niinkö heti jonaki,
sillä tullee semmosesta pallon muodosta heti joku muu mieleen ko se että se ois vain joku
heitettävä pallo jota näin pompoteltas.
(Birgitta)

Luovan työn pariin hakeutuminen nousi aineistosta esiin myös sellaisena piirteenä, joka
yhdisti luovia yksilöitä. He mielellään tekevät töitä omien suunnitelmien pohjalta ja kokevat tarvetta ilmaista itseään luovuuden keinoin:
[M]inun elämässä se on liittyny siihen se luovuus, että mie oon halunnu tehä käsilläni jotain
kaunista. Että mie oon saanu jonku inspiraation jostaki asiasta ja sitten mie oon halunnu sen
asian jotenki ilmentää piirtäen, maalaten tai jollaki tekstiilin keinolla.
(Birgitta)

Ja mä näin hirveen nopeesti et siinä on tosi lahjakkuus. Niin mä kysyin siltä sit että mikä sul
on käsityö sielt edellisest koulust. Seiska. Mä sanoin et miten on mahollista. Et se ei vastaa
sun osaamistasoo. Niin hän sit sano että tuota että kun hän halus suunnitella ite. Ja opettaja ei
sitä hyväksyny ja hän kuitenki piti päänsä niin hän sai seiskan sitä varten.
(Eeva)

Yksi opettajista perusteleekin tarjoamaansa valinnaista luovaa tekstiilityötä sillä, että se
tavoittaa luovia yksilöitä paremmin. Luovan tekstiilityön myötä heillä on paremmat mahdollisuudet hakeutua luovan työskentelyn pariin kouluaikana, eikä luovan ilmaisun väylät
rajoitu ainoastaan kuvaamataidon oppitunneille:
[S]e tavottaa erilaisia oppilaita. Joku joka valittee luovan tekstiilin niin ei ois sitten valinnu
käsitöitä ollenkaan tai tekstiiliä ollenkaan. – – luovan ylleensä valittee, hirveän monesti kuvaamataion opettajan kans ollaan mietitty sitä että jos on kuviksessa niin aika monesti se sama kaveri on myös luovassa tekstiilissä. Mutta monesti se [”tavallisessa”] tekstiilissä oleva
kaveri niin se ei välttämättä niin paljon halua ite sitä miettiä että haluanko mie nyt sen vetoketjun tuohon kohtaan vai tähän kohtaan ja onko tämä resori nyt sitten oikean levynen ja,
tässä hihansuussa, vai haluanko mie sen jotenki muuten tämän hihansuun ko tässä kuvassa
on tämä.
(Birgitta)

Merkityksellisenä ilmaisuna aineistosta löytyi myös luovan yksilön lahjakkuuden monialaisuus. Lahjakkuus ei rajoitu vain luovuuteen tai tekstiilityöhön, vaan sama yksilö on
usein monipuolisesti lahjakas:
No en tiiä oikeestaan että välttämättä luonteenpiirteitä mutta monesti ne on kuvallisesti hyvin
lahjakkaita ja monesti ne on myös muissaki oppiaineissa lahjakkaita.
(Birgitta)
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Yksi tutkimushenkilöistä pohti myös sitä, mikä osa luovuudesta on yksilön ominaisuutta
tai lahjakkuutta. Hän koki, että kodin ja ympäristön tarjoama tuki on merkittävä tekijä siihen, miten taipuvainen yksilö on luovaan toimintaan:
Et tietysti, sitte taas miettii sitä ympäristöä ja et missä on se oma luovuus ja missä on sit
semmonen mikä on tullu ympäristöstä ja kodista ja nyt ko on ollu esim nämä käsityömessut,
et kuinka huomaa että ne jotka kulkevat esim vanhempiensa kanssa tämmösissä tapahtumissa, kuinka paljon heissä on sit tavallaan ideoita. Ja sit jos kotona tehdään paljon niin he näkee sielä sitä, se on siinä niin lähellä. Ja sithän taas on paljon sellasia oppilaita joilla ei oo oikeestaan minkäänlaista kosketusta muuta ko täällä sitte tunnilla, siihen tekemiseen. Onhan
siinä sitte tietysti ero. Ja se on paljon semmonen niinkun konkreettisempi sitte sillä tavalla että miettii sitä hyötynäkökulmaa. Onko tästä nyt mulle, mitä mää tällä teen, miks mun pitää
tehä tämmönen. Ja tavallaan kyseenalastaa sit sillä tavalla ettei ehkä ei oo vielä sillä tavalla
semmosta ajattelua siihen että se ois jotenki minun omaa tekemää ja mä haluan sillä tavalla
niinku luoda semmosta persoonallista. Se on enemmän sitten muutamilla semmonen suorittaminen.
(Anne)

Luovuuteen taipuvaiset yksilöt nähtiin siis aktiivisina ja helposti toimeen ryhtyvinä yksilöinä. Ideointi on heille luontevaa ja heille tulee ajatuksia erilaisista vaihtoehdoista runsaasti pienessäkin ajassa. Myös mielikuvituksesta on hyötyä, sillä se auttaa luovaa yksilöä
näkemään asiat laajemmasta näkökulmasta ja pienistäkin virikkeistä lähtee muotoutumaan
uudenlaisia ideoita ja syvempiä merkityksiä. Luovat yksilöt hakeutuvat mielellään luovan
työn pariin, mikä johtunee itseilmaisun tai itsensä toteuttamisen tarpeesta. Lisäksi heidän
lahjakkuutensa harvoin rajoittuu ainoastaan luovuuden pariin, sillä ainakin koulumaailmassa he tuntuisivat pärjäävän muutenkin hyvin. Taipuvaisuus luovuuteen ei kuitenkaan ole
selitettävissä ainoastaan lahjakkuudella. Myös kodin ja vanhempien tarjoama tuki sekä
ympäristön virikkeellisyys ja tuki luovaan toimintaan vaikuttavat vahvasti siihen, miten
luontevaa luovaan työskentelyyn ryhtyminen on. Siihen voi myös oppia.

5.4 Opettajan tekemät valinnat
Kuten jo edellisessä alaluvussa nousi esiin, voidaan luovuuteen vaikuttaa myös ulkoapäin.
Luova työskentely ei pohjaudu pelkälle lahjakkuudelle, vaan ulkoapäin saatu tuki on merkittävässä roolissa. Silloin kun oppilas ei saa kotoa mahdollisesti tarvitsemaansa tukea luovalle työskentelylle, nousee opettajan tekemät valinnat erityisen suureen arvoon. Aineiston
pohjalta nousseet opettajan valintoihin liittyvät merkitysyksiköt olen jakanut kategorioihin
sopivan tehtävänannon tärkeys, opettajan herkkyys ohjaamisessa, oppiaineiden välinen
yhteistyö ja opettajan ammattitaito.
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Sopivan tehtävänannon tärkeys nousi esiin, kun tutkimushenkilöt kuvailivat, miten tarkkaan valittu tehtävänanto tai virike antaa hyvät ja innostavat lähtökohdat luovalle työskentelylle. Kaikille ryhmille ei toimi samanlaiset tehtävät, vaan ne on mietittävä erikseen kunkin ryhmän kiinnostuksen kohteita ja tarpeita vastaavaksi:
[O]on yrittäny sitten niinkö hakea niitä inspiraation lähteitä eri asioista että löytyskö myös
semmosseen ryhmään, ei kaikki ryhmät tietenkkään toimi samalla lailla että mikä asia se olis
semmoselle ryhmälle joka heikosti syttyy. Että mistä asiasta ne niinkö syttyis. Että ko edes
löytys semmosen että ne edes vähän kiinnostus asiasta että hei tämähän onki kiva juttu ja
lähtis kehittelleen siittä sitä työtänsä. – – Joo, en tiiä että tietenki siinä vaiheessa ainaki opettajana on kokenu että on suuri rooli että ossaa antaa niile niitä oikeita ärsykkeitä silloin alussa.
(Birgitta)

Että kyllä sitä niitä ideoita ja sitä luovuutta, kyllä sitä kun sitä toisaalt sitten vaatii semmosen
sysäyksen et joku idea, ajatus ja sitten joku mistä sen toteuttaa. Et se tyhjä paperi ei aina ole
se paras. Et suunnittelu voi lähteä niin monella eri tavallaki. Et sehän voi olla vaikka tuo
tuossa [viittaa luonnosta kerättyihin materiaaleihin ja niistä työstettyihin tuotteisiin]. Siitä
lähteä sitten toteuttamaan jostain muusta materiaalista.
(Anne)

Sitten – – ko oli seiskalla ne poikaryhmä, oli niinku vaihdossa tyttöjen kaa, koska tää sukupuolijako on edelleen hirveen vahva. Joissaki kouluissa tehään hirveesti töitä että on sekaryhmät, mutta hirveen paljon on käsityön opettajia, jotka opettaa mieluiten näit kilttejä tyttöjä kuin näitä poikia, jotka ajaa ompelukoneella rallia. Nii mä valitsin sen työn sit semmoseks
että siinä sai ajaa rallia. – – Ne teki tämmöset tyynyt. Ja tässä sai rallata niin paljon ku koneesta lähti
(Eeva)

Luovuuteen innostavien töiden aiheet voivat nousta esimerkiksi käsitöihin tai pukeutumiseen liittyvien muotivirtausten pohjalta:
[V]iimesinä vuosina ennen eläkkeelle jäämistä niin alko syntyä tää neulottu sukka –buumi.
Mut se alko yleensäkki Suomessa. Et alko tulla nää neulegraffitit ja neulominen suosituks.
Nii sit ne rupes ilmottaan et he haluais neuloa sukat. Et siihen vaikuttaa se ympäristö missä
eletään, se aika missä eletään, mikä on suosikki.
(Eeva)

Toisaalta kuitenkin sopivasti valittu työ voidaan havaita kestosuosikiksi vuodesta toiseen.
Yksi haastateltavista nosti esiin, miten sellainen työ, jossa oppilas voi hyödyntää omia lapsuusmuistojaan ja irrottautua tästä hetkestä, voi helpottaa luovuuden käyttöä ja persoonallisen työn valmistamista:
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Sitten yks josta oikeastaan aika hyvin on nähny niin on tämmönen vauvan peitto. Eli ne sitten jotenki ne oppilaat niinkö ne unohtaa sen että ne on murkkuja ja ne on lähes aikuisia ja
ne on fiksuja ja ne ei voi tehä mittään semmosta, mutta sitten ko ne lähtee tämmöstä vauvan
peittoa suunittelemaan niin niilä tullee varmaan joku semmonen oma, ne muistaa lapsuuesta
ihania asioita ja ne haluaa yhistää sitä siihen peittoon ja niistä tullee kaikista niin erilaisia, ne
on niinkö niin omannäkösiä juttuja ja materiaali, joku haluaa tehä siittä pehmeän ja niin
semmosilla pastellisävysillä, toinen haluaa tehä valtavan kirkkailla väreillä ja paljon muotoja
ja kohokuvioita ja, aivan jännä, ja semmosia irtonaisia leprakkeita sinne tai semmosia osia ja
joku haluaa että se kilisee ja helisee ja, se peitto, tai sinne pannaan kulkusia ja.
(Birgitta)

Varsin vahvana merkitysyksikkönä aineistosta nousi myös opettajan herkkyys ohjaamisessa. Herkkä opettaja tuntee oppilaansa. Hyvän oppilaantuntemuksen avulla hän voi aistia,
milloin ja miten oppilasta on hyvä ohjata. Lisäksi hän pystyy näkemään oppilaidensa työt
lasten näkökulmasta ja antaa lapselle tilaa ilmaista itseään niin sanallisesti kuin työnsä
kauttakin:
Ja sit tähän liittyen, taas moon oppinu pitämään vähän kieleni kurissa siinä että kun tulee aina sanottua että napsippa vähän nuita lankoja poikki ja siistit sillä tavalla työtä, niin yks
kolmasluokkalainen tuli näyttämään valmista työtänsä. No siinä sitten roikku lankoja. Niin
just ennen ko mä olin ehtimässä sanomaan että leikkaakko tosta noi että on siistin näkönen,
niin tää oppilas onneks kerkes sanoa että, esitellä sitä työtänsä että tässä on sitten kädet ja jalat. Et mä olisin käskeny leikata siltä hahmolta kädet ja jalat pois. Jos mä oisin ehtiny sanoa
että siistippä vähän tuota. Elikkä täytyy oppia myöski ajattelemaan et mikä on oppilaan työ
ja sen ikäsen lapsen työ. Et joku sitten aikunen ois tehny ihan erilaiset kädet ja jalat sille
hahmolle ja taas joku kuudesluokkalainen tai ysiluokkalainen. Mut ne oli ne langat. Et pitäs
vielä enemmän oppia kuuntelemaan oppilaita. Et mitä heillä on mielessä ja.
(Anne)

[S]emmosta oppilaan kuuntelemista, vähän tuntosarvet koko ajan hereillä että mihinkähän
suuntaan ehkä vois vähän vaikka ohjata ja tietysti se että ku on oppinu tuntemaan oppilaat
niin, tai vähän pitemmältä ajaltaki niin kyllä seki vähän helpottaa sitte sitä että tietää et kenelle voi vinkatakki jotaki vähäsen että oisko näin tai, sitte oppilas sieltä jonku nappaa.
(Anne)

Herkkä opettaja ohjaa oppilaita luottamaan omiin taitoihin luoda uutta sekä rohkaisee
omaan ajatteluun kaikessa työskentelyssä. Hän ohjaa myös näkemään näennäiset virheet
uuden mahdollisuuksia sekä kannustaa eteenpäin ja luottamaan omiin taitoihinsa:
Kyllä sitä pystyy hyvinki paljon että se riippuu vähän sitte oppilaan päivästäki että tarttuuko
siihen kipinään. Et onko semmonen hetki että no joo, mut sittehän on paljon totta kai on
semmosta että mielellään kysyttäs että mitä mää nyt teen. Mä oon koittanu jo kolmosesta asti
opettaa oppilaita siihen että on tavallaan vähän semmonen kielletty kysymys että mitä mää
nyt teen. Ja kertonu siitä että jos opettaja aina sortuu siihen että ku sä tuut kysymään että mitä mä nyt teen niin ope sanoo et tee tuosta tuonne tai ompele tuosta tuo ja meet tekemään ja
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sit sä tuut taas takasi kysymään mitä mää nyt teen, sä oot ko robotti. Sitä ei enää edes muista
seuraavalla kerralla jos tekis saman työn tai saman vaiheen. Niin mä oon koittanu silläki sitten, onko sekin sitten jonkun asteista luovuuden kehittämistä että siinä joutuu oppilas pohtimaan sitä että oisko se näin. Ja sitte jos vähän laiskuus iskeeki että emmää jaksakkaan ja hän
keksiiki jonku semmosen aika hyvänki ratkasun ja on joutunu miettimään sen ja perustelemaan et miks mä nyt teenki kuitenki näin, miksi se sitte toimii hänellä. – – Koita perustella
sit että kyl se näin toimii ja on ihan hyvä.
(Anne)

Ja sitten me ruvettiin miettimään että jos sielä nyt oli tosiaan leikattukki vähän niinkun lainausmerkeissä väärin, mut sitä että ei pitäs niinkun lannistua siihen että jos huomaa ettei
meekkään sen ohjeen mukaan et mitä sä voisitkin siitä tehdä. Miten sä voit sen niinkun vähän niinkun et päästä yli tavallaan sen ajatuksen että tämä ei ookkaan nyt oikeen. Et siitä
saattaaki sitte kehittyä joku aivan ihana juttu. Jota et ois kuvitellukkaan.
(Anne)

Opettaja voi tukea oppilaidensa luovuutta ajamalla oppiaineiden välistä yhteistyötä. Tarjoamalla mahdollisuuksia tulla kokeilemaan luovuuttaan myös tekstiilityön oppiainerajojen
ulkopuolelle voi sekä opettaja että oppilaat päästä uudenlaisten kokemusten äärelle. Yhteistyön tuloksena voidaan synnyttää jotain aivan uudenlaista:
Sittenhän kyllä, vielä jos tähän laajentaa, niin oppiaineiden välinen yhteistyö. Tuossa just
kävi noi tota draamaryhmän oppilaita kävi kysymässä että saako he tulla tekemään puvustuksia ja mietittiin missä muodossa niitä pystyis tekemään, ja me ollaan tuolla esimerkiks
tehty kuudesluokkalaisten kans nuita jättipäitä. Tuomosia keppinukkeja, siinon Tarja Halosta
ja papukaijaa ja että nehän tuo semmosen oman ulottuvuuden kans että. Voi toteuttaa ja siinä
tulee eri materiaaleja ja työvälineitä ja sitte ku näkee sen mihin kokonaisuuteen se sitten tulee. Et ne on semmosia rikkaita kokemuksia, joista tuotoksista ei sitten malttaa luopua. Näitä
oli kuus kappaletta ja neljästä remontin yhteydessä raaskin luopua ko ei oo paikkaa missä
säilyttää ja nuo on ollu sit semmosia että vähän muunneltu sitä sitten, hahmoa.
(Anne)

Opettajan tekemiksi valinnoiksi voidaan lukea myös opettajan ammattitaito ja sen kehittäminen. Vankan ammattitaidon perusteella opettaja pystyy ohjaamaan ja tukemaan oppilaitaan, sekä pystyy kehittelemään luovuutta edistäviä pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja:
Ja kun sitä varmuutta tuli, alko löytyä myös sitten metodeja. Aineenhallintahan mun ikäpolven käsityönopettajilla on älyttömän hyvä, koska meil satsattiin aineenhallintaan valtavasti.
Mä säälin näitä nykysiä käsityönopettajia, koska niillä on niin paljon heikompi se. Että ku
mulloli aineenhallinta niin vahva, niin mä pystyin myöskin sitten kehittään sekä didaktisia
että pedagogisia ratkasuja, miten saada tämmönen valkosen paperin kammo, enhän minä ole
taiteilija, purettua. Että mulla oli jo pitkä taival jo sitten aikuisopetuksessa kun sit kaheksankytluvun alkupuolella siirryin perusopetukseen. No silloin mulla oli jo tää metodi olemassa,
ja sielä mä sitte puuhasin omassa luokassa, käsityöluokassa, kun mä olin ainut, mullei ollu
kollegaa. Niin mä sain huseerata mieleni mukaan. Mä en alkuun edes opettajanhuoneessa
näyttäny mitä kaikkee tuotoksia me siellä luokassa saatiin aikaan. No sit mä vähitellen rupe-
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sin kuljettamaan niitä, ja tein niitä arviointeja siel opettajanhuonessa välitunneilla ja koulun
jälkeen, niin sit muut opettajat rupes kiinnittää huomiota, et miten sä saat oppilaat tekemään
tommosia.
(Eeva)

Opettajan tekemät valinnat siis liittyvät tehtävänantoihin, ohjaamiseen, oppiaineiden välisen yhteistyön mahdollistamiseen sekä oman ammattitaidon kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Tarkkaan harkittu ja opetettavan ryhmän kannalta perusteltu tehtävänanto innostaa
luovaan työskentelyyn. Työskentelyn lomassa ohjaaminen vaatii opettajalta herkkyyttä,
jotta hän näkisi milloin on sopiva aika vaatia enemmän tai milloin oppilas tarvitsee kannustusta. Antamalla tilaa oppilaiden luovuudelle, valamalla heihin uskoa omiin taitoihin
sekä kuuntelemalla heidän ajatuksiaan opettaja ei lannista oppilaan luovuutta. Yhteistyön
kautta opettaja voi mahdollistaa kokonaisvaltaisempaa luovuuden hyödyntämistä. Poikkitaiteellisten projektien kautta luovuus voi lähteä lentoon aivan uudella tavalla. Jotta tämä
kaikki kuitenkin olisi mahdollista, vaaditaan opettajalta vahvaa aineenhallintaa sekä pedagogista herkkyyttä ja halua kehittyä eteenpäin.

5.5 Fyysinen ympäristö
Koulun tarjoama fyysinen ympäristö ei välttämättä tarjoa optimaalisia olosuhteita luovuuden harjoittamiselle. Luovuuteen vaikuttavista ulkoisista tekijöistä aineiston pohjalta nousivat esiin riittävät tilat ja varustelu, luokkatilan virikkeellisyys, tarjolla olevat materiaalit
sekä käytettävissä oleva teknologia. Osa-alueiden puutteellisuus nähtiin luovuutta estävänä
tai hidastavana tekijänä, ja toisaalta niiden ollessa hyvällä tasolla tutkimushenkilöt kokivat
luovan työskentelyn olevan helpompaa.
Varsinkin tilojen riittämättömyys nähtiin ongelmallisena. Jos oppilaille ei ole omaa työskentelypistettä, ryhmäkoko on liian suuri tiloihin nähden tai luokan varustelutaso liian matala, on luovuudelle syttyminen hankalampaa ja oppilaiden ajatukset täyttyvät turhauttavasta odottelusta, ahtaudesta ja jonottamisesta. Opettajat kuvailevat riittäviin tiloihin ja varusteluun liittyviä ongelmakohtia seuraavasti:
No semmonen on tärkeää että, ja toisaalta hankaloittaa sitä luovan käsityön harjottamista jos
ryhmäkoko on suuri. Eli sitä ei voi isossa ryhmässä, se tuottaa vaikeuksia. Se jotenki toimii
huonosti isossa ryhmässä. – – monesti se johtuu siittäki että ne työtki on niin semmosia, niin
erilaisia, eli värjätään kankaita ja maalataan kankaita niitä on kaikki pöyät täynnä ja maalaataan, mut jos on hirveän iso ryhmä niin ei semmosia juttuja voi tehä sitten.
(Birgitta)
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[J]os on hirveen huonot puitteet, vähän koneita, jonotusta, yks silitysrauta, niin sehän. Niinku
mulla nyt takkuaa tuolla – – ku me ei vielä olla päästy siihen uuteen kouluun joka siellä valmistuu, meillon semmoset tilapäiset. Kolmetoista naista ja yks silitysrauta. Ottaahan niitä
päähän se. Että kyllähän käsityöluokassa pitäs olla väljyyttä. Ja sitten laskennallisesti, että
jokaisella on työtila. Ja ompelukone, niin ettei tarvi jonottaa, koska se turhauttaa ihan hirveesti.
(Eeva)

Ja kyllä mä oon sillä tavalla tyytyväinen että meil lon esimerkiks kirjova ompelukone, mustesuihkutulostin, tietokoneet sillä tavalla et me voidaan tulostaa kankaalle, ja ompelukoneita
on jotka on kylläki iäkkäämpiä mutta samanlaisia koneita on – –. [E]t onhan se kun on tämmöset tilat ja mahollisuudet tehdä niin, jos me oltas yhdessä pienessä luokassa niinkun viime
kevät oltiin remonttia paossa, pienessä luokassa jossa ei ollu ikkunoita ja pieni vesiallas, niin
kyllähän se näky sitten, et kyllähän se tuntuu ihanalta et nyt on niitä mahollisuuksia tehdä,
totta kai se on se että mitkä on ne resurssit ja tilat ja materiaalit ja työvälineet mitä sää voit
käyttää.
(Anne)

Yksi haastateltavista nosti esiin myös sen, miten luovan työn kannalta voi olla tärkeää
myös mahdollisuus rauhoittaa jonkun oppilaan kohdalla täysin oma tila työskentelylle.
Pienissä ja ahtaissa tiloissa tämä ei olisi mahdollista.
[T]äs on semmonen, no seki voi olla sekä hyvä että huono puoli, mutta varsinki sellaselle joka vähän aristelee mutta haluaa kuitenki tehdä sitä omaansa niin hän voi mennä johonki eri
tilaan tekemään. Ja sielä sitä syntyy ja sitte kootaan ja katsotaan.
(Anne)

Luokan varustelutasoon liittyen nousi esiin myös käytettävissä olevan teknologian hyödyntäminen ja sen tuomat lisäulottuvuudet luovalle työskentelylle. Esimerkiksi 3D-tuostimen
käytön suhteen on kuitenkin oltava tarkkana, ettei teknologiasta tule itsetarkoitusta, vaan
sitä käytetään merkityksellisenä osana muuta työskentelyä:
Ja vaikka niinkun ajatellaan kun teknologiaa tuli mukaan niin emmä oo koskaan ajatellu jotenki että se olis ollu semmonen että söis jotakin pois. – – [K]un meillä on 3D-tulostin. Mulla oli vähän haaveena ensin että oisin nuihin säilyttimiin – – tehny napit. Tehny tietokoneohjelmalla ja, mut jotenki nyt ei oo saanu vielä niinkun, pitää kuitenki vähän itekkin olla siinä
enemmän kiinni. Et miten sen voi toteuttaa, pystyy ohjaamaan. – – Et oppilaat on kyllä tehny
omassa luokassaan siellä ihan, et ku se teknologia tuo niitä uusia mahollisuuksia. Ja kyllä
niillä löytyy sitte aina se semmonen kohde, että en halua lähtee sillä tavalla että tehhään nyt
joku vaan, vaan että se ois joku osa jotain isompaa kokonaisuutta. Et se sitten istuis siihen
oppilaan työhön.
(Anne)
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Pelkällä luokan tai tilojen koolla ja varustelulla ei voida kuitenkaan vaikuttaa kaikkeen,
vaan myös luokkatilan virikkeellisyyden sopiva taso on tärkeää luovuuden kannalta. Virikkeellinen, värikäs ja aisteja ruokkiva tila helpottaa töiden ideointia ja suunnittelua, ja haastattelujen mukaan opettajat laittavatkin mielellään erilaisia, värikkäitä tuotteita esille. Esillä
olevat virikkeet eivät kuitenkaan tue luovuutta, mikäli ne vastaavat liian läheisesti tekeillä
olevaa tuotetta. Liian virikkeellinen ympäristö voi myös häiritä erityisesti pienempien oppilaiden keskittymistä.
[O]is ihana ko luokkatila ois semmonen ei niin kauhean koulumainen. Se varmasti ois parempi harjotella luovuutta ko se että istutaan pulpetissa, oma pieni pulpetti tässä eessä ja kova tuoli pyllyn alla. Ja kovin semmonen eleetön se ympäristö että varmaan se, sielä herkemmin pystys irrottelemaan ko se tila ois semmonen värikäs ja mukava eli sielä ei välttämättä
tarvis istua siinä, niin se ei olis niinkö semmonen luokkahuone vain että.
(Birgitta)

[P]ikkuoppilailla huomaa sen että mitä enemmän on sitä kaikkea ympärillä niin muutamilla
on kauhean vaikea keskittyä, et sen vuoksi mä monesti karsin luokasta pois et mä en hirvittävän paljon pidä esillä, et vain ne välttämättömimmät asiat. – – [E]n pidä mielellään esillä
ko ryhmät vaihtuu että kolmoset näkee mitä edellinen ryhmä on tehny. Koska sitte tulee sitä
kopiointia. Et sitte sanotaan et mä haluan tehdä tommosen, mä haluan tehdä tommosen. Et
suoraan, ja sit siitä on vaikea päästä siitä ajatuksesta irti. – – Et näkevät vaikka niitä pintoja
vaikka noissa kansioiden pinnoissa. Et se vähän niinkö laajenee se ajatusmaailma sitten
myöskin muualle ja noi isot oppilaatki käyttää ja et siihen tulee tämmösiä ihan erilaisia ulottuvuuksia. Mut sitten just semmosia valmiita töitä et mä karsin ne pois tai annan pois. Ettei
se tavallaan lukkiudu se oma suunnittelu johonki tiettyyn malliin.
(Anne)

Sopivia virikkeitä suunnittelulle voidaan etsiä jatkuvasti esillä olevien tuotteiden lisäksi
myös vähän kauempaa ja eri yhteyksistä kuin se, mistä omaa työtä tehdään. Isompien oppilaiden työt ja erilaiset julkaisut ovat siihen hyviä esimerkkejä:
Totta kai pitää olla niitä virikkeitä. Että tässäki on oikeastaan hyvä että kun pääsääntöisesti
ollaan pikkuoppilaitten kans tuolla [toisessa luokassa] niin käyään täällä sitte kattomassa että
tavallaan on enemmän töitä esillä ja sitte paljon kirjoja pidän, hankin kirjoja ja todella kannan kotoa sitten niitä uusimpia JUJU-kerhon ynnä muun, mitä nyt aina julkastaan, ja lehtiä ja
sittehän nämä Pinterestit ja muut. Niinku tossa sisustuksessaki niin, ja sitte YouTubesta ja
tuolta nuista eri blogeista käydään kattomassa ja sieltä napataan jotain pientä sitten.
(Anne)

Haastateltavat pohtivat myös, miten tarjolla olevat materiaalit vaikuttavat oppilaiden luovuuteen. Toisaalta he kokivat monipuoliset kaikkien käytössä olevat materiaalit rikkautena,
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luovuutta stimuloivana, ja pyrkivät hyödyntämään niitä mahdollisimman paljon, mutteivät
kokeneet vaikkapa värien puolesta rajoittunutta kangasvalikoimaakaan ongelmana. Mielikuvituksen ja luovuuden avulla vaatimattomammatkin materiaalit voidaan saada elämään.
Jos on hyvät välineet ja, niin kyllähän se auttaa siihen tai ainaki tekemisen vaihe on sitten innostavampaa. Ja monestihan se voi olla että se itse tekeminen ja ideaki löytyyki niistä materiaaleista. Jos näkkee ja saa käsiinsä jotaki ihanaa materiaalia niin se voi olla että se lähtee
siitä se juttu. Halu toteuttaa, mie haluan tästä, justiin tästä materiaalista tehä jotain. – – Ja sekihän voi näkyä että vaikka kaikille oppilaille annettas joku semmonen sama materiaali, se
on toisen mielestä tosi ihanaa ja se toisen mielestä ei välttämättä ookkaan ihanaa mutta sitte
se että toinen oppilas näkkee sen asian toisella laila ja se haluaa työstää sen asian aivan erilä
laila ko toinen. Että sekihän on sitä luovaa näkemystä että miten se mennee kelläki.
(Birgitta)

Kirjallisuutta pitää olla paljon, materiaalia pitää olla näkyvillä paljon ja et niitä saa hypistellä
ja et siinä tavallaan semmonen, se luovuus syttyy jo pelkästään ihan niitä materiaaleja tunnustelemalla..
(Eeva)

[T]äytyy aina muistuttaa näissä koulukäsitöissä että meillä on rajalliset määrärahat ja vaan
tiettyjä kankaita voidaan sitten tietyn hintasia käyttää ja muuta. Mut sit toi kankaan kuviointi
on niinku tuonu siihen semmosta rikastusta niin että paljolti käytetään ihan lakanakankaita
esimerkiks ja että työstetään ja sitte jotaki tehostekankaita siihen päälle jos halutaan, pitseistä
tykkää kovasti ja sitten on eri tekniikoilla ja tehdään tuota niin tehdään kuviointeja. Tavallaan tulee semmonen oma kangas näihin pienempiin töihin. Ja tietysti vaatetuksessa sitten
isommissa töissä – – ku ne on niin oppinu tekemään näitä kuviointeja niin kyl ne sitte isompanaki kysyy että voiko, et mä haluaisin sen levysen sen levystä raitaa semmosen kankaan.
Niin sitte monesti pannaan teipit kankaaseen ja telalla tehdään että siihen löytyy näitä ratkasuja sitten.
(Anne)

Jotta luovalle työskentelylle olisi mahdollisimman otollinen ympäristö, pitäisi oppilaille
pystyä takaamaan riittävästi tilaa työskennellä. Luokan varustelutason pitäisi olla sen verran runsas, että jonottelua ei muodostuisi. Mikäli tilojen kokoon ja varustelun riittävyyteen
ei voida vaikuttaa riittävästi, tulisi ryhmäkoko pitää riittävän alhaisena, sillä luovan työn
tekeminen vaatii usein paljon pöytätilaa. Perinteisen luokkamainen tilaa voidaan pyrkiä
muuttamaan virikkeellisemmäksi, värikkäämmäksi ja aisteja herkistävämmäksi monilla
keinoilla. Erityisesti suunnittelu- ja ideointivaiheessa virikkeellisyyden tärkeys nousee
esiin ja aisteja stimuloiva ympäristö irrottaa ajatukset muusta kouluarjesta, mutta osaa oppilaista runsas virikkeellisyys voi estää keskittymästä itse työhön käsityöprosessin myöhemmissä vaiheissa.
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Luovuutta pystytään tukemaan myös muiden virikemateriaalien kuten kirjojen käytöllä.
Tietokoneen ja videotykin avulla voidaan katsoa yhdessä, millaisia ideoita internetin eri
palveluista löytyy ja millaisia käsityövinkkejä muut ovat jakaneet. Teknologian hyödyntämisessä on kuitenkin hyvä pysyä tarkkana, että se pysyy nimenomaan työkaluna eikä nouse liian tärkeään asemaan. Kirjojen ja teknologian tarjoamien virikkeiden lisäksi myös käsityössä käytettävät materiaalit voivat toimia sytykkeenä luovuudelle. Tarjolla olevien
kankaiden ja muiden materiaalien hypistely nostaa uusia ideoita mieleen, ja toisaalta tyhjä
kangas voi saada oppilaan mielessään maalaamaan siitä jotain aivan muuta.

5.6 Sosiaalinen ympäristö
Vaikka fyysisen ympäristön osa-alueet olisivat kunnossa, voi ryhmän sisäiset ongelmat
syödä kaiken luovuuden. Toisaalta luovuutta tukeva ja innostunut ilmapiiri leviää ja voi
peittää alleen suuriakin tilojen, varustelun tai käytettävissä olevien materiaalien puitteita.
Hyvä, luovuutta tukeva sosiaalinen ympäristö koostuu rennosta ja turvallisesta ilmapiiristä, hyvin muotoutuneesta ryhmästä ja ideoiden jakamisen kulttuurista.
Aineistosta nousseiden ilmausten perusteella voidaan päätellä, että ilmapiirillä on erittäin
suuri merkitys joko luovuutta tukevana tai sitä tehokkaasti estävänä tekijänä. Rento ja turvallinen ilmapiiri mahdollistaa luovuuden ilmaisemista, koska silloin ei tarvitse pelätä tai
jännittää. Hyvä ilmapiiri takaa myös terveellisen työrauhan säilymisen: silloin oppilaat
keskittyvät työhönsä, vaihtavat ajatuksiaan ja uskaltavat kokeilla ja erehtyä.
[S]emmonen välitön ilmapiiri että ei tule semmosta tunnetta että no mitäs se tuo tuo nyt oikein tekee. Semmonen luonnollinen ja välitön ilmapiiri, ja kyllä mä oon yrittäny just silläki
sitä luoda et kun meillon tämä mahdollisuus et voiaan sitte siirtyä tekemään töitä eri tiloihin
niin oon antanu mennä. Jos se tee semmosia niin sanottuja kuppikuntia, että ei sillä tavalla,
vaan että ku näkee että haluaa sen työskentelyrauhan. Sillon on saanu mennä ja saa kuunnella musiikkia ja et on semmosta, ehkä just semmonen turvallinen tunne. Et sais olla oma itsensä.
(Anne)

Ja mulloli kauheen hyvä työrauha, mut se ei tarkottanu sitä, et siellä istuttiin nökötettiin ja oli
täys hiljasuus. Sielä musiikki raikas ja istuttiin pöyän alla tai pöyän päällä tai koottiin ompeluseuroja luokan peränurkkaan. Siellä työn suoritusprosentti oli sata. Mut se ilmapiiri, niin
joku tämmönen tiukkis ois saanu slaagin, ja meil oli kauheen kivaa.
(Eeva)
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[M]ie ainaki pyrin siihen että se ilmapiiri siinä ryhmässä ei ois semmonen kireä ja yritän siihen että tietenki opettajana että siinä luokassa pyssyy järjestys ja tällai että ei sielä nyt ihan
sillai heittäyvytä hulvattomaksi, mutta se että sielä ois semmonen mukava tunnelma, siinä
tunnilla. En nyt joka pikku rissauksesta hirveänä ota pulttia että niitähän sattuu ihmisille jotaki erheyksiä monessa asiassa ja jos joku mennee vähän hullusti, no tietenki siitä mainitaan
mutta ei siihen jäähä hampaita kiristelemään sitte. Se varmaan se oppilas muistaa sen ens
kerrala ettei näin voi tehä ja niin poispäin. Et se minusta on ainaki suuri lähtökohta että luovuutta minun mielestä ei voi, tai se on hyvin vaikea päästä luovuutta kehittään semmosessa
ilmapiirissä joka on hirveän tiukka ja tiukissa säännöissä mennään ja, on hirveän semmonen
pidättyväinen ilmapiiri tai pittää pelätä jotaki tai, pittää pelätä vihasta opettajaa.
(Birgitta)

Jotta työskentelyä tukeva hyvä ilmapiiri voidaan saavuttaa, sen pohjalla täytyy olla hyvin
muotoutunut ryhmä. Uusi ja vieras ryhmä aiheuttaa jännittyneisyyttä ja varovaisuutta, ja
vaatii aikaa, että ryhmästä hioutuu niin luotettavan oloinen, että siellä uskaltaa olla luova.
Jos ajattelee sitä että jos ryhmässä, kun eri luokilta otettu oppilaita, se tekee hiukan semmosen että ei oo oikeen tuttuja oppilaat, niin jos se ei lähde se ryhmä muotoutumaan tai jos he
on vaan esmes täällä tekstiilityössä siinä kokoonpanossa niin kyllä se tuo semmosta varovaisempaa, et se ei välttämättä että sielä oikein uskalla lähteä ainakaan tuomaan esille että mitä
on tehty, tai minkälaisia ajatuksia on sit tehdä.
(Anne)

Yksi tutkimushenkilöistä nosti esiin, miten hyvin muotoutuneesta ryhmästä löytyy pienempiä sosiaalisia kenttiä, joiden sisällä oppilaat tukevat toisiaan. Jokaisella oppilaalla on
tällaisessa ryhmässä paikkansa ja ryhmädynamiikka on toimiva. Käsitöissä sosiaaliset kentät näkyvät siinä, millaisia töitä oppilaat päättävät tehdä, ja samat ryhmät tuntuvat löytyvän
tunnistettavina jokaisesta luokasta. Haastateltava kertoo tunnistamistaan sosiaalisista kentistä näyttäen samalla kuvaa kirjasta:
[Y]leensä sielä sit syntyy tämmösiä sosiaalisia kenttiä et bestikset tekee yhdessä. – – [T]ää
on oman tien kulkija, tämä, tämä ja tämä olivat bestiksiä ja huomaat että niil – ei ku tää oli se
hevostyttö [aiemmin mainittu: hänen prosessinsa oli, et hän sai ala-asteella tehdä hevosia;
kaikki mitä hän teki, liitty hevosiin]. – – Nii, nää on bestiksiä, jolloin ne lähti yhdessä suunnitteleen sitä, niin ku näät tässon kolme erilaista papukaijaa. – – [E]simerkiks tää oli koko
ajan, koko kouluajan oman tien kulkija. Ja tää dynamiikka luokassa toteutuu aina. Että on
oman tien kulkijoita, yks tai useampi, bestiksiä, jotka muodostaa luonnollisen työryhmän, ja
sitten on niitä keskitien kulkijoita, jotka on ihan tyytyväisiä siihen matskuun mitä opettajalla
on siellä pöydällä tarjolla. Ja josta he sitten hakevat sen mikä on kivintä.
(Eeva)

Toimivan ryhmän kesken luovuutta voidaan tukea myös ryhmän sisäisenä ideoiden jakamisena. Oppilaita kannustetaan kiertämään luokassa ja katsomaan mitä muut tekee. Mui-
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den ryhmän jäsenten tekemät oivallukset ja erilaiset valinnat voivat virittää uudenlaisia
ideoita myös oman työn suhteen:
[K]u ryhmässä tehdään niin muistuttas oppilaita ku me tehhään kuitenkin erilaisia töitä, niinko aattelee jotaki sisustusprojektia nyt seiskoilla niin siellon kaikkia tekniikoita. Ja erilaisia
töitä tehdään. Et muistakaapa käydä kattomassa että mitä kaveri tekee. Koska sieltä, kyllä sitä huomaa sitten vaikkei sanokkaan ääneen, huomaa että joku on ottanu vähän idean, ei suoraan mutta tehny tavallaan ratkasun sitte että tuohan voiski olla munki työhön ihan hyvä. Et
semmosta myöskin soveltamisen taitoa siihen.
(Anne)

Opettajat nostivat esiin käsityksiään siitä, millainen on luovuutta tukeva ryhmä ja toisaalta
myös sitä estävä ryhmä. Tärkeimmäksi tekijäksi tuntui nousevan ilmapiirin merkitys, johon
opettajat aktiivisesti pyrkivätkin vaikuttamaan omalla toiminnallaan. Kun luokassa noudatetaan yhteisiä sääntöjä, erehdykset ja virheet annetaan anteeksi ja unohdetaan, ja opettajan
ympärilleen jakama tunnelma on rento ja turvallinen, uskaltavat oppilaat heittäytyä luovan
työn pariin. Kun ryhmä vielä toimii mutkattomasti siten, että jokaisella on oma hyvältä
tuntuva roolinsa ryhmässä ja ideoiden ja osaamisen jakaminen on osa luonnollista toimintakulttuuria, on ulkoisista puitteista huolimatta luovuudelle hedelmälliset edellytykset.

5.7 Psyykkiset tekijät
Opettajan tekemien valintojen, fyysisen ja sosiaalisen ympäristöjen lisäksi luovuuteen vaikuttavina tekijöinä aineistosta nousi myös oppilaan toimintaan vaikuttavat psyykkiset tekijät. Psyykkiset tekijät olen jakanut kahteen kategoriaan: oppilaan päätösvaltaan ja jatkuvan tuen merkitykseen. Oppilaan päätösvaltaa koskevat valinnat olisi voitu sijoittaa myös
”opettajan tekemät valinnat” –kuvauskategorian alle. Koin kuitenkin mielekkäämmäksi
liittää sen psyykkisten tekijöiden kuvauskategoriaan, koska kyseisellä opettajan tekemällä
valinnalla on nimenomaan oppilaan toimintaan psykologisia vaikutuksia.
Haastattelujen perusteella opettajat kokivat oppilaan mahdollisuuksilla vaikuttaa tehtäviin
töihin olevan iso psyykkinen vaikutus luovuuden ja työhön omistautumisen kannalta. Kun
oppilas saa päättää, millaisia töitä tekee, ja edelleen tehdä kaikki valinnat ja päätökset
työskentelyn aikana, muodostuu työhön henkilökohtainen side. Toisen tekemät päätökset
saavat sen sijaan oppilaan vierastamaan työtä ja jopa kokemaan vastenmielisyyttä valmistuvaa tuotetta kohden. Yksi tutkimushenkilöistä kuvaili oppilaan päätösvaltaa koskevia
käsityksiään ja kokemuksiaan seuraavasti:
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Ja se on niin yksinkertanen se luovuuden idea, että kun ihminen tekee käsillään, niin päätösvalta tekemisen sisällön suhteen on tekijällä, eikä jollakin ulkopuolisella. No sit ne kollegat
on sanoneet, että hyvähän sun on opettaa tolla tavalla kun sä oot taiteilija. Niin ei näil oo mitään tekemistä keskenään. Että onko taiteilija vai ei. Olennaista on se, et päätösvalta on sillä,
joka tekee sen tuotteen.
(Eeva)

No me tehtiin aina syksyllä ku koulu alko, niin jokainen sai kirjottaa lapulle mitä haluais tän
lukuvuoden aikana tehdä. Ja sit ne kerättiin taululle ja lajiteltiin: neulonta, virkkaus, ompelu,
joku muu. Ja sitte katottiin, ja sen mukaan tehtiin sen lukuvuoden työjärjestys ja sit yhdessä
päätettiin et mistä alotetaan, mikä teema otetaan ensimmäisenä.
(Eeva)

Hän kertoo myös kokemuksiensa pohjalta esimerkkejä siitä, miten päätösvallan antaminen
oppilaalle vaikuttaa luovaan työskentelyyn. Ensimmäinen esimerkki kuvaa, millaisena oppilaan toiminta ilmenee, kun todellinen päätösvalta on hänellä itsellään. Jälkimmäisessä
esimerkissä sen sijaan oppilailla on vain näennäinen päätösvalta, ja opettaja vielä lisäksi
tekee ratkaisuja oppilaansa osaamisesta tietämättä hänen todellista potentiaaliaan.
Et semmosessaki tilanteessa et toinen ei saa sitä tän, näin pienen päästäisenpoikaa valmiiks
ku toinen saa puoltoistametrisii kaulaliinoja. Ja hän on ammattikuvataiteilija tällä hetkellä.
Hänen itsetuntonsa ei nujertunut, vaikka siitä tuli päästäisenpoikanen, koska hän teki ite kaiken aikaa ne omaa työtään koskevat päätökset. Hän ei tuntenu huonommuutta, verrattuna
niihin pitkiin kaulaliinoihin.
(Eeva)
Oli nuori käsityönopettaja, vasta valittu. Ja se oli valittu sillä perusteella että edusti uutta käsityön opettamisen kulttuuria. Niin sitten lähdettiin ajatuksesta, että oppilaat saa päättää. No,
osa halusi napapaidan, se oli siihen aikaan sen kesän muotia, ja osa halus liivin. Oliks se vielä niin että opettaja tarjos nää kaks vaihtoehtoo. Sitte äänestettiin. No napapaidat voitti. Niin
[tyttärentytär] oli semmonen vähän pullukka, liian aikasin tissit kasvanu, et se ei oikein tullu
sen naisen kroppasa kans toimeen. Niin hän ei suurin surminkaan halunnu napapaitaa. Et hän
äänesti et hän haluu tehdä liivin. No äänestyksessä napapaita voitti, niin silloin [hän sanoi] et
ei hän halua tehdä sitä napapaitaa. No mutta ku nyt on äänestetty että napapaitaa kaikki tekee, et se on hänelle niin hankalaa et joku tekee jotain muuta. Onks sul ketään sukulaista kelle sä voisit tehdä sitä napapaitaa? No on hänel täti eli mun nuorin tytär joka oli kolme vuotta
[tyttärentytärtä] vanhempi. Gootti. No tee tälle sun tädille sit tää napapaita. Niin mustasta lakanakankaasta oli tehty tämmönen [piirtää laatikkomaisen kuvion] paita, jonne meidän [tytärtä] ois mahtunu kaks kappaletta. Ja lakanakangasta. Ku [tyttärentytär] sano et eikö trikoosta vois tehdä. No se on aivan liian vaikea sinulle. Samaan aikaan se teki meillä kotona, silloin oli muotia semmoset nilkkaan asti mekot, jossa on leikkaus tässä ja napitus tästä helmaan asti. Niin se teki meillä sellasen mustasta trikoosta, kevätjuhlamekon, saumurilla. – –
Luovuus on, siinä voidaan käyttää vertauskuvaa että ku joka ikinen voidaan tunnistaa sormenjäljestä, niin silloin on kädenjälkiki jokaisella erilainen, ja halu mihin hän käyttää sitä
käsiään. Ei se voi olla äänestyksen tulos. Ne sormenjäljet ei muutu siitä mihinkään.
(Eeva)
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Päätösvallan antamisen lisäksi koulu voi vaikuttaa oppilaan luovuutta tukeviin psyykkisiin
tekijöihin tarjoamalla oppilaalle tukea ja kannustusta sekä monipuolisesti erilaisia mahdollisuuksia luovuuden harjoittelemiseen pienestä pitäen. Päästessään kokeilemaan monenlaisia luovia toimintoja, oppilas voi löytää oman vahvuusalueensa ja kasvaa sen kautta luovuuteen. Koulun puolesta jatkuvan tuen merkitys on todellinen ja tärkeä, kuten tutkimushenkilöt kuvailevat:
[S]e ois tosi ihana asia että sitä asiaa jo mahollisimman pienestä lapsesta asti niinkö kannustettas siihen asiaan. – – antamalla erilaisia mahollisuuksia lapsena harjottaa erilaista tekemistä vaikka. Koska se luovuushan voi ilmetä paljon muullaki lailla ko se että tekstiilissä se luovuus, mutta jos se lapsi saa tehä erilaisia juttuja, eli varmaan päiväkodissa ois aika hienoa ko
sielä jo lapsi sais kokeilla kaikenlaista tekemistä ja erilaisilla materiaaleilla ja niin. Ja tietenki
se että jokuhan voi olla ilmaisullisesti mahottoman luova, myös semmostaki luovuutta lapsi
sais kehitellä ja kokkeilla sielä. Kaikennäköstä. Mikä se kellekki on se vahvuus. Ja tietenki
alakoulussa koko ajan niinkö. Koska mie uskon ainaki että semmonen lapsi ja ihminen, joka
on saanu jo kannustusta sieltä näin, niin sen elämä varmaan on paljon rikkaampi sillain,
kaikkine ärsykkeineen. Voi ellää rikkaampaa elämää.
(Birgitta)

[M]ulla oli lukiossa hyvä kuvaamataidon opettaja, joka rohkasi. Meillä oli taidehistoriaa, jota
sillon ei muissa kouluissa ollu. Ja tää taiteen maailma tuli sitä kautta tutuksi. Ja sitten meidän
luokanvalvojana oli Pirkko Anttila, tiätkö tää käsityötieteen professori, joka on luonu koko
käsityötieteen. Et mulla on ollu onnekkaita sattumia, että on ollu tämmösiä uudenlaisia ajattelijoita opettajina, ja sitte kotoa on saatu kannustus.
(Eeva)

Luovuuteen voi kasvaa. Kun luovaan ajattelutapaan totutellaan jo pienenä ja luovan toiminnan harjoitteleminen jatkuu läpi kouluelämän, on siihen aina tutumpaa ja helpompaa
tarttua. Yksi opettaja ei välttämättä voi tehdä ihmeitä oman oppiaineensa parissa, mutta
opetussuhteen jatkuessa vuosia oppilaat tottuvat siihen, että luovuudelle on tilaa. Taitavaa
opettajaa kiitetään ja muistetaan vuosien jälkeenkin, kuten tutkimukseen osallistunut opettaja Eeva tekee. Tärkeää luovan työn harjoittelussa on se, että oppilas saa itse tehdä työtään
koskevia päätöksiä, saa yrittää ja erehtyä ja arvioida myös itse, mihin hänen taitonsa ja
potentiaalinsa riittävät. Yksinkertaistettuna parhaan psyykkisen tuen luovuutta varten opettaja voi antaa oppilaalleen tarjoamalla mahdollisuuksia luovuuden harjoitteluun läpi kouluvuosien sekä luovuttamalla töitä koskevan päätösvallan oppilaalle itselleen. Tällöin opettajan rooli on toimia ohjaajana ja mahdollistajana.
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5.8 Yhteenveto
Tutkimukseen osallistuneiden opettajien käsitykset luovuudesta sisälsivät luovuuden luonteeseen, tekniikkataitojen asemaan luovassa työskentelyssä ja luovaan persoonaan liittyviä
sisältöjä. Koulun puolesta luovuutta tukevia ja estäviä tekijöitä opettajat kuvailivat opettajan tekemien valintojen, fyysisen ja sosiaalisen ympäristön sekä psyykkisten tekijöiden
kautta. Näiden seitsemän kuvauskategorian myötä ja erityisesti niiden alakategorioita tarkastellessa voidaan saada varsin kattava ja monipuolinen käsitys siitä, mitä luovuus tekstiilityön opettajan näkökulmasta voi olla. Olen muodostanut analyysin pohjalta kaavion
(kaavio 4), jossa kaikki ylä- ja alatason kategoriat ovat nähtävissä tiivistetyssä muodossa.
Kaaviokuvassa alaluvut 5.1–5.3 löytyvät yläriviltä otsikon Luovuuden määrittely alta ja
alaluvut 5.4–5.7 otsikon Luovuutta tukevia ja estäviä tekijöitä alta. Alalukujen nimet ovat
siis samat kuin aineiston pohjalta muodostamieni kuvauskategorioiden nimet. Kunkin kuvauskategorian alta löytyvät siihen liittyvät alakategoriat, jotka olen taas nimennyt aineistosta nousseiden ja ryhmiteltyjen merkitysyksiköiden pohjalta.
Jäsentelyä tarkasteltaessa on muistettava, että se ei ole suora jaottelu opettajien ilmaisuista
eikä se edes toista suoraa heidän käsityksiään. Kyseessä on fenomenografiselle tutkimukselle ominainen toisen asteen näkökulmasta tehty tulkinta. Analyysi siis heijastelee omia
tulkintojani tutkimushenkilöiden tutkittavaa ilmiötä koskevista käsityksistä ja muodostamani kaavio tiivistää tekemäni tulkinnat. Olen kuitenkin analyysia tehdessäni pyrkinyt
sulkeistamaan omat ennakkoasenteeni, -odotukseni ja –tietoni tulkinnan ulkopuolelle, ja
raportoidessani analyysiä pyrkinyt tekemään kategorioiden muodostumisen mahdollisimman läpinäkyväksi runsaiden aineistositaattien avulla.
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6 POHDINTA
Tutkimuksen pohjalta sain tehtyä kattavan luovuutta käsittelevän analyysin. Tässä luvussa
pohdinkin tutkimukseni tuloksia suhteessa aiempiin tutkimuksiin ja avaan tutkimuksen eri
vaiheiden luotettavuuteen ja etiikkaan liittyviä tekijöitä. Lopuksi esittelen myös tämän tutkimuksen pohjalta havaitsemiani ehdotuksia jatkotutkimusten aiheiksi.

6.1 Tutkimuksen tulokset
Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millä tavoin luovuutta voidaan tukea peruskoulun
tekstiilityön opetuksessa. Tutkimusongelman olin jakanut kahteen osaan: opettajien luovuus-käsitteen määritelmien sekä luovuutta tukevien tai estävien tekijöiden selvittämiseen.
Erityisesti halusin selvittää tekstiilityön aineenopettajien käsityksiä luovuuden toimialasidonnaisuudesta, luovuuteen vaadittavista tekniikkataidoista ja luovasta yksilöstä. Luovuutta tukevista ja estävistä tekijöistä kiinnostukseni kohdistui erityisesti opettajan mahdollisuuksiin vaikuttaa luovuuteen sekä erilaisten ympäristöjen vaikutukseen luovuudelle.
Sain vastaukset tutkimuskysymyksiini fenomenografisen aineistoanalyysin avulla. Yleisesti ottaen merkittävimmäksi analyysin tulokseksi nousi usean kuvauskategorian kautta esiin
noussut luovaan toimintaan liittyvä innostus, aktiivisuus ja positiivisuuden piirre. Innostusta kuvailtiin luovuuden luonnetta kuvastavana ilmiönä ja siihen tähdättiin sopivanlaisilla
tehtävänannoilla. Luovia yksilöitä yhdistäviksi piirteiksi liitettiin niin reippaus ja positiivisuus kuin aktiivinen luovan työn pariin hakeutuminenkin. Positiivisuuteen ja innostuneisuuteen opettajat pyrkivät myös sosiaalisen ympäristön ja siihen tiiviisti liittyvän ilmapiirin
kautta. Tämä luovuuteen liitettävä ulottuvuus oli tutkimuksen aluksi esitettyihin teorioihin
verrattuna täysin uusi. Osittain samantyyppistä aihetta, luovuutta ja flow’ta sekä onnellisuuden kokemuksia luovassa prosessissa, on kuitenkin tutkinut esimerkiksi Mihaly Csikszentmihalyi (ks. Csikszentmihalyi, 1996). Olen kuitenkin päättänyt rajata kyseiset Csikszentmihalyin tutkimukset tätä tutkielmaa avaavan teorian ulkopuolelle, koska en kokenut
niiden olleen merkittävässä suhteessa tutkimukseni etenemisen tai sen tulosten kannalta.
Luovuuden määritelmää avaavissa kuvauskategorioissa puhuttiin innostuneisuuden, aktiivisuuden ja positiivisuuden lisäksi myös luovuuden toimialasidonnaisuudesta ja tekniikkataitojen asemasta luovassa työskentelyssä. Kuten luovuutta määritelleiden tutkijoiden kes-
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kuudessa myös tutkimushaastatteluista nousi esiin monenlaisia näkemyksiä niistä. Kuitenkaan aineiston perusteella ei voitu esittää luovuuden tiukkaa toimialasidonnaisuutta puolustavia näkemyksiä, vaan pelkästään tekniikkataitojen asemaan liittyvät käsitykset vaihtelivat. Ymmärtääkseni kyseessä ei siis ollut pelkästään käsitykset tekniikkataitojen ensisijaisuudesta tai toissijaisuudessa, vaan laajemmin luovuuden olemuksesta. Kuten jo teoriassa
nousi esiin, voidaan luovuus nähdä hyvin monenlaisena: jokaisen yksilön perustarpeena ja
käytettävissä olevana resurssina, työkaluna, mielentilana, sattuman johdatuksena tai tietoisen päätöksenteon kautta muodostettuna prosessina (ks. Boden, 2004, 37; Csikszentmihalyi, 1996, 45–46; Joubert, 2001, 19; Lucas, 2001, 38–39; Sternberg, 2006, 91). Tekniikkataitojen ensisijaisuutta koskevaa vaihtelua voitaneen siis selittää näkökulmaerolla, jossa
toista näkökulmaa edustaa itse tekniikan näkeminen työkaluna, jota hyödynnetään luovassa
prosessissa, ja toista näkökulmaa sen sijaan luovuuden näkeminen työkaluna, jota hyödynnetään tekniikan kehittelyn välineenä. Yhtä mieltä opettajat olivat kuitenkin siitä, että luovuus ja tekniikkataitojen harjoittelu eivät ole toisiaan poissulkevia asioita.
Luovan prosessin eri vaiheista aineistosta nousi esiin luovuuden liittäminen vahvasti nimenomaan työn alkuvaiheeseen eli ideointiin ja suunnitteluun. Sovellettuna Amabilen
(1996, 113) luovan prosessin komponenttimalliin, opettajien määrittelemä alkuvaihe kattaa
prosessin kaksi ensimmäistä vaihetta, ongelman tai tehtävän hahmottelun ja valmistautumisen, sekä ensimmäisellä kerralla myös kolmannen vaiheen eli kehittelyn. Koska luovassa prosessissa sekä ongelman itsensä hahmottaminen että vastausten etsiminen kuuluu
usein luovalle yksilölle itselleen (Uusikylä, 2012, 212) ja komponenttimallin kehittelyvaiheeseen vahvasti liitettävät luovuuden taidot (Amabile, 1996, 83–84) sisältyvät tutkimushenkilöiden määrittelemään luovan prosessin alkuvaiheeseen, on ymmärrettävää nähdä
juuri alkuvaihe luovuuden kannalta tärkeäksi. Toisaalta tutkimusaineistosta nousi esiin
myös käsitys luovuuden jatkuvuudesta läpi koko prosessin. Tutkimushenkilöt korostivat,
miten työllä on lupa muokkautua edetessään ja luovuutta käytetään jatkuvasti työn eri vaiheissa, jolloin komponenttimallin kolmannen ja neljännen vaiheen, kehittelyn ja arvioinnin, vuorottelu nähtiin myös luovuutta sisältävänä toimintana. Vasta viidennen vaiheen,
tuotoksen loppuun saattamisen jälkeen työ nähtiin kypsänä. Näin ollen voidaan todeta, että
tutkimuksen pohjalta nostetut luovuuden luonnetta kuvaavat prosessin eri vaiheet ovat yhteneväisessä linjassa esitetyn teorian kanssa.
Myös fyysiseen ympäristöön liittyvät tutkimustulokset saavat tukea esitettyjen teorioiden
pohjalta. Haastateltujen opettajien pohdinnat materiaalien saatavuudesta ja ympäristön
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sopivasta virikkeisyydestä vastaavat hyvin pitkälle Csikszentmihalyin (1996, 127–137)
kirjoituksia luovuudelle suotuisasta fyysisestä ympäristöstä. Teoriassa nostetut materiaalien saatavuus, ympäristön estetiikka ja sen aktiivinen omaksuminen sekä itse työskentelylle
sopiva pelkistetympi ympäristö toistuivat tutkimusaineistossa, kun opettajat puhuivat käsityön monipuolisista materiaaleista ja niiden hypistelystä, esillä olevien töiden herättämistä
ideoista sekä ylimääräisen virikkeellisyyden häiritsevyydestä itse työskentelyvaiheessa.
Opettajat kuitenkin nostivat lisäksi kouluympäristöön liittyvänä tekijänä luokkatilan rajoittuneisuuden. Osa luokista voi olla ryhmäkokoihin suhteutettuna liian pieniä tai heikosti
varusteltuja, ja heidän puheistaan oli myös pääteltävissä virikkeellisyyden suhteen kompromisseihin päätyminen. Luokkatilaa ei nähty parhaana mahdollisena tilana luovalle työskentelylle.
Sosiaaliseen ympäristöön liittyen nousi esiin myös samankaltaisia tutkimustuloksia kuin
teoriassa oli esitetty. Lucasin (2001, 39) mukaan virheiden tekeminen on osa luovaa työskentelyä ja ne kuuluvat asiaan. Hän näkee uuden oppimisen tilaisuuksina ja tästä syystä
palautteen antaminen on tärkeää. Myös Uusikylä (2012, 198) korostaa, että luovuutta tukeva ympäristö antaa tilaa eriäville mielipiteille ja näkemyksille sekä erehdykselle. Nämä
näkökulmat toistuvat tutkimusaineistossa opettajien nostaessa luovuutta tukevan ilmapiirin
esille. Heidän mukaansa luovuudelle sopiva ilmapiiri on turvallinen, eikä siellä tarvitse
pelätä virheitä. Opettaja ohjaa virheiden sattuessa, mutta niihin ei takerruta vaan jatketaan
eteenpäin. Lisäksi luokassa vallitseva luovuutta tukeva ilmapiiri on avoin ja vapaa, niin
että oppilailla on lupa esittää omia näkemyksiään ja toimia tavoilla, joiden kokee tukevan
omaa työskentelyään, tarkoitti se sitten sopivan työparin tai työpisteen löytämistä tai vaikkapa musiikin kuuntelemista.
Tutkimukseni henkilökohtaisina tavoitteina oli haastaa omia luovuuteen liittyviä näkemyksiäni ja laajentaa omaa näkemystäni luovuutta tukevien ja estävien tekijöiden tiedostamisessa. Suuri osa omista ennakko-oletuksistani ja –käsityksistäni saivat aineistosta vahvistusta, mutta sieltä nousi myös uudenlaisia ajatuksia. Uusina asioina nousivat muun muassa
luokkatilan virikkeellisyyteen liitetyt haasteet. Vaikka olin tutustunut kirjallisuuteen, missä
liiallista virikkeellisyyttä oli käsitelty, tuli asia konkreettisemmaksi opettajien esimerkkien
kautta. Osaa oppilaista värikäs ja runsas ympäristö voi häiritä, eikä keskittymisestä omaan
työhön tahdo tulla mitään. Samoin aiemmin tehtyjen töiden esittely koettiin jossain määrin
luovuutta rajoittavaksi tekijäksi. Siinä missä yksi oppilas poimii esimerkistä itselleen sopivia vinkkejä ja yksityiskohtia, toinen oppilas voi lukkiutua täysin ja pyrkiä kopioimaan
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jonkun muun tekemää työtä. Toisaalta toimintakulttuuri, jossa oppilaat jakavat keskenään
ideoita ja osaamistaan, koettiin luovuutta tukevana tekijänä.
Tärkeänä luovuutta tukevana tekijänä nousi myös oppilaan päätösvalta, mikä on sovellettavissa kaikkeen muuhunkin opetukseen. Vaikka asia ei ollutkaan minulle uusi, sen tärkeys
korostui kuulemieni esimerkkien myötä. Tutkimushenkilöt kertoivat lukuisia esimerkkejä
siitä, miten oppilaan itsetunto ja itseluottamus vahvistui päätösvallan myötä, ja miten luovuus näkyy heti, kun oppilaan omille ajatuksille annetaan vähäistäkin vapautta. Toisaalta
opettajan pitäessä päätösvallan itsellään on lopputulokset murheellisia. Ilo käsillä tekemisestä menee ja henkilökohtaista sidettä tehtävään työhön ei muodostu. Kun oppilas ei itse
saa päättää työtään ja työskentelyään koskevista asioista, ei hänellä luonnollisesti ole
myöskään mahdollisuuksia käyttää luovuutta.
Tutkimuksen syiden toisena näkökulmana nostin huolen yhteiskunnan tulospaineista ja
kysymyksen voiko runsas luova tuotteliaisuus aikataulupaineiden keskellä edes olla mahdollista. Jos koulun tehtävänä on vastata yhteiskunnan haasteisiin, olisi koulun pystyttävä
myös kasvattamaan lapsia ja nuoria kohti luovaa tuotteliaisuutta. Tutkimusaineiston perusteella voidaan sanoa, että myös koulussa tapahtuu samaa tulospaineen asettamista. Tutkimushenkilöt kuvailivat luovia yksilöitä nimenomaan sellaisiksi, joilla nousee uusia ideoita
nopeasti ja paljon. He eivät siis tarvitse runsaasti hautomisaikaa ideoilleen, vaan pystyvät
siirtymään nopeasti itse työskentelyyn sekä muokkaamaan suunnitelmiaan matkan varrella.
Toisaalta aineistosta nousi myös yksilölliset erot, miten joku toinen voi tarvita paljonkin
aikaa saadakseen toteuttamiskelpoisen idean. Luovuus on myös mielentilasta kiinni, se ei
tule tilaamalla tai nappia painamalla.
Samat henkilöt siis tuntuvat olevan niitä, jotka saavat toteuttamiskelpoisia ideoita, ja jotka
pystyvät ideoimaan paljon lyhyen ajan sisällä. Voidaankin siis kysyä, onko luovuus itseään
ruokkiva kierre tai jonkinlainen omaksuttu ajattelutapa. Mikäli se on jompaakumpaa, voitaisiin koulun tehtäväksi katsoa ideointivaiheen harjoittelun. Jos ideoinnista ja suunnittelusta tulee tapa, oppilas oppii poimimaan ympäristöstään ideoinnin pohjaksi erilaisia virikkeitä ja näkemään ympäristönsä ideoinnin lähteenä, jonkinlaisena varastona. Haastatteluissa nousikin esiin koulun tarjoaman jatkuvan tuen merkitys. Kun luovaa ajattelua tuetaan
jatkuvasti ja monipuolisesti kaikkien kouluvuosien ajan, oppilaista kasvaa yksilöitä, jotka
kokevat elävänsä rikkaampaa elämää ja näkevät maailman laajemmin. He voivat löytää
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koulun avulla itselleen ominaisimman väylän toteuttaa luovuuttaan sekä saada sen myötä
onnistumisen kokemuksia, jotka jälleen ruokkivat luovuutta.
Luovuuden tulospaineet eivät tarkoita pelkästään määrällistä tuotteliaisuutta vaan tuotosten
on oltava myös laadukkaita. Täten koulun tulisi keskittyä ideavuolauden harjoittelemisen
lisäksi myös oppilaiden tukemiseen tuotosten laadun suhteen. Koska tutkimushenkilöt tuntuivat jakavat Amabilen (1990, 66) näkemyksen siitä, että luova prosessi olisi kutakuinkin
samanlainen toimialasta riippumatta, voidaan katsoa, että millä tahansa oppitunnilla harjoiteltu luovuus hyödyttää kokonaisvaltaisesti. Jos tuotoksen laatu riippuu Lubartin (2000–
2001, 301–302) uskomusten mukaisesti luovan prosessin kunkin itsenäisen vaiheen toteutuksen laadusta, tulee koulun muistaa harjoitella niistä jokaista. Lisäksi Amabile (1990,
68–69) esittää laadun vaihtelun johtuvan pitkälti työskentelymotivaatiosta. Tutkimusaineistosta nousi esiin keinoja molempien näkemysten mukaiseen luovuuden tukemiseen, kun
opettajan herkkyyttä työn ohjaamisessa korostettiin. Ammattitaitoinen opettaja vaikuttaa
positiivisesti oppilaan motivaatioon sopivilla tehtävänannoilla sekä tukemalla häntä kaikissa prosessin vaiheissa. Jotta opettaja pystyy tukemaan oikealla tavalla oikeassa kohdassa
työtä, on hänen pidettävä ”tuntosarvet” herkkänä ja tunnettava oppilaansa. Kun oppilaat
saavat tukea luovuudelleen, ovat motivoituneita ja oppivat panostamaan jokaiseen työprosessin vaiheeseen, voidaan katsoa, että työn laadun pitäisi olla olosuhteisiin nähden parasta
mahdollista.

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettiset kysymykset
Olen pyrkinyt mahdollisimman korkeaan luotettavuuteen tutkimuksessani pohjaamalla
tutkimukseni analyysin ja tulokset täysin alkuperäiselle aineistolle. Olen luokitellut kaikki
merkitykselliset ilmaisut kategorioihin, ja kategorisoinnin haastavuudesta huolimatta onnistuin välttämään kategorioiden päällekkäisyyden varsin hyvin. Kaikkien tutkimushenkilöiden ääni pääsi jokseenkin yhtä kattavasti esiin eri kategorioissa riippuen niistä merkitysyksiköistä, joita he nostivat haastattelun aikana esiin. Pienen osan aineistosta päädyin
rajaamaan analyysin ulkopuolelle, sillä sen tuottamat kategoriat eivät käsitelleet tutkimuskysymyksiäni.
Koska fenomenografisessa tutkimuksessa ei pidetä tärkeänä sitä, kuka käsityksiä esittää,
tein myös eettisesti merkitsevän ratkaisun häivyttää tutkimukseen osallistuneiden opettajien alkuperäiset nimet sekä heidän tunnistamiseensa vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia tekijöitä
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olivat puheessa esiintyneet henkilöiden, koulujen ja paikkakuntien nimet. Päädyin kuitenkin viittaamaan aineistoon kunkin opettajan tutkimuksen raportointia varten antamallani
nimellä, vaikka tämä ei olisikaan ollut välttämätöntä. Käsitysten vaihtelevuutta on kuitenkin helpompi seurata ja analyysi on läpinäkyvämpää, kun siitä pystytään todistettavasti
esittämään, miten kattavasti ja vaihtelevasti eri haastatteluja on käytetty.
Analyysilukua kirjoittaessani päädyin esittelemään tekemääni analyysiä runsain suorin
lainauksin. Tein ratkaisun siitä syystä, että fenomenografista tutkimusta on toisinaan kritisoitu siitä, ettei kategorioiden muodostamisen prosessia pystytä seuraamaan tutkimusraporteissa (Huusko & Paloniemi, 2006, 169). Kun analyysin vaiheet muodostettuine kategorioineen on esitetty kattavasti, voidaan luokittelun pätevyyttä arvioida luotettavasti. Hyvin
avatun analyysin pohjalta voidaan löytää mahdollisesti uusia, tarpeellisia tutkimuksen aiheita. Jatkotutkimuksen aiheita voidaan osoittaa myös vertailemalla tutkimuksen tuloksia
aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä liittämällä tulokset olemassa olevaan teoriatietoon.
Tämän tutkimuksen heikkouksiksi sen sijaan voidaan laskea pääosin tiukasta aikataulusta
johtuvat ratkaisut. Tulosten kattavuuteen ja yleistettävyyteen vaikuttavana tekijänä voidaan
nähdä suppea otanta, joskaan aineiston koolla ei laadullisessa tutkimuksessa yleensä ole
suurta merkitystä. Lisäksi pidettyjä haastatteluja varten varattu aika oli rajallinen, jolloin
yksi haastatteluista jouduttiin lopettamaan kesken. Tulosten luotettavuutta olisi parantanut,
jos varatun haastatteluajan pidentämisen lisäksi haastattelukertoja olisi ollut useampi, jolloin jo tehtyjen haastattelujen pohjalta nousseisiin kysymyksiin olisi voitu esittää tarkentavia kysymyksiä toisella haastattelukerralla. Tällöin myös haastattelijan ja haastateltavan
välinen jännite olisi mahdollisesti ollut pienempi niissä tapauksissa, kun haastateltava oli
minulle entuudestaan vieras.
Oma suhteeni haastateltaviin opettajiin oli hyvin erilainen. Kun yksi haastateltavista oli
minulle täysin uusi tuttavuus ja lähestyin häntä ilman minkäänlaisia ennakko-oletuksia, oli
kaksi muuta minulle enemmän tai vähemmän tuttuja. Toinen ennestään minulle tuttu opettaja oli yksipuolinen tuttavuus: olen osallistunut hänen luennoilleen useita kertoja, ja tutustunut hänen ajatuksiinsa sitä kautta. Sen sijaan hän ei muistanut tavanneensa minua aiemmin. Toinen entuudestaan tuntemistani opettajista oli sen sijaan minulle hyvin läheinen ja
tuttu, sillä olen ollut itse hänen oppilaanaan, useita kertoja hänen sijaisenaan monen vuoden aikana, ja lisäksi vielä suorittanut kuukauden pituisen harjoittelun hänen luokassaan.
Olen keskustellut hänen kanssaan luovuuteen liittyvistä aiheista myös vapaa-ajalla, ja us-
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koakseni hän oli hyvin tietoinen tutkimukseni eri vaiheista ja teoreettisesta tietämyksestäni.
Toisaalta koin juuri hänen haastattelunsa tekemisen ja analysoinnin kaikkein helpoimmaksi, sillä keskustelu aiheesta tuntui luontevalta, ja tiesin entuudestaan hänen käsityksiään ja
toimintatapojaan, jolloin osasin tarttua helpommin merkityksellisiin ilmaisuihin jo haastattelutilanteessa. Käytännössä minulla oli siis kyseisessä haastattelussa hyödynnettävissä heti
ne edut, mitä yleensä saadaan haastattelemalla tutkimushenkilöitä useaan kertaan.
Suppeahkosta aineistosta huolimatta tutkimuksen tulokset ovat hyödynnettävissä sellaisenaan. Analyysin tulos avaa luovuuteen liittyviä erilaisia käsityksiä, joita lukija voi tutkimalla ja arvioimalla soveltaa omaan työhönsä. Tutkimus ei kuitenkaan nostanut merkittäviä uusia luovuuteen liittyviä näkökulmia esiin ainakaan niin luotettavasti, että niitä voitaisiin suoraa esittää totena. Aineistosta kuitenkin nousi huomionarvoisia ehdotuksia, joita
tutkimalla lisää voitaisiin avata erityisesti kouluun liittyviä luovuudelle herkistäviä tekijöitä.

6.3 Ehdotukset jatkotutkimuksen aiheiksi
Tutkimuksen pohjalta nousi useita mielenkiintoisia aiheita, joissa olisi potentiaalia omalle
itsenäiselle tutkimuksellekin. Tärkeimpänä näistä esiin nousi innostuneisuus luovassa prosessissa, sillä tämä oli sellainen tutkimuksen tulos, mihin en ollut törmännyt aiempia tutkimuksia lukiessani ja tutkimukseni teoreettisen taustoituksen vaiheessa. Innostuneisuutta
voitaisiin tutkia joko itsessään tai laajentaa tutkimus koskemaan luovaan toimintaan liittyviä tunteita ylipäätään. Erityisen mielenkiintoinen aihe olisi koululaisten ja nuorten näkökulmasta sekä luovan tekstiilityön näkökulmasta.
Toinen kiinnostava jatkotutkimuksen aihe löytyy luovuuden olemukseen liittyvistä käsityksistä ja toimialan taitojen tarvittavasta sisäistämisestä suhteessa luovuuteen. Tässä tutkimuksessa aluetta koskevat käsitykset olivat moninaiset ja vaihtelevat, ja olisikin varsin
kiinnostavaa selvittää, mistä nämä erilaiset käsitykset todellisuudessa johtuvat. Nyt tehdyt
johtopäätökset ovat omia tulkintojani, jotka tein teoreettisen tietämykseni pohjalta. Tätä
tulkintaa voitaisiin käyttää jatkotutkimuksessa hypoteesina, jonka perusteella tutkimuskysymykset muodostettaisiin. Tutkimus koskisi edelleen käsityksiä ja kokemuksia, jolloin se
voitaisiin jatkaa samaa menetelmää käyttäen.
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Tämän tutkimuksen teoriaosuudessa ei käsitelty paljoakaan luovuuden tukemista koulussa
kyseisestä aiheesta tehdyn tutkimuksen pohjalta. Tästä syystä ei myöskään opettajien tekemien valintojen, kuten tehtävänannon vaikutuksesta luovuudelle voitu tehdä merkittäviä
johtopäätöksiä. Olisi lienee syytä tutkia tätä antoisalta tuntuvaa aihetta omana tutkimuksenaan vankan teoreettisen perehtyneisyyden pohjalta. Myöskään luovan ryhmän näkökulmaa ei voitu nostaa tutkimuksen tuloksiin johtopäätöksien tasolle samasta syystä. Yhdessä
toteutettu luovuus ja ryhmän jakama luova voima kuitenkin nousivat esiin jo omakohtaisissa kokemuksissani ja esittämissäni henkilökohtaisissa perusteluissa tutkimukselle. Aineistosta sen sijaan nousi esiin hyvin muotoutuneen ryhmän merkitys luovuudelle. Olisi siis
mielenkiintoista selvittää, millaisia ovat ne piirteet, jotka tekevät ryhmästä toimivan, ja
miten toimiva luova ryhmä käytännössä toimii?
Sekä teoriaosuudessa että tutkimusaineistossa nostettiin esiin myös luovuuden ja lahjakkuuden välinen yhteys. Tässä tutkimuksessa olen rajannut lahjakkuuden tutkimisen ulkopuolelle. Rajauksen tein tietoisesti, sillä tarkoituksenani oli selvittää, miten kaikkia oppilaita voidaan yleisesti ottaen tukea luovuuteen. Aineistosta kuitenkin nousi esiin, että luovasti
lahjakkaat oppilaat ovat usein lahjakkaita myös kuvataiteessa ja muissa kouluaineissa, ja
olisikin mielekästä selvittää perusteellisemmin, mitä opettajat lahjakkuudella tarkoittavat.
Lisäksi voitaisiin tutkia onko kyseessä tosiaan kyky tehdä asioita hyvin vai johtuuko koulumenestys muista tekijöistä, kuten opiskelu- ja toimintatavoista tai koulumotivaatiosta?
Lahjakkuutta käsittelevää kirjallisuutta on paljon, jonka pohjalta käsite tulisi määritellä
ennen tutkimuksen tekemistä. Tässä tutkimuksessa olin määritellyt lahjakkuutta vain pinnallisesti ja kuvailin sitä lähinnä luovan lahjakkuuden näkökulmasta luontevaksi taipumuksesta toimia luovasti.
Kaikkein luontevimpana jatkotutkimuksen aiheena tälle tutkimukselle näkisin kuitenkin
olevan tämän saman aiheen, joko jatkamalla sitä oppilaiden näkökulmasta tai siirtämällä
tämän tutkimuksen tuloksia käytäntöön toimintatutkimuksen muodossa. Tällöin voitaisiin
selvittää, miten oppilaat kokevat ja käsittävät luovuuden kouluympäristössä – millaiset
tekijät he oikeasti kokevat luovuutta tukeviksi ja millaiset luovuutta estäviksi. Toimintatutkimuksen avulla sen sijaan voitaisiin testata esimerkiksi erilaisia tehtävänantoja tai vaihtelevia ympäristön virikkeellisyyteen vaikuttavia tekijöitä verrattaessa oppilaiden kokemukseen luovaan työhön ryhtymisessä.
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