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Tämän kandidaatintyön aiheena on ”Lastentarhanopettajien käsityksiä luovuudesta”. Tutkimuksen 
tavoitteena on selvittää millaisia erilaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on luovuuden teemasta. 

Tutkimukseni on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa olen käyttänyt feno-

menografista lähestymistapaa. 

Työssäni perehdyn aluksi luovuuden teoriaan; mitä luovuus on, kuka tai ketkä ovat luovia, ja mitkä 

asiat vaikuttavat ihmisen luovuuteen. Tämän jälkeen esittelen tutkimukseni menetelmälliset lähtö-

kohdat ja tutkimukseni kulun. Tutkin lastentarhanopettajien käsityksiä luovuudesta haastattelemalla 

kolmea tutkimushenkilöä, ja analysoin haastattelut käyttämällä fenomenografista lähestymistapaa. 

Fenomenografia on kiinnostunut ihmisten erilaisista käsityksistä jostain tietystä ilmiöstä, jolloin 

kaikki erilaiset käsitykset nähdään yhtä arvokkaina tutkimustuloksina. 

Tässä tutkimuksessa mukana olleiden lastentarhanopettajien käsitykset luovuudesta muodostivat 

laajan ja kokonaisvaltaisen kuvan tutkittavasta aiheesta. Lastentarhanopettajat käsittivät luovuuden 

olevan kaikkea sellaista toimintaa, joka sisältää uuden tai uudelleen luomista. Haastateltavat kokivat, 

että konkreettisten tuotosten ohella myös asenne, sekä ajattelu- ja toimintatavat voivat olla luovia. 

Lastentarhanopettajat ajattelivat jokaisen ihmisen olevan luova, ja luovuuden olevan luonnollinen 

osa ihmistä. He myös kokivat, että ihmisen luovuuteen on mahdollista vaikuttaa; luovuutta voi edis-

tää, mutta sitä voi myös tukahduttaa. Lastentarhanopettajat tarkastelivat luovuuden ilmiötä yleisen 

näkökulman lisäksi myös heidän ammatillisesta näkökulmastaan käsin, jolloin haastateltavien vas-

tauksissa korostui pedagogiikan merkitys. Lastentarhanopettajat kokivat, että he voivat vaikuttaa 

lapsen luovuuden kehittymiseen käyttämällä työssään erilaisia luovuuteen kannustavia pedagogisia 

menetelmiä. 

Fenomenografia tutkii ihmisten erilaisia käsityksiä jostain tietystä ilmiöstä, joten se soveltuu mieles-

täni hyvin tutkimukseni lähestymistavaksi. Haastattelututkimukseni toteutettiin kolmelle lastentar-

hanopettajalle, joten tutkimustuloksia yleistettäessä tulee noudattaa varovaisuutta otannan ollessa 

pieni. Fenomenografian näkökulmasta tutkimushenkilöiden lukumäärä ei kuitenkaan ole tärkein te-

kijä, sillä jokainen tutkimushenkilöiden ilmaisema yksittäinen käsitys nähdään yhtä tärkeänä. 

Tutkimustuloksista oli löydettävissä useita samankaltaisuuksia luovuuden teorian kanssa, mutta las-

tentarhanopettajien käsitykset tarjosivat myös uusia näkökulmia luovuuden tarkastelemiseen. Näin 

ollen tekemäni tutkimus tarjoaa syventävää tietoa luovuuden teemasta. 
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1 Johdanto 

 

Valitsin tämän tutkimuksen aiheeksi luovuuden. Luovuus on asia, jota on arvostettu jo kau-

an. Ihmiskunnan historia on täynnä luovuuden tuotoksia, olivat ne sitten merkittäviä maa-

lauksia, sävellettyjä sinfonioita, tai uusia käytännöllisiä keksintöjä. Olisi vaikeaa kuvitella 

elämää ilman autoja, matkapuhelimia, tai tietokoneita – luovuus ja luovuuden tuotokset ovat 

siis vaikuttaneet merkittävästi meidän jokaisen elämäämme. 

Kiinnostuin luovuuden aiheesta kohdatessani ristiriidan omien käsitysteni kanssa: en koke-

nut itseäni luovaksi kuvataiteen, käsityön, tai musiikin parissa, mutta koin olevani luova 

jollain muulla tasolla. En koe osaavani piirtää, soittaa, tai laulaa, mutta koen itseni luovaksi 

jokapäiväisissä asioissa, sillä keksin uusia ideoita ja heittäydyn tilanteiden vietäväksi. Mie-

lenkiintoni luovuutta kohtaan heräsi; mitä luovuus oikeastaan on?  Mitä luovuus pitää sisäl-

lään, ja mistä luovuus oikein tulee? 

Tulevana lastentarhanopettajana ja varhaiskasvattajana minua kiinnostaa luovuus myös lap-

siin ja päiväkotiin liitettävänä asiana. Päätin tutkia lastentarhanopettajien käsityksiä luovuu-

desta, sillä halusin selvittää, mitä varhaiskasvatuksen alan ammattilaiset ajattelevat ai-

heesta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on siis tutkia, millaisia käsityksiä lastentarhanopet-

tajilla on luovuudesta. Jotta tämän aiheen tutkiminen olisi mahdollista, täytyy ensin selvit-

tää mitä luovuus on ja mitä se tarkoittaa. 

Tässä tutkimuksessa perehdyn ensimmäisenä luovuuden ilmiöön teorian pohjalta. Teoria 

tarjoaa tietoa siitä, mitä luovuus on, miten luovuutta esiintyy, ketkä ovat luovia, ja voiko 

yksilön luovuuteen vaikuttaa. Teoriaosuuden jälkeen esittelen tutkimukseni menetelmälliset 

lähtökohdat ja tutkimustehtävän. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa olen käyttä-

nyt fenomenografista lähestymistapaa tarkoituksena selvittää lastentarhanopettajien erilaisia 

käsityksiä luovuudesta. Tämän jälkeen siirryn esittelemään tutkimukseni kulkua, jossa haas-

tattelin kolmea lastentarhanopettajaa luovuuden aiheesta. Kaikki kolme tutkimushenkilöä 

työskentelivät esikouluikäisten lasten ryhmissä eräässä Oululaisessa päiväkodissa. Tämän 

jälkeen etenen tutkimustuloksien esittelyyn ja johtopäätöksien tekemiseen. Lopuksi yhdis-

tän löytämäni tutkimustulokset luovuuden teoriaan. 
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2 Luovuus 

2.1 Luovuuden määritelmä 

Luovuus on laaja ja moniulotteinen aihe. Monet yhdistävät sen taiteeseen, musiikkiin, sekä 

draamaan ja teatteriin, mutta se on myös paljon tätä enemmän. (Patridge & Rowe, 1994, s.1). 

Kuten Xanthacou ja Kaila (2011, s.44) toteavat: “Creativity is an exceptionally complex 

phenomenon”. Luovuus voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille eri kulttuureissa, joten luovuu-

den määrittely voi olla melko haastavaakin. Mahdollisesti paras tapa kuvailla luovuutta on 

käyttää sen synonyymejä, kuten luominen, jonkin uuden tuottaminen ja löytäminen, uuden-

lainen, ja omaperäinen. (Patridge & Rowe, 1994, s.1-2). Luovuus siis tarkoittaa ihmisen ky-

kyä luoda jotain uusia ja omaperäisiä tuotoksia. Nämä tuotokset voivat olla konkreettisia 

tuotteita, mutta myös ajatukset ja ideat voivat olla luovia. (Bach, 1973, s.13) 

Sen lisäksi että luodun idean tai tuotteen täytyy olla uusi ja omaperäinen, sen täytyy olla 

myös tarkoituksenmukainen ennen kuin se voidaan tunnistaa tai tunnustaa luovaksi. Luo-

vasta toiminnasta syntyvän lopputuloksen täytyy olla tarkoitukseensa sopiva, tai muuten se 

on hyödytön, ei täytä tehtäväänsä, eikä ole tunnistettavissa luovaksi alkuunsakaan. Jotta hen-

kilön muodostama tuotos voitaisiin tunnistaa luovaksi, tulee se arvioida osana sen kulttuu-

rista kontekstiaan. Tämä kulttuurinen konteksti määrittelee sen, onko lopputulos luova vai 

ei. (Patridge & Rowe, 1994, s.7). Uuden ja omaperäisen tuotoksen luomiseen liittyvät kri-

teerit voivat kuitenkin vaihdella sen mukaan, tarkastellaanko lopputulosta sen luoneen hen-

kilön omalla tasolla, vai otetaanko arviointiin mukaan myös laajempi sosiaalinen ympäristö, 

eli muut ihmiset (Haavikko & Ruth, 1985, s.15). Luovan toiminnan lopputulosta voidaan 

tarkastella henkilökohtaisella tasolla, jolloin tuotoksen luonut henkilö harkitsee onko se uusi 

ja tarkoituksenmukainen hänelle itselle, tai sitä voidaan tarkastella sen sosiaalisessa konteks-

tissaan, jolloin harkitaan onko lopputulos uusi ja tarkoituksenmukainen jossain tietyssä kult-

tuurisessa ympäristössä. Joskus lopputulos voi olla uusi ja tarkoitukseensa sopiva jopa koko 

ihmiskunnan historian tasolla. (Patridge & Rowe, 1994, s.7) 

Kaikki, mikä sisältää yksilöllisyyttä ja mielikuvitusta, voidaan ymmärtää luovaksi toimin-

naksi. Luovuus on yleisesti ottaen käsitetty olevan sellaisten uusien ideoiden ja tuotteiden 

luomista, jotka ovat alkuperäisiä ja tarkoituksenmukaisia. Myös asenteet ja kyvyt voivat olla 

luovia, koska ne voivat antaa uusia ideoita henkilölle. Luovuus on ennestään tunnettujen 

elementtien uudelleen järjestämistä joksikin sellaiseksi, jota me emme vielä tiedä. (Fisher, 
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1990, s.31–33, 40). Toisin sanoen luovuus on sitä, kun yhdistelemme aiemmin yhdistelemä-

töntä (Duffy, 2006, s.48). 

2.2 Ketkä ovat luovia? 

Yksi suuri kysymys luovuudesta on: onko se jokin erityinen kyky, joka on vain harvoilla 

ihmisillä, vai onko se jokin älykkyyden perus elementti, jota meillä kaikilla on eri määrissä 

(Patridge & Rowe, 1994, s.2)? 

Älykkyystesteillä ei ole pystytty mittaamaan luovuutta, sillä ne perustuvat loogisen ajatte-

lun mittaamiseen. Luovuuteen liitettäviä asioita, kuten luovaa mielikuvitusta tai omaperäi-

syyttä, eivät älykkyystestit paljasta. (Uusikylä, 2012, s.19). Luovuuden tutkimiseen on ke-

hitetty omia, niin sanottuja luovuustestejä, joilla luovuutta pyritään mittaamaan. Yksi tun-

nettu luovuuden tutkija ja luovuustestien kehittäjä on Paul Torrance (viitattu Uusikylä & 

Piirto, 1999, s.36), jonka mukaan luovuus on luonnollinen inhimillinen tarve. Ihmisen luo-

vuus esiintyy kuitenkin niin laajana ja monimuotoisena ilmiönä, että on mahdotonta mitata 

sen kaikkia eri osa-alueita kokonaan. (Heikkilä, 1982, s. 3 ja 15) 

Xanthacou ja Kaila (2011, s.10) ovat tutkineet luovaa ajattelua ja luovaa ongelmanratkai-

sua, ja heidän mukaansa jokaisella ihmisellä on kyky luovaan ajatteluun. He korostavat tä-

män erityisen intellektuaalisen aktiviteetin, luovan ajattelun, tärkeyttä. Xanthacoun ja Kai-

lan mukaan luovan ajattelun kyky voi liittyä henkilön luovuuteen hyvinkin läheisesti. 

(Xanthacou & Kaila, 2011, s.22). Myös Freund (1977, s.11-13) näkee luovan ajattelun tär-

keänä luovuuden ilmentymiselle. Hänen mukaansa luovuus on ihmiselle ominainen piirre, 

joka on meissä kaikissa valmiina jo synnynnäisesti. 

Uusikylän (2012, s.41) mukaan jokaisesta ihmisestä on löydettävissä luovuuteen liitettäviä 

piirteitä. Uusikylä tekee eron ajattelun ja luovan ajattelun välille käyttämällä konvergentin 

ja divergentin ajattelun käsitteitä. Konvergentti ajattelu perustuu siihen, että lopputuloksena 

on vain yksi oikea vastaus, kun taas divergentti ajattelu toimii tämän vastakohtana ja kehit-

tää useita erilaisia vastauksia. (Uusikylä, 2012, s.19-20). 

Uusikylä (2012, s.21) toteaa, että useat luovuuden muodot vaikuttaisivat vaativan normaa-

lia korkeampaa älykkyysosamäärää, mutta samalla hän huomauttaa, että luovuus ja älyk-

kyys eivät kuitenkaan kulje käsi kädessä. Vaikka taitavalla fyysikolla yleensä onkin keskita-

soa korkeampi älykkyysosamäärä, ei hän välttämättä ole muita ihmisiä luovampi. Luovan, 
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eli divergentin ajattelun kyky, ei ole suoraan verrannollinen älykkyysosamäärään. Jo keski-

tason älykkyyden omaava ihminen voi kyetä laadukkaaseen luovaan toimintaan. (Uusikylä, 

2012, s.19–21) 

2.3 Luovan henkilön piirteitä 

Luovuutta on pyritty kuvailemaan erilaisten luonteenpiirteiden avulla. On olemassa useita 

erilaisia näkemyksiä siitä, millaisia piirteitä tai ominaisuuksia henkilöllä tulisi olla, jotta hän 

voisi toimia luovasti. Persoonallisuustestit näyttävät joitain eroavaisuuksia luovuudessa, kun 

on testattu henkilöitä, joita pidetään luovina, ja henkilöitä, joita ei pidetä luovina. Nämä erot 

kuitenkin vaikuttavat katoavan silloin, kun tutkitaan henkilöitä, joilla on samanlainen tausta. 

Vaikuttaisi siltä, että erot ”luovien” ja ”epäluovien” henkilöiden välillä johtuisivat lähinnä 

olosuhteista, kuin mistään tietyntyyppisestä ”neroudesta”. On epäselvää tuottaako mikään 

luonteenpiirre tiettyjä käyttäytymisen kuvioita tai malleja, tai tuottaako mikään käyttäyty-

mismalli mitään tiettyä luonteenpiirrettä. Joka tapauksessa mitään selviä linkkejä persoonal-

lisuuden piirteiden ja tiettyjen käytösten välillä ei ole löydetty. (Patridge & Rowe, 1994, s.6) 

Xanthacoun ja Kailan (2011, s.26 ja 29) mukaan luovalle henkilölle välttämättömiä piirteitä 

ovat riskinottokyky, sietokyky, motivaatio, sekä ympäristön tuki. Ilman näitä ominaisuuksia 

henkilö ei pysty ajattelemaan tai toimimaan luovasti. Kyky ottaa riskejä on välttämätön luo-

valle henkilölle, sillä jonkin uuden yrittäminen ja löytäminen sisältävät yleensä aina riskin 

epäonnistumisesta. Luovan henkilön tulee olla kykenevä sietämään mahdollisia epäonnistu-

misia, koska vain silloin henkilö voi jatkaa yrittämistä, eikä pety liikaa ja lopeta työskente-

lyään kohdatessaan ensimmäisen epäonnistumisen. 

Vahva motivaatio on tarpeen, jotta henkilön on mahdollista jatkaa luovaa työskentelyään 

mahdollisista vastoinkäymisistä ja epäonnistumisista huolimatta (Xanthacou & Kaila, 2011, 

s.26). Luovuuden ilmenemiselle on välttämätöntä, että henkilöllä on sisäinen motivaatio 

työskentelyä kohtaan. Ulkoapäin tuleva motivaatio, esimerkiksi erilaiset palkinnot, eivät 

näytä toimivan pidemmällä aikavälillä tehokkaasti; ulkoisen motivaation käyttäminen saat-

taa johtaa henkilön sisäisen motivaation laskuun. Henkilöstä itsestään kumpuava sisäinen 

motivaatio edistää luovien toimintojen ilmenemistä ja kehittämistä huomattavasti. (Tighe, 

Picariello & Amabile, 2003, s.200 ja 205) 
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Xanthacou ja Kaila (2011, s.26) toteavat vahvan motivaation takaavan sen, että henkilö ei 

tarvitse jatkuvaa ulkoista hyväksyntää pystyäkseen jatkamaan työskentelyään. Ympäristöltä 

tuleva palaute on kuitenkin tärkeää, jotta luovuuden kyky pääsee kukoistamaan. Vaikka 

luova henkilö pystyykin suojelemaan itseään niin, ettei heti lopeta yrittämistä ensimmäisen 

epäonnistumisen myötä, tai vaikka hän ei saisi ulkoista hyväksyntää työskentelylleen, luova 

henkilö tarvitsee silti edes jonkinlaista tunnustusta ja hyväksyntää ympäristöltä, eli siis muil-

ta ihmisiltä. Tämä ympäristön tuki antaa henkilölle vielä enemmän vahvuutta jatkaa yrittä-

mistään ja jatkaa luomistaan. (Xanthacou & Kaila, 2011, s.26 ja 29) 

Myös Albert (1992, s.27-28) on listannut luovaan persoonallisuuteen kuuluvia piirteitä. Hä-

nen mukaansa kiinnostus, sinnikkyys, tyytymättömyys, joustavuus, ja kärsivällisyys ovat 

luovalle henkilölle välttämättömiä piirteitä. Ensimmäiseksi henkilön täytyy olla vahvasti 

kiinnostunut aiheesta, jota hän aikoo tutkia. Normaali kiinnostus, joka voidaan käsittää mo-

tivaatioksi ja käytetään tiedon keräämiseen, ei riitä. Luova prosessi vaatii myös sinnikkyyt-

tä. On välttämätöntä, että henkilö on keskittynyt työhönsä määrittäessään ongelmaa ja et-

siessään siihen ratkaisuja aktiivisesti. Luova prosessi vaatii myös aikaa, joten henkilön täy-

tyy pystyä säilyttämään hänen keskittymiskykynsä pitkiäkin aikoja, eikä kadottamaan sitä. 

Myös tämä vaatii vahvaa motivaatiota, ja suurta halua tutkia ja opiskella käsittelyssä olevaa 

aihetta. Tyytymättömyys luovan persoonan piirteenä tarkoittaa sitä, että henkilö ei ole tyy-

tyväinen siihen tietoon, mitä hänellä jo on. Hänen täytyy haluta tutkia lisää, laajentaa hänen 

tuntemustaan ”normaalin” tiedon taakse ja yli, pystyäkseen löytämään uusia ja luovia tulok-

sia. Tämä vaatii joustavuutta ja kärsivällisyyttä, koska henkilö ei voi kiirehtiä johtopäätök-

siin tai päätelmiin. Hänen täytyy keskittyä tutkimaan enemmän kaikkia mahdollisia vaihto-

ehtoja, ja antamaan aikaa uusille ideoille kypsyä rauhassa. Kuten sinnikkyys, myös tämä 

vaatii paljon energiaa ja suurta motivaatiota. (Albert, 1992, s. 27–28) 

Patridge ja Rowe (1994, s.3) ovat maininneet yhtenä luovaan persoonaan liitettävänä omi-

naisuutena eri näkökulmien omaksumisen taidon. He toteavat, että yksi luovuuden perus-

elementeistä on kyky tarkkailla asioita uusista näkökulmista. Luovuus sisältää näkökulman 

siitä, että henkilö ei seuraa tavallisia ja ennestään tunnettuja polkuja, jotka on määritelty 

erilaisten sääntöjen kautta, tai luova henkilö on vähintäänkin kykenevä uudelleenohjaamaan 

nämä polut. Sääntöjen noudattajien ja sääntöjen käyttäjien välillä on merkittävä ero. Tieten-

kin luova henkilö voi seurata sääntöjä, mutta tavalla, jota ei ole löydetty tai käytetty aiem-

min. (Patridge & Rowe, 1994, s.3-4) 
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2.4 Luova ajattelu ja ongelmanratkaisu 

Luova ajattelu on mentaalinen toiminto, joka on yleinen vain ihmisille. Jokaisella henkilöllä 

on kyky ajatella luovasti, mutta yksilölliset erot voivat vaihdella paljon. Jokainen ihminen 

on yksilö; lapsuuden aikainen kehitys sekä kokemukset, biologiset ja geneettiset piirteet, 

ympäristön vaikutus, sekä aikaiset oppimisprosessit vaikuttavat henkilön psyykkiseen elä-

mään. Yksilölliset erot tarkoittavat sitä, että myös luovan ajattelun kyvyt eroavat eri henki-

löiden välillä. Tämän vuoksi on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta, tehdä mitään yleistyksiä. 

(Xanthacou & Kaila, 2011, s.10–12 ja 28) 

Luovuus edellyttää aina ajatteluprosesseja, eikä ainoastaan mitä tahansa ajattelua, vaan luo-

vaa ajattelua. Henkilön täytyy kyetä ajattelemaan luovasti, tai muuten ei ole mahdollista 

tuottaa uusia tuloksia. Vaikuttaisi siltä, että ihmisillä on kaksi erilaista ajatteluprosessia, 

jotka ovat tiedostettu ja tiedostamaton ajattelu. Tiedostettu ajatteluprosessi on vapaaehtoi-

nen ja luonteeltaan ahkera, kun taas tiedostamaton ajatteluprosessi on automaattinen ja vai-

vaton. Meillä kaikilla on näitä tiedostamattomia, automaattisia prosesseja, jotka toimivat 

monissa eri tilanteissa, ja ne auttavat meitä selviytymään jokapäiväisistä tehtävistä helposti 

ja ilman suurempaa yrittämistä. Toisaalta nämä automaattiset prosessit ovat muodostuneet 

meidän tavoiksi, joka tarkoittaa sitä, että toimimme ilman tietoista ajattelua. Jos emme ajat-

tele aktiivisesti tai emme kyseenalaista mitään, me emme voi toimia luovasti. (Fisher, 1990, 

s.31–33) 

Luova ajattelu edellyttää sisäistä motivaatiota, joka toimii luovan ajattelun perustana. Ilman 

tätä motivaatiota on mahdotonta ajatella luovasti. (Xanthacou & Kaila, 2011, s.10–12). 

Luova ajattelu saa meidät rikkomaan helppoja ja automaattisia polkuja, ja tämä voi johtaa 

meidät luomaan uusia ja joustavia vaihtoehtoja. Luova ajattelu voi avata mielemme uusille 

ideoille ja mahdollisuuksille, ja uusille toimintatavoille. (Fisher, 1990, s.31–33) 

Luovuus ja ongelmanratkaisu liittyvät läheisesti yhteen, sillä ongelmanratkaisu vaatii luovaa 

ajattelua. Näin voimme puhua luovasta ongelmanratkaisusta: ongelmien ratkaisemiseen käy-

tetään luovia menetelmiä. Luovassa ongelmanratkaisussa tarvittavia kykyjä tarvitaan myös 

arkipäiväisessä elämisessä, joten ne ovat tärkeässä asemassa. (Sahlberg ym., 1994, s.16-18, 

26 ja 38). Keksiessämme uudenlaisia, luovia ratkaisuja kohtaamiimme arkielämän pulmiin, 

helpotamme elämäämme luovuuden avulla. Tämän vuoksi luovuus ei kuulu ainoastaan ne-

roille tai taiteilijoille, vaan se kuuluu meille kaikille. (Viljamaa, 2013, s.159-160) 
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Xanthacou ja Kaila (2011) linkittävät luovan ajattelun osaksi ongelmanratkaisua kirjassaan 

Creative Problem Solving. Luova ongelmanratkaisu perustuu johonkin ongelmalliseen tilan-

teeseen, joka on epätyydyttävä. Tilanne voi tuntua väärältä, ristiriitaiselta, epätäydelliseltä, 

tai vaillinaiselta, ja se halutaan ratkaista, oikaista, tai täydentää. Ongelmallista tilannetta ei 

kuitenkaan pitäisi nähdä negatiivisena, vaan päinvastoin: se tarjoaa tilaisuuksia, mahdolli-

suuksia, ja haasteita tehdä positiivisia muutoksia ja toimintoja. Jo pelkkä epäilys voi olla 

luova ongelma, joka kaipaa ratkaisua. (Xanthacou & Kaila, 2011, s.65 ja 70) 

Ensimmäisenä askeleena on muodostaa ongelma ennen kuin on mahdollista alkaa ratkaista 

sitä. Kun ongelma on asetettu - yleensä kysymyksen muotoon - tarvitaan paljon tiedon ke-

räämistä, ja ennen kaikkea oleellinen tieto täytyy tunnistaa epäoleellisen joukosta. Tämä 

erottelu oleellisen ja tarpeettoman tiedon välillä vaatii luovuutta. Luova ajattelu tarkoittaa 

uusien ongelmien luovaa muodostamista; sellaisten, joita ei ole ollut aiemmin olemassa. Täl-

lä tavalla se näyttää olevan melko itsenäinen osa ongelmanratkaisun kapasiteettia. (Albert, 

1992, s.20–23) 

Xanthacou ja Kaila (2011, s.68) näkevät, että kyky muodostaa ongelmia on jopa tärkeämpi 

kuin kyky ratkaista ongelmia luovasti. Kun henkilö kykenee muodostamaan ongelmia, jotka 

voidaan käsittää korkealaatuisiksi tai monimutkaisiksi, kykenee hän myös löytämään tehok-

kaita ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmiin. Tämä ei kuitenkaan näytä toimivan toisin päin: 

henkilö, joka on hyvä ratkaisemaan ongelmia, ei välttämättä ole hyvä muodostamaan niitä. 

(Xanthacou & Kaila, 2011, s.68) 

Luovan ongelmanratkaisun päätavoite on tehdä tai saavuttaa laadullinen muutos ajattelussa 

sekä metakognitiivisissa prosesseissa. Laadullinen muutos ajattelussa viittaa oppimiseen, 

jolloin luovan ongelmanratkaisun kautta on mahdollista oppia luovasti. Tärkein osa luovassa 

oppimisessa on oppimisen prosessi itsessään, ei lopputulos. Tässä prosessissa kognitiota 

”venytetään” löytämään uusia ideoita ja poistamaan mahdollisia rajoituksia, jotka estävät 

henkilöä näkemästä parempia ratkaisuja. Luova ongelmanratkaisu sisältää myös arvioimisen 

osuuden, jossa kriittisen ajattelun kyvyt ovat tarpeelliset ja tulevat kehitetyiksi. Luovan toi-

minnan tulos täytyy linkittää tiettyihin standardeihin ja arvioida niiden sisällä. (Xanthacou 

& Kaila, 2011, s.70 ja 73) 
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2.5 Luovuus ja muisti 

Luovuus edellyttää kognitiivisia prosesseja, joissa muistilla on tärkeä rooli. Muisti ei ole 

vain jonkin opitun mieleen palauttamista, vaan se on paljon monimutkaisempi toiminto. Jos 

esimerkiksi mietimme imperfektin oppimista englannin kielessä, niin melko nuoretkin lapset 

osaavat muodostaa säännön, jonka mukaan sanan loppuun tulee liittää pääte ’-ed’. Tämä 

sääntö pysyy lapsen muistissa, ja vaikka lapsi pystyi aiemmin muodostamaan joitain epä-

säännöllisiä verbejä oikein, niin nyt hän muodostaa ne väärin, johtuen juuri oppimastaan 

säännöstä. Vaikuttaa siis siltä, että muisti rakentaa vastaavuuksia erilaisten tilanteiden välil-

le niin, että muisti rakentaa informaatiota uudelleen. Muisti ei toimi niin yksinkertaisesti, 

että se vain palauttaisi mieleen säilöttyä informaatiota. Tällä tavalla muisti ja sääntöjen muo-

dostus ovat läheisesti kytkettyjä toisiinsa. (Patridge & Rowe, 1994, s.4-5) 

Luovuus on myös ‘muisti-vastaavuus vuorovaikutusta’, mutta kehittyneempi muoto siitä. 

Kun muisti ja prosessointikyky tekevät yhteistyötä, lopputulos voi olla luova. Kaksi tai use-

ampi muistikuvaa voidaan yhdistää uudella tavalla, joka vaatii prosessointia, ja lopputulos 

voi luoda uusia tulkintoja kaikista käytetyistä muistikuvista. Elementtien prosessointi on 

aiempien tilanteiden tutkimista, mutta jos näillä elementeillä on mahdollisuus toimia uudes-

sa tilanteessa, se voi luoda uusia ja omaperäisiä ideoita. Sattumanvarainen muistikuvien yh-

distely ei kuitenkaan yleensä ole tarpeeksi uusien tuotteiden tai ideoiden luomiseen, koska 

luova käyttäytyminen edellyttää myös yrittämistä sekä perustelunsa. (Patridge & Rowe, 

1994, s.5) 

Me emme voi luoda mitään käyttäytymistä tyhjästä. Me tarvitsemme aina jotain perusin-

formaatiota muististamme. Kun tarkastelemme muistia uudelleenrakennus prosessina, se 

eroaa paljon perinteisestä ’säilytä ja mieleen palauta’ –kaavasta. Yksi muistikuva voi toimia 

muistutuksena muille, tai se voi tarjota pohjan seuraavalle aktivoituvalle muistikuvalle. Jos 

tämä toiminto etenee kuten se on aiemmin edennyt, niin lopputuloksena on vain tavallinen 

muistikuva, mutta jos tämä prosessi ei seuraa aiempia reittejä, siitä seuraa uusi lopputulos. 

Muistin rakenne on uudelleenrakennettu samantapaiseen, mutta uuteen tilanteeseen. Ideat, 

jotka ovat muistissa, voidaan yhdistää ja uudelleen rakentaa uusiin muotoihin, jolloin loppu-

tulos on uusi ja eroaa aiemmista ideoista. Tällä tavalla luotu idea on uusi aiempien element-

tien yhdistelmänä. (Patridge & Rowe, 1994, s.6) 
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2.6 Luovuuden kehittäminen – kasvatuksellinen näkökulma 

Jokaisella ihmisellä on luovan ajattelun kyky (Xanthacou & Kaila, 2011, s.10). Luovuutta 

voi myös esiintyä missä iässä tahansa (Duffy, 2006, s.48). Kuten Duffy (2006, s.45) toteaa: 

”We are born to be creative”. Jo pieni vauva osoittaa kiinnostusta ympäristöään kohtaan ja 

haluaa tutkia sitä, ja tämä kiinnostuksen herääminen onkin luovan prosessin ensimmäinen 

vaihe. Mielikuvitus, jota tarvitaan luovaan toimintaan, on yhteydessä lapsen kehitykseen: 

lapsen kasvaessa myös kyky mielikuvituksen käyttöön kasvaa. Lisäksi luovuuden kehitty-

minen on yhteydessä myös kognitiiviseen, fyysiseen, kielelliseen, sosiaaliseen ja emotionaa-

liseen kehitykseen. Esimerkiksi sekä kieli, mielikuvitus että luovuus edellyttävät kykyä esit-

tää kokemus symbolisesti: sana toimii symbolina objektille samaan tapaan kuin jogurtti-

purkki toimii symbolina juomalasille lapsen leikkiessä. (Duffy, 2006, s.45, 48 ja 50–52). 

Duffy (2006, s.48) korostaa, että luovuus ei kuitenkaan ole vain kognitiivisten kykyjen ja 

persoonallisuudenpiirteiden yhdistelmä. Taipumukset ja asenteet, joita voimme kehittää lap-

sen ensimmäisten elinvuosien aikana, voivat hyvinkin olla tärkeämpiä luovuuden kehittymi-

selle. (Duffy, 2006, s.48) 

Kiinnostuksen heräämisen jälkeen pienten lasten luovuus on riippuvainen ympäristöstä ja 

aikuisista. Aikuisen tehtävänä on luoda sellaisia ympäristöjä, joissa lapsille on tarjolla kiin-

nostavia materiaaleja tutkimista varten. (Bruce, 2004, s.22 ja Duffy, 2006, s.45). Bruce 

(2004, s.24) korostaa, että aikuisilla on ratkaiseva rooli siinä, kasvaako lapsesta luova ihmi-

nen vai ei. Ympäristön lisäksi myös ilmapiiri sekä vuorovaikutus vaikuttavat lapsen luovuu-

den ilmenemiseen ja kehittymiseen, jolloin aikuisen tulisi pyrkiä tarjoamaan lapselle lämmin 

ja luottamuksellinen suhde. Lapsen mahdollisuudet luovuuden kehittymiseen voivat nope-

asti hävitä, mikäli aikuisella ei ole herkkyyttä toimiessaan lapsen ja perheen kanssa. Jos pie-

nen lapsen luovuuden alkutaipaletta tuetaan ja kehitetään, kasvaa lapsesta luova oppija, joka 

on koko elämän kestävä mielentila. (Bruce, 2004, s.24–25, 37 ja 73 ja Duffy, 2006, s.45) 

Myös Xanthacou ja Kaila (2011, s.44-45) näkevät, että luovuutta on mahdollista kehittää 

erilaisten kasvatuksellisten menetelmien avulla. He puhuvat erityisesti esikouluikäisten ja 

kouluikäisten lasten luovuuden kehittämisestä. Xanhacoun ja Kailan näkemykset ovat mer-

kittäviä, sillä ne osoittavat, kuinka jo päiväkodissa voidaan pyrkiä kehittämään lasten luovia 

kykyjä. Jotta olisi mahdollista kehittää lasten luovuutta, täytyy kasvattajien ja opettajien olla 

tietoisia luovuudesta ilmiönä. Opettajia tulisi kouluttaa niin, että he tietävät mitä prosesseja 

ja tekniikoita voidaan käyttää, kun pyrkimyksenä on edistää luovaa opettamista ja oppimista. 
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Luovuuden edistämisen ei tulisi tapahtua arkisesti tai epämetodisesti, vaan kasvattajien ja 

opettajien olisi tärkeää tietää myös se, miten näitä prosesseja ja tekniikoita voidaan käyttää. 

(Xanthacou & Kaila, 2011, s.44-45 ja 48–49) 

Tärkeimpiä luovuuden kehittämiseen vaikuttavia asioita ovat Xanthacoun ja Kailan (2011, 

s.44-45) mukaan luovien persoonallisuudenpiirteiden ja mentaalisten toimintojen kehittämi-

nen, sopiva ympäristö, opetusmetodien kehittäminen, sekä erilaisten lopputulosten arvosta-

minen. Jotta lapsen luovat kyvyt voisivat kehittyä, on aikuisen osoittama arvostus tärkeässä 

asemassa. Tätäkin vielä tärkeämpää on tarjota lapselle mahdollisuuksia toimia itsenäisesti 

omassa rauhassa. Lapsen ollessa yksin hänellä on mahdollisuus kehittää omia ajatuksiaan ja 

ajattelun kykyjään, sekä työskennellä mielikuviensa tasolla vapaasti. (Siltala, 1987, s.41) 

Erilaisten luovien persoonallisuudenpiirteiden kehittäminen ja tukeminen perustuvat siihen 

ajatukseen, että luova persoonallisuus sisältää useita erilaisia piirteitä. Näitä piirteitä ovat 

positiivinen minäkuva, itsetunto ja itsekunnioitus, turhautumisen ja epävarmuuden sietämi-

nen, monipuolisuuden suosiminen, sisäinen motivaatio, avoimuus kokemuksille, ja herkkyys 

ympäristön ongelmia tai pulmia kohtaan. Luovaan persoonallisuuteen kuuluvia piirteitä tuli-

si kehittää, jotta olisi mahdollista kehittää henkilön luovuutta. (Xanthacou & Kaila, 2011, 

s.44–45) 

Luovien persoonallisuudenpiirteiden lisäksi myös ihmisen kaikkia mentaalisia toimintoja tu-

lisi pyrkiä kehittämään systemaattisesti. Aktiivinen muistiin painaminen, muistitekniikoi-

den kehittäminen, kyky kehittää metamuistia, aktiivisen informaation havaitsemisen kehit-

täminen, sekä metakognitiivisten kykyjen kehittäminen ovat tärkeitä, kun tarkoituksena on 

kehittää henkilön luovuutta. Myös ympäristö on tärkeässä roolissa, sillä se vaikuttaa vahvas-

ti luovan ajattelun ja käyttäytymisen muodostumiseen. Mikäli ympäristö ei rohkaise ihmistä 

ilmaisemaan itseään, on vaikeaa - ellei jopa mahdotonta - kehittää hänen luovia taitojaan. 

Kasvatuksesta ja koulutuksesta puhuttaessa myös opetusmetodien kehittäminen on tarpeen, 

sillä luovien tekniikoiden käyttäminen edistää myös luovuuden kehittymistä. Erilaisten lop-

putulosten arvostaminen on myös tärkeässä asemassa, sillä ihmisten yksilöllisten erojen 

vuoksi myös toimintojen lopputulokset ovat erilaisia. Kasvatuksessa ja koulutuksessa tulisi 

käyttää avoimia tehtäviä, joihin ei ole olemassa vain yhtä oikeaa vastausta tai tulosta, sillä 

tämä antaa tilaa erilaisten ideoiden ja ratkaisujen luomiselle. Erilaisten lopputulosten arvos-

taminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki tulokset hyväksyttäisiin ”sokeasti”; tulosten 

arvioiminen on myös tärkeää, ja yksi olennainen osa luovaa prosessia. Kasvatuksen ja kou-
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lutuksen näkökulmasta katsottuna lapsia tulisi ohjata arvioimaan heidän omia tuloksiaan pe-

rustuen niiden käytettävyyteen, sopivuuteen, tehokkuuteen, ja hyötyyn. (Xanthacou & Kaila, 

2011, s.44–45) 

Xanthacou ja Kaila (2011, s.45) toteavat, että kaikki edellä mainitut asiat vaaditaan luovan 

käyttäytymisen esiintymiseen sekä kehittämiseen. Kun nämä kaikki eri näkökohdat toimivat 

yhteistyössä keskenään, luova käyttäytyminen kehittyy ajan myötä. Kun otamme huomi-

oon, että luova kyky on sisäinen ominaisuus ja jokaisella ihmisellä on se luonnostaan, muu-

tos luovassa käyttäytymisessä on kvantitatiivinen eli määrällinen, ei laadullinen. Lasten luo-

vuuden kehittäminen tarkoittaa sitä, että heidän sisäinen taipumuksensa muuttuu käytettä-

vissä olevaksi kyvyksi ajan myötä. (Xanthacou & Kaila, 2011, s.45) 
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3 Tutkimuksen menetelmälliset lähtökohdat 

3.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, johon on sovellettu fenomenografista lähestymistapaa. 

Tutkimuskysymys on seuraava: 

 Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on luovuudesta? 

3.2 Fenomenografinen tutkimus 

Fenomenografia on laadullista tutkimusta, joka tutkii ihmisten ajattelussa esiintyviä maail-

maa koskevia käsityksiä. Fenomenografia tulee sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata”. (Syrjälä ym., 

1994, s.113–114). Tämä tuokin hyvin esille sen, että tutkimuksen kohteena ovat yksittäisten 

henkilöiden erilaiset käsitykset jostain tietystä ilmiöstä. Tämän lähestymistavan mukaisesti 

maailma on yksi ja sama kaikille, mutta ihmisten käsitykset maailmasta ja sen ilmiöistä vaih-

televat (Metsämuuronen, 2006, s.232). 

Käsittämisessä on kyse siitä, kun ihminen tarkastelee jotain ilmiötä ja antaa sille merkityk-

sen (Järvinen & Järvinen, 2004, s.83). Fenomenografiassa ilmiöllä tarkoitetaan jotain koke-

musta, jonka ihminen saa ulkoisesta tai sisäisestä maailmastaan. Tästä koetusta ilmiöstä ih-

minen rakentaa käsityksen, jolloin käsitys muodostuu kokemuksen ja ajattelun avulla. Eri 

henkilöiden käsitykset samasta ilmiöstä voivat vaihdella paljonkin, sillä käsitykset ovat riip-

puvaisia henkilön kokemustaustasta. Erot eri käsitysten välillä ovat sisällöllisiä, eli ne eroa-

vat laadullisesti toisistaan. (Syrjälä ym., 1994, s.114–117) 

Fenomenografiassa tutkija ei ole kiinnostunut ihmisten ajattelu- tai havainnointiprosesseista, 

eikä myöskään ilmiön ”oikeasta” olemuksesta tai totuudesta, vaan nimenomaan ihmisten 

käsityksistä (Järvinen & Järvinen, 2004, s.83). Fenomenografia tekee erottelun sen välille, 

miten asiat ovat ja miten niiden käsitetään olevan (Häkkinen, 1996, s.30). Fenomenografi-

sen tutkimuksen tarkoituksena on tutkia näitä erilaisia käsityksiä, ja kuvailla ne mahdolli-

simman hyvin. 

Valitsin fenomenografisen lähestymistavan omaan tutkimukseeni siksi, koska halusin tutkia 

erilaisia käsityksiä luovuudesta. Olen kiinnostunut siitä, miten eri ihmiset käsittävät luo-

vuuden teeman, mitä kaikkea luovuus heidän mielestään on, ja mitä kaikkea se pitää sisäl-
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lään. Myös käsitykset siitä, miten luovuus näkyy päiväkodissa lasten kanssa, on yksi mie-

lenkiinnon kohteistani. Luovuus voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille, joten halusin selvittää, 

millaisia erilaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on luovuudesta. 

3.3 Aineiston kerääminen 

Tutkimuksen tekeminen alkaa sen suunnittelusta ja tutkimuskysymysten muodostamisesta. 

Tämän jälkeen kootaan itse tutkimusaineisto. Fenomenografisessa lähestymistavassa yleisin 

aineistonkeruutapa on haastattelu, jossa yleisimmin käytetään avointa tai puolistrukturoitua 

haastattelumallia (Syrjälä ym., 1994, s. 136). Aineiston keräämisen jälkeen itse aineisto 

muutetaan tekstimuotoon, ja näin ollen valmistellaan teknisesti käsiteltävään muotoon. Tä-

mä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi haastattelut siirretään nauhoilta tietokoneelle (ja/tai pape-

rille) ja litteroidaan. Eskolan ja Suorannan (1998, s.151) mukaan litterointi voidaan käsittää 

myös tarkemmaksi koodausmenettelyksi, mikäli siinä huomioidaan tauot, intonaatiot, ja 

muut elementit, jotka eivät näy, kun tarkastellaan pelkästään haastateltavien sanallisia vas-

tauksia. 

Toteutin tutkimusaineiston keräämisen puolistrukturoituna haastatteluna. Haastatteluun 

osallistui kolme lastentarhanopettajaa, jotka kaikki työskentelevät esikouluikäisten lasten 

ryhmissä eräässä Oululaisessa päiväkodissa. Kaksi haastatelluista lastentarhanopettajista oli 

naisia ja yksi mies. Kaikilla lastentarhanopettajilla oli 2-vuotinen opistotason lastentarhan-

opettajan koulutus, ja useita vuosia työkokemusta lastentarhanopettajana toimimisesta. Yksi 

lastentarhanopettajista oli jatkanut varhaiskasvatuksen opintojaan yliopistossa tarkoitukse-

naan suorittaa kasvatustieteen maisterin tutkinto, mutta oli keskeyttänyt opintonsa ennen 

valmistumista. 

Haastattelut nauhoitettiin, joten ensimmäisenä vaiheena oli haastatteluiden litterointi. Kuun-

telin haastattelut nauhalta, ja kirjoitin ne tietokoneelle sanatarkasti. Merkitsin litteroimani 

haastattelut numeroilla yhdestä kolmeen. Merkitsin sulkuihin myös omia huomautuksiani 

esimerkiksi naurahduksista, tauoista, epäröimisen hetkistä, tai muista sellaisista asioista, 

joita haastatteluiden aikana tuli esille puheen ohella. 

Esimerkki haastattelusta 1: 

”Voisko (naurahtaa vähän) ajatella jopa niin, että (pieni tauko) siinä se varmaan se ero on. 

Et voi olla niin, että lapsi tottelee ku sanotaan että tää asia on näin (painottaen), ja se uskoo 
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sen, ja, sitte tekkee niinku sanotaan, mutta ei se välttämättä oo oppinu (painottaen) sillä ta-

valla mittään että se ois niinku (pieni tauko) siinä ois tapahtunu sitä omaa oivaltamista tai 

omaa kasvua ...” 

En tiennyt etukäteen olisiko tutkimukseni kannalta oleellista kiinnittää huomiota myös konk-

reettisten sanojen ohella esiintyviin asioihin, mutta päätin merkitä ne sulkuihin kaiken va-

ralta. Arvelin, että esimerkiksi äänenpainoilla haastateltava voi mahdollisesti korostaa käsi-

tyksiään, ja tämä voi auttaa minua tunnistamaan haastateltavan mielestä tärkeitä asioita. Ar-

velin myös, että merkitsemällä mahdolliset tauot tai epäröimisen ilmaukset voisin auttaa it-

seäni kiinnittämään huomiota haastateltavien vastauksissa ilmeneviin varmuusasteisiin, eli 

siihen, onko haastateltavalla varma käsitys (minä tiedän, minun mielestäni...) vai epävarma 

käsitys (minä luulen, arvelen, ehkä...) jostain aiheesta. Tulee kuitenkin muistaa, että tällaiset 

sulkuihin tehdyt lisähuomaukset haastattelussa ilmenneistä eleistä, äänenpainoista, ja muista 

elementeistä ovat tutkijan omia tulkintoja tilanteesta. Yllä näkyvässä esimerkissä olen tul-

kinnut haastateltavan äänenpainoista, että hän korostaa sanoja ”näin” ja ”oppinu”. Kun ko-

ko vastaus otetaan huomioon, voidaan tulkita, että vastaaja ilmaisee käsityksensä tottelemi-

sen ja oppimisen erosta: ”tää asia on näin (painottaen), ja se uskoo sen, - - mutta ei se vält-

tämättä oo oppinu (painottaen) sillä tavalla mittään...”. Tämän tyyppisten tulkintojen teke-

misen pyrin kuitenkin jättämään myöhemmäksi, ja keskityin aluksi vain haastatteluiden lit-

teroimiseen. 

3.4 Fenomenografinen analyysi 

3.4.1 Analyysi- ja merkitysyksiköt 

Fenomenografista lähestymistapaa käytettäessä aineiston keräämisen ja tarkan lukemisen 

jälkeen tutkija valitsee analyysi- tai tulkintayksiköt. Tutkimusaineisto itsessään antaa eväitä 

analyysiyksikköjen valintaan, mutta myös teoria ja ongelmanasettelu voivat auttaa niiden 

määrittämisessä. Analyysiyksikköjä ei kuitenkaan voi päättää tai valita etukäteen, vaan ne 

muodostetaan vasta aineistoa tarkastellessa ja aineiston ehdoilla. Analyysiyksikkönä voi toi-

mia yksi sana tai lause, mutta se voi olla myös laajempi kokonaisuus, kuten yksi puheen-

vuoro tai tekstin kappale. Mikäli tutkimus toteutetaan teemahaastatteluna, voivat teemat jo 

itsessään toimia luontevina tulkintayksikköinä. Analyysiyksiköitä valitessa tutkimusaineis-



15 

 

 

tosta etsitään tutkimuskysymyksiin sopivia ilmauksia ja käsityksiä. Nämä ilmaukset ja käsi-

tykset toimivat siis analyysiyksikköinä. (Syrjälä ym., 1994, s.127 ja 143) 

Litteroimisen jälkeen luin haastattelut huolellisesti läpi ja etsin aineistosta tutkimuskysy-

myksiini liittyviä asioita. Kirjoitin ylös kaikki aineistosta löytyneet ilmaukset, jotka liittyivät 

jollain tavalla luovuuteen. Nämä löytämäni ilmaukset ovat siis analyysiyksikköjä, joita löy-

tyi yhteensä 105 kappaletta.  Analyysiyksikköinä toimivat sekä yksittäiset sanat, useamman 

sanan kokonaisuudet, että kokonaiset lauseetkin. Merkitsin jokaisen analyysiyksikön perään 

numeron sen mukaan, mistä haastattelusta (1-3) kyseinen yksikkö oli löytynyt. Näin ollen 

voisin palata takaisin kyseiseen haastatteluun myöhemmin, mikäli tarve niin vaatisi. 

Esimerkkejä löydetyistä analyysiyksiköistä: 

 Pystyy luomaan jotaki uutta (1) 

 Tarttua hetkeen (3) 

 Asenne (1) 

 Luovuutta voi kannustaa (2) 

 Lapsi, joka ei osaa leikkiä mielikuvitusleikkiä voi olla jossain muussa todella 

luova (1) 

 Luovuus voi olla sekä synnynnäistä että opittua (2) 

Analyysiyksiköiden löytäminen tutkimusaineistosta oli suhteellisen vaivatonta, kun piti mie-

lessään tutkimuksen aiheen, eli luovuuden päiväkodin kontekstissa. Tutkimuskysymys oh-

jasi analyysiyksiköiden etsintää aineistosta. Useissa tilanteissa analyysiyksiköiden löytämi-

nen oli kuitenkin tilannesidonnaista, eli haastateltavan antaman pidemmän vastauksen huo-

mioonottaminen auttoi valitsemaan tutkimukseeni sopivat analyysiyksiköt. Esimerkiksi ana-

lyysiyksikkö ”asenne” ei yksinään paljasta mihin haastateltava viittaa, vaan se täytyy huo-

mioida osana pidempää vastausta. 

Esimerkki haastattelusta 1 (K=kysyjä, V=vastaaja): 

K = Joo. No mitä se luovuus sitte sun mielestä on? 

V = Noniin (hieman iloisesti, pirteästi, ”ilahtuen”) elikkä tämähän päästiin ihan -  
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K = (naurahtaa) 

V = - perus, perus asiaan. No tuota minä ajattelen sen niin, että luovuus on nimenomaan sitä, 

että pystyy ajattelemaan asioita eri tavalla, toimimaan eri tavalla, että se ei oo niinkun, että 

on joku tämmönen (pieni tauko) tie, mitä kuljetaan ja siinä asiat toistuu vaan että, että, pystyy 

niinkun tekemään asioita eri tavalla, pystyy näkemään asioita eri tavalla kun miten ne anne-

taan esimerkiksi tai, ja pystyy reagoimaan, pystyy luomaan jotaki uutta. (pieni tauko) Tai 

tekemään jotaki vanhaa eri tavalla. (pieni tauko) Mitä muuta se vois olla (ikään kuin itseltä 

kysyen, miettien) (tauko). Se on ehkä semmonen niinku asenne. -- 

Tämänkaltaisista vastauksista oli löydettävissä useita eri analyysiyksiköitä, jotka kirjoitin 

kaikki erikseen ylös. Ylläolevasta esimerkistä on löydettävissä kahdeksan eri analyysiyksik-

köä: 

 asenne 

 pystyy ajattelemaan asioita eri tavalla 

 toimimaan eri tavalla 

 tekemään asioita eri tavalla 

 näkemään asioita eri tavalla 

 pystyy reagoimaan 

 pystyy luomaan jotaki uutta 

 tekemään jotaki vanhaa eri tavalla 

Tässä tapauksessa ”asenne” toimii laajempana käsityksenä siitä, mitä luovuus haastateltavan 

mielestä on, ja tämä käsitys sisältää useita pienempiä osa-alueita, kuten yllä on nähtävissä. 

Analyysiyksikköjä listatessa pyrin kuitenkin jättämään tämänkaltaiset tulkinnat myöhem-

mäksi, ja keskityin pelkästään yksittäisten ilmauksien etsimiseen ja listaamiseen. 

Analyysiyksikköinä toimivat haastateltavien tekemät ilmaukset ja käsitykset tutkimuksen 

aiheesta, eli luovuudesta. Tutkimuksen tavoitteena oli siis tutkia lastentarhanopettajien käsi-

tyksiä luovuudesta ja sen ilmenemisestä päiväkodissa. Joissain tapauksissa käsitysten löy-

täminen oli helppoa, mutta joissain tapauksissa minun täytyi tutkijan roolissa pysähtyä poh-
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timaan haastateltavan vastausta ja miettiä mistä käsityksestä on kyse, vai onko kyse käsi-

tyksestä ollenkaan. 

3.4.2 Merkitysluokat 

Löydetyistä analyysiyksiköistä pohditaan mitkä ovat niiden merkityksiä tai tarkoituksia. 

Kaikkia tutkimushenkilöiden tekemiä ilmauksia ei kuitenkaan tulkita merkityksiksi; sellaiset 

ilmaukset, jotka eivät sisälly tutkijan määrittämän teoreettisen viitekehyksen ja ongelman-

asettelun piiriin, jäävät yleensä tulkitsematta. Merkityssisältöjä luokitellaan ja ryhmitellään 

merkitysluokiksi, eli kategorioiksi. Kategorioita on sekä ylemmän tason pääkategorioita, että 

alemman tason alakategorioita. Ylemmän tason kategoriat ovat yleisemmin käsityksiä selit-

täviä, ja ne muodostavat tutkijan oman teorian tai selitysmallin tutkittavalle asialle. Katego-

rioiden muodostus pohjautuu teoreettiseen ajatteluun, sillä teorian tuntemus auttaa päättä-

mään kategorioiden luokat, mutta samaan aikaan tutkijan täytyy myös tarkastella aineistoa 

erillisenä teoriasta. (Syrjälä ym, 1994, s.127–128 ja 144–145) 

Merkitysluokkien eli kategorioiden muodostamisessa on tärkeää keskittyä aineistosta löyty-

vien ilmauksien laadulliseen erilaisuuteen, ei niiden määrään. Esimerkiksi yksikin ilmaus 

voi muodostaa oman kategoriansa. Tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman monta re-

levanttia, eli tutkimuksen aiheeseen liittyvää merkityskategoriaa, jotta saataisiin huomioitua 

kaikki erilaiset käsitykset aiheeseen liittyen. (Syrjälä ym., 1994, s.127). Luokittelun myötä 

syntyvät merkityskategoriat kuvaavat koko aineistoa, joten ne ovat jo omalta osaltaan tut-

kimuksen tuloksia (Järvinen & Järvinen, 2004, s.84). 

Sen jälkeen, kun olin listannut kaikki aineistosta löytyvät ilmaukset ja käsitykset, etenin nii-

den ryhmittelyyn. Tein ensin karkean ryhmittelyn, jossa sijoitin yksittäiset analyysiyksiköt 

eri teemoihin niiden sisältöjen perusteella. Tämä karkea ryhmittely oli helppo toteuttaa, sillä 

puolistrukturoidun haastattelun kysymykset toimivat osaltaan mahdollisina teemoina, ja 

myös ilmauksista löytyi useita samantyyppisiä vastauksia, jolloin ne muodostivat luonnol-

lisesti oman teemansa. Osa ilmauksista jäi kuitenkin ryhmittelemättä, sillä niitä oli hankala 

sijoittaa mihinkään muodostuneeseen teemaan, mutta toisaalta ne olivat myös sisällöiltään 

niin vaihtelevia, etteivät ne voineet muodostaa yhtä omaa teemaakaan. Tutkimuksen tässä 

vaiheessa jätin ne vielä ryhmittelemättä, sillä ajattelin, että ne saattaisivat löytää oman paik-

kansa vielä tutkimuksen analyysin edetessä. 
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Esimerkki alustavasta ryhmittelystä: 

LUOVUUS ON UUDEN LUOMISTA 

Pystyy luomaan jotaki uutta (1) 

uuden asian tuottamista (2) 

uuden keksimistä (2) 

tehdä/tuottaa jotaki, esim. satua tai maalaus (1) 

kehittää jotain uutta (3) 

 

LUOVUUS ON UUDELLEEN LUOMISTA 

uudelleen keksimistä (2) 

tehdä jotain vanhaa uudella tavalla (1) 

muokata jotain annettua juttua (3) 

 

LUOVUUS ON USEIDEN NÄKÖKULMIEN 

TARKASTELUA 

Pystyy ajattelemaan asioita eri tavalla (1) 

tekemään asioita eri tavalla (1) 

toimimaan eri tavalla (1) 

erilaisia näkökulmia (1) 

erilaisia ratkaisuja (1) 

 

Alustavan ryhmittelyn myötä muodostui yhteensä 17 eri merkitysluokkaa, sekä yksi oma 

luokkansa vielä ryhmittelemättömille ilmauksille. Tämän jälkeen keskityin pohtimaan luo-

miani teemoja ja niiden välisiä suhteita toisiinsa, sekä niihin ryhmittelemiäni ilmauksia ja 
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niiden merkityksiä. Eri teemojen välisten suhteiden tarkastelu auttoi minua linkittämään tee-

moja toisiinsa, toisaalta sen pohjalta mitä samankaltaisuuksia niistä oli löydettävissä, mutta 

toisaalta myös niiden eroavaisuuksien pohjalta. Tällä tavalla muodostin lastentarhanopetta-

jien käsityksiä kuvaavat käsitysryhmät, jotka esittelen seuraavassa luvussa. Käsitysryhmiä 

muodostui lopulta 9 kappaletta. Myös aluksi ryhmittelemättä jääneet käsitykset löysivät 

oman paikkansa käsitysryhmien muodostamisen yhteydessä. 
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4 Käsitysryhmät 

Kun merkityskategoriat on muodostettu, tulee ne tehdä ymmärrettäviksi, eli selittää niiden 

sisällöt johdonmukaisesti. Vaikka fenomenografinen tutkimus pohjautuukin aineistolähtöi-

syyteen, täytyy kategoriat kytkeä myös teoriaan, sillä se luo luotettavuutta tutkimukselle. 

Kategorioiden muodostaminen ja selittäminen toimivat tutkimuksen johtopäätöksinä, eli tut-

kimuksen tuloksina. (Syrjälä ym., 1994, s. 126–127 ja 155) 

Tässä luvussa esittelen käsitysryhmittäin lastentarhanopettajien käsityksiä luovuudesta ja 

sen ilmenemisestä päiväkodissa. Jokaisen käsitysryhmän kohdalle on merkitty suluissa käsi-

tysryhmään sisällytettyjen ilmausten määrä. 

 

Taulukko 1.  Käsitysryhmät 

Luova ihminen (19) 

Jokainen ihminen on luova, 

luovuuden voi löytää, luo-

vuus näkyy eri tavoin 

Luovuuden alkuperä (8) 

Perimä saattaa vaikuttaa, 

ympäristö vaikuttaa, kasva-

tus ja koulutus vaikuttavat 

luovuuteen 

Luovuuteen vaikuttami-

nen (15) 

Tilanne vaikuttaa luovuu-

teen, luovuutta voi kehittää, 

luovuuden voi tukahduttaa 

Luovuus on uuden luo-

mista (8) 

Uuden tai uudelleen keksi-

mistä, kehittämistä tai luo-

mista 

Luovuus on taiteellisuutta 

(9) 

Näytelmät, sanataide, mu-

siikki, käsityöt, kuvataide, 

sisustaminen 

Luovuus on asenne (9) 

Erilaisten näkökulmien tai 

ratkaisujen etsiminen, luo-

vuus näkyy ajattelu- ja suh-

tautumistavoissa 

Hetkessä eläminen (7) 

Hetkeen tarttuminen ja rea-

goiminen, tilanteen haltuun 

ottaminen, heittäytyminen 

Pedagogiikka (20) 

Eri menetelmien käyttö, on-

gelmanratkaisu, lapsilähtöi-

syys, ryhmätyöskentely, 

kannustaminen, hyväksymi-

nen 

Luova oppiminen (10) 

Aitoa oppimista, mielekästä 

ja hyödyllistä, itse tekemi-

nen ja kokeileminen, oma 

oivaltaminen ja ymmärtämi-

nen 
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4.1 Luova ihminen 

Lastentarhanopettajat kokivat, että jokainen ihminen on luova. Haastattelukysymyksissä tätä 

ei kysytty millään tavalla (ks. Liite 1), vaan haastateltavat toivat tämän ajatuksen itse esille 

puhuessaan luovuuden ilmiöstä ylipäänsä. Haastateltavat kuvailivat luovuutta toteamalla, 

että ”jokaisessa on ne ainekset, josta luovuus kumpuaa (1)”, ja että luovuus on ”kaikista 

löydettävissä (1)”. Lisäksi lastentarhanopettajat kokivat luovuuden olevan yksilöllistä, ja 

näyttäytyvän eri ihmisillä eri tavoin: ”jollaki voi olla enemmän ku toisella (1)” ja ”lapsi, joka 

ei osaa leikkiä mielikuvitusleikkiä, voi olla jossain muussa todella luova (1)”. 

Luovuus koettiin monipuoliseksi asiaksi, joka voi näkyä kaikessa ihmisen toiminnassa vaih-

televasti: luovuus ”näyttäytyy päivittäin erilaisissa asioissa (3)” ja ”näkyy kaikessa toimimi-

sessa, tekemisessä, ja oppituokioissa (1)”, sekä ”vaihtelee aikakausittain (2)”. Puhuttaessa 

luovuuden ilmenemisestä päiväkodissa yksi haastateltavista korosti luovuuden näkyvän 

myös lasten päivittäisessä toiminnassa. Hän kuvaili luovuuden näkyvän ”lasten leikeissä 

(1)” ja ”lasten esityksissä (1)”. Kyseinen lastentarhanopettaja myös mainitsi, että ”lapsilla 

on luovuutta koko ajan (1)”, ja ”lapset luo koko ajan jotaki (1)”. 

Haastateltavat puhuivat luovuuden löytämisestä ja sen ottamisesta käyttöön, jolloin luovuu-

den voidaan ajatella olevan ihmisessä ”valmiina”. Luovuuden siis koettiin olevan luonnolli-

nen osa jokaista ihmistä. Lastentarhanopettajien käsitykset olivat yhtenevät Uusikylän 

(2012) sekä Xanthacoun ja Kailan (2011) kanssa, joiden mukaan jokaisella ihmisellä on luo-

vuuteen liitettäviä piirteitä tai kykyjä. Myös luovuuden yksilölliset erot tunnistettiin (ks. mm. 

Xanthacou & Kaila, 2011). Lisäksi lastentarhanopettajat ilmensivät käsitystä lapsesta luo-

vana toimijana ja ajatusta siitä, että lapsi on luonnostaan luova (ks. myös Duffy, 2006, ja 

Freund, 1977). 

4.2 Luovuuden alkuperä 

Haastatteluissa lastentarhanopettajilta kysyttiin mistä luovuus tulee; onko se jotain synnyn-

näistä vai opittua? Vastauksista oli löydettävissä kolme eri teemaa: perimän, ympäristön, 

sekä kasvatuksen ja koulutuksen vaikutukset luovuuden ilmenemiseen. Lastentarhanopetta-

jat kokivat, että luovuus saattaa olla osittain synnynnäistä, mutta ympäristön ja kasvatuksen 

vaikutukset korostuivat perimää enemmän. Haastateltavat kuvailivat, että ”luovuus voi olla 

sekä synnynnäistä että opittua (2)”, ja että ”kasvatus, koulutus, elämän kokemukset ja ta-
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pahtumat, ja kasvatusympäristö vaikuttavat (1)” luovuuteen. Merkittävää oli huomata, että 

haastateltavat eivät olleet varmoja perimän vaikutuksesta, vaan kuvasivat sitä ilmauksilla 

”varmaan osittain synnynnäistä (3)”, ”ei välttämättä syntymässä annettu (1)”, ja ”voi olla 

syntymässä annettu (1)”. 

Lastentarhanopettajat eivät olleet varmoja perimän vaikutuksesta luovuuden ilmenemiseen, 

mutta ympäristön ja kasvatuksen vaikutuksista he puhuivat varmemmin; lastentarhanopetta-

jat näkivät, että ulkoiset tekijät vaikuttavat luovuuteen enemmän kuin synnynnäiset piirteet. 

Useat eri luovuuden tutkijat (ks. mm. Bruce, 2004; Duffy, 2006 ja Xanthacou & Kaila, 2011) 

ovat myöskin korostaneet ympäristön merkitystä luovuuden ilmenemiselle ja kehittymiselle, 

jossa etenkin aikuisella on tärkeä rooli ympäristön rakentajana. 

4.3 Luovuuteen vaikuttaminen 

Lastentarhanopettajat kokivat, että luovuuden esiintymiseen voi vaikuttaa sekä positiivises-

ti että negatiivisesti. He kaikki ajattelivat, että luovuutta voi kehittää, kasvattaa, tai edistää. 

Lisäksi he kokivat, että luovuuteen voi kannustaa, luovuutta voi opettaa, ja sitä voi ruokkia. 

Tämä näkemys on yhtenevä Xanthacoun ja Kailan (2011) kanssa, joiden mukaan luovuutta 

on mahdollista kehittää luovien persoonallisuudenpiirteiden ja mentaalisten toimintojen ke-

hittämisen kautta. 

Lastentarhanopettajat kokivat, että luovuuden ”voi myös tukahduttaa (1 ja 2)”. Nämä aja-

tukset kuvastavat sitä, kuinka lastentarhanopettajien mielestä luovuuteen voi vaikuttaa hy-

vinkin vahvasti, joko edistämällä tai tukahduttamalla ihmisessä jo valmiina olevaa luovuut-

ta. Myös Brucen (2004) mukaan lapsen luovat kyvyt voivat taantua nopeasti, mikäli aikui-

sella ei ole herkkyyttä toimiessaan lapsen kanssa. 

Ulkoisten tekijöiden vaikutus luovuuden ilmenemiseen nähtiin hyvin vahvana, josta esi-

merkkinä eräs haastateltava totesi luovuuden tulevan siitä, kun ”joku inspiroi sua että sä saat 

siitä jonku idean (3)”. Lisäksi haastateltava koki, että ärsykkeiden antaminen ja vastaanotta-

minen voivat myös johtaa luovaan toimintaan. Yksi haastateltavista koki, että luovuus lähtee 

myös ihmisestä itsestään sisältä päin, jolloin ”luovuus voi kimmota mielentilasta (2)”. 
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4.4 Luovuus on uuden luomista 

Lastentarhanopettajat määrittelivät luovuuden olevan jonkin uuden asian luomista. Tästä oli 

tunnistettavissa kaksi eri teemaa: kokonaan uuden asian luomista, sekä jonkin vanhan asian 

uudelleen luomista. Haastateltavat kuvailivat luovaa toimintaa sanoilla luominen, tuottami-

nen, keksiminen, kehittäminen, tekeminen, sekä muokkaaminen. Myös Bach (1973), Fisher 

(1990), sekä Patridge ja Rowe (1994) ovat kuvailleet luovuutta käyttäen samankaltaisia mää-

ritelmiä. 

Lastentarhanopettajien vastaukset ilmentävät sitä, että he kokevat luovuuden liittyvän muu-

hunkin, kuin ainoastaan konkreettiseen tekemiseen. Esimerkiksi uuden keksiminen, eli uu-

den idean muodostaminen, miellettiin sekin luovuudeksi. Myös Bach (1973) on todennut 

uusien ideoiden ja ajatusten olevan luovaa toimintaa samalla tavalla kuin konkreettisten tuo-

tostenkin luominen. 

4.5 Luovuus on taiteellisuutta 

Haastateltavat mainitsivat luovuuden olevan myös musiikkia, soittamista, piirtämistä, käsi-

töitä, sisustamista, näytelmiä, maalaamista, sekä satujen keksimistä. Näin ollen haastatelta-

vat yhdistivät luovuuden myös taiteellisuuteen. Yksi haastateltavista totesi luovuuden nä-

kyvän ”kulttuuriasioissa (3)”, johon hän viittasi puhuessaan näytelmistä ja musiikista. Näin 

ollen luovuuden voidaan ajatella olevan hyvinkin laaja-alainen kulttuuriin sidonnainen il-

miö, joka ilmenee useilla eri tavoilla. 

Lastentarhanopettajien käsitykset linkittyivät Patridgen ja Rowen (1994) ajatuksiin; luo-

vuus yhdistetään usein taiteeseen, musiikkiin, sekä draamaan ja teatteriin. Tulee kuitenkin 

muistaa, että luovuuden määritelmä käsittää sisälleen taiteellisuuden lisäksi myös monia 

muita ilmenemismuotoja (ks. esim. Xanthacou & Kaila, 2011 ja Uusikylä, 2012). Tässä tut-

kimuksessa mukana olleet lastentarhanopettajat kokivat luovuuden olevan taiteellisuuden li-

säksi myös paljon muuta. Vaikka lastentarhanopettajat tunnistivat taiteen ja taiteellisuuden 

olevan osa luovuutta, painottuivat heidän vastauksensa ja ajatuksensa muihin luovuuden il-

menemismuotoihin. 
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4.6 Luovuus on asenne 

Luovuuden kuvailtiin olevan myös ”asenne (1)”, joka ilmenee siten, että ihminen ”pystyy 

ajattelemaan asioita eri tavalla, tekemään asioita eri tavalla (1)” sekä ”toimimaan eri tavalla 

(1)”. Luovan ihmisen ajateltiin etsivän ja omaksuvan ”erilaisia näkökulmia (1)”, sekä muo-

dostavan ja käyttävän ”erilaisia ratkaisuja (1)”. Luovuuden kuvailtiin näkyvän ”ajatteluta-

voissa (1)”, ”ratkaisuissa (3)”, sekä ”ajattelussa ja puheissa (1)”. Tällä tavalla luovuus voi 

vaikuttaa kaikkeen ihmisen toimintaan: ajatteluun, puheeseen, sekä käyttäytymiseen. 

Myös Fisherin (1990) mukaan asenteet voivat olla luovia. Patridge ja Rowe (1994) ovat 

puolestaan todenneet, että eri näkökulmien omaksumisen taito on yksi luovuuden perus ele-

menteistä, ja välttämätön luovuuden ilmenemiselle. Lastentarhanopettajat kuvailivat luo-

vuuden olevan eri tavalla ajattelemista ja toimimista, eli siis tavanomaisista reiteistä poik-

keavaa luovaa ajattelua. Xanthacou ja Kaila (2011) ovatkin korostaneet tämän intellektuaa-

lisen kyvyn, eli luovan ajattelun tärkeyttä. Luova ihminen ei tyydy valmiisiin toiminta- tai 

ratkaisumalleihin, vaan pyrkii tarkastelemaan asioita uusista näkökulmista käsin, joiden 

myötä on mahdollista päätyä myös uudenlaiseen lopputulokseen. 

4.7 Hetkessä eläminen 

Haastateltavat kokivat, että luovuuteen liittyy myös heittäytymiskyky, sillä useissa arkisis-

sakin tilanteissa tarvitaan nopeaa reagointia, päätöksentekoa, ja ratkaisujen etsimistä. Haas-

tateltavat kuvailivat luovuuden olevan sitä, että ”pystyy reagoimaan (1)” ja ”keksii tilan-

teessa erilaisia ratkaisuja (3)”. Hetkeen tarttuminen ja tilanteen haltuun ottaminen nähtiin 

myös luovuuden tunnuspiirteinä. Tilanteeseen heittäytyminen ja mielikuvituksen käyttö 

nähtiin myös tärkeinä. Eräs haastateltavista kuvasi luovuuden olevan sitä, että ”pystyy to-

teuttamaan extempore (3)”. 

Nämä kaikki esille tuodut näkökulmat kuvastavat hetkessä elämisen taitoa; luovan ihmisen 

täytyy pystyä tarttumaan hetkeen, heittäytymään tilanteeseen, tarvittaessa reagoimaan no-

peasti, ja käyttämään mielikuvitustaan keksiessään erilaisia ratkaisuja. Samoja piirteitä on 

löydettävissä luovasta ongelmanratkaisusta, jota Xanthacou ja Kaila (2011) määrittelevät 

henkilön taitona etsiä luovia ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmiin. Heidän mukaansa luovaa 

ongelmanratkaisua tarvitaan arkipäiväisessäkin elämässä aina, kun kohtaamme jonkin pul-

mallisen tilanteen. 
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4.8 Pedagogiikka 

Puhuttaessa luovuudesta päiväkodin kontekstissa lastentarhanopettajat kuvailivat sitä, mi-

ten luovuus näkyy heidän päiväkodissaan tai juuri heidän lapsiryhmässään. Tämä oli yksi 

haastattelukysymyksistä. Lastentarhanopettajien vastauksissa korostui vahvasti pedagogii-

kan merkitys. Pedagogiikasta muodostuikin suurin yksittäinen käsitysryhmä, johon sisältyi 

20 yksittäistä ilmausta. Lastentarhanopettajat kuvailivat vastauksissaan sitä, miten luovuus 

näkyy heidän omassa toiminnassaan lasten parissa. 

Haastateltavat kokivat, että luovuus on osa lastentarhanopettajan työtä. Yksi haastateltavis-

ta totesi lastentarhanopettajan työn olevan ”oikein herkullista luovaa työtä (3)”. Toinen haas-

tateltavista kuvaili työn olevan ”ongelmanratkaisua (1)”, joka kuvastaa sitä, kuinka arkipäi-

vän tilanteissakin kohtaa erilaisia pulmia ja etsii niihin ratkaisuja (vrt. Xanthacou & Kaila, 

2011). Myös luovuuden moninaisuus ja yksilölliset erot tunnistettiin toteamalla, että ”hen-

kilökunta on eri saroilla luovaa (3)”. 

Haastateltavat kokivat, että on tärkeää ”antaa luovuuteen mahdollisuuden (1)”, jotta luo-

vuutta voisi ylipäänsä esiintyä. Lastentarhanopettajat siis ajattelivat, että aikuisen tehtävänä 

on mahdollistaa lasten luovuuden ilmeneminen. Myös Duffy (2006) ja Bruce (2004) ovat 

nähneet aikuisen roolin tärkeänä. Heidän mukaansa aikuiset voivat mahdollistaa lasten luo-

vuuden ilmenemisen tarjoamalla siihen sopivan ympäristön ja ilmapiirin. 

Lapsilähtöisyys ja ryhmätyöskentelyn käyttäminen nähtiin myös luovuuteen kannustavina 

toimintatapoina. Työtä tulisi tehdä ”lasta kuunnellen (3)”. Luovuuden, leikin, ja mielikuvi-

tuksen ottaminen mukaan toimintaan koettiin omalta osaltaan tärkeäksi luovuuden ilmene-

miselle ja kehittymiselle. Yksi haastateltavista koki, että pedagogiikassa tulisi käyttää luo-

vaa ongelmanratkaisua. Hän kuvaili asiaa toteamalla, että lastentarhanopettaja ”ei pureskele 

asioita lapselle valmiiksi (2)”, ”antaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja (2)”, sekä ”annetaan lap-

sille ja itelle arjen pähkinöitä, eli luovaa ongelmanratkaisua (2)”. Xanthacoun ja Kailan 

(2011) mukaan luovan ongelmanratkaisun käyttö onkin luovuutta parhaimmillaan, ja se on 

erittäin tehokas oppimisen ja luovuuden kehittämisen tapa. 

Luovuuden ilmenemisessä päiväkodin kontekstissa nähtiin myös hyväksyminen ja kannus-

taminen tärkeässä asemassa: lastentarhanopettaja ”hyväksyy erilaisia ratkaisuja (3)”, ”sie-

dättää itseä hyväksymään (3)”, ja lapsia ”kannustetaan oma-aloitteisuuteen (2)”. Erilaisten 
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lopputulosten arvostaminen ja lapsen kannustaminen edistävät luovuuden ilmenemistä ja ke-

hittymistä (ks. myös Xanthacou ja Kaila, 2011). Lisäksi erilaisten opetusmetodien käyttö 

nähtiin hyödyllisenä: ”ei opeta samalla kaavalla, vaan käy monella tavalla läpi (3)”. 

4.9 Luova oppiminen 

Lastentarhanopettajat pohtivat vastauksissaan myös oppimista luovuuden näkökulmasta – 

siis luovaa oppimista. Eräs haastateltavista pohti ”voiko oppimista olla ilman sitä luovaa 

(1)”. Näin ollen luovuuden koettiin siis kuuluvan luonnollisena osana oppimiseen (ks. myös 

Xanthacou & Kaila, 2011). Oppimiselle ja luovalle oppimiselle löytyi kuitenkin eroja, sillä 

haastateltavat kokivat, että ”luova oppiminen on rikkaampaa, monimuotosempaa, tehok-

kaampaa (1)” ja ”luova oppiminen ei tunnu tylsältä puurtamiselta (3)”. Lisäksi lastentarhan-

opettajat kuvailivat, että ”opettaminen on enemmän aikuislähtöistä (2)”, ja ”pelkkä oppimi-

nen pänttäämällä (2)” ei tuota yhtä hyviä tuloksia kuin luova oppiminen. Lastentarhanopet-

tajat siis kokivat, että ns. ”perinteinen” opettaminen ja oppiminen ovat enemmän aikuisläh-

töistä toimintaa ja perustuvat asioiden ulkoa opetteluun, kun taas luova oppiminen lähtee 

lapsesta itsestään käsin ja on tehokkaampaa, todellista oppimista. Tästä on löydettävissä yh-

teyksiä Uusikylän (2012) kanssa, joka tekee erottelun ajattelun ja luovan ajattelun välille. 

Samaan tapaan voidaan erottaa myös oppiminen luovasta oppimisesta. 

Haastateltavien vastauksista kävi ilmi käsitys siitä, että lapsi oppii parhaiten itse tekemällä, 

kokeilemalla, ja löytämällä. ”Oma oivaltaminen tai oma kasvu (1)” nähtiin tärkeänä oppimi-

seen johtavana toimintana, ja ajateltiin, että ”tekemisen kautta oppii (2)”. Eräs haastatelta-

vista totesi, että ”lapsi kokeilee eri juttuja ja löytää oman tavan toimia (2)”. Näin lapsi näh-

dään aktiivisena toimijana, joka ei vain opi passiivisesti, vaan vaikuttaa itse omaan oppimi-

seensa oman toimintansa kautta. ”Yritys – erehdys taktiikka (2)” mainittiin myös tärkeänä 

lapsen oppimiselle, jolloin lapsi saa itse kokeilla ja etsiä mahdollisia ratkaisumalleja. Tällä 

tavalla myös luovuus liittyy lapsen aktiiviseen oppimiseen: lapsi saa itse kokeilla, tutkia, 

yrittää, etsiä, ja löytää erilaisia vaihtoehtoja, ratkaisuja, toimintatapoja, tai vastauksia (ks. 

myös Xanthacou & Kaila, 2011 ja Duffy, 2006). Mielikuvitusta ja luovuutta tarvitaan itse-

näiseen työskentelyyn, sekä omien toimintatapojen muodostamiseen ja käyttämiseen. 
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5 Lastentarhanopettajien käsityksiä luovuudesta 

5.1 Kuvauskategoriat 

Fenomenografisen tutkimuksen viimeinen vaihe on kuvauskategorioiden muodostaminen. 

Edellisessä luvussa esittelin muodostamani 9 käsitysryhmää, jotka toimivat kuvauskatego-

riajärjestelmän pohjana. Käsitysryhmien välisiä suhteita pohtimalla, etsimällä niistä sekä yh-

distäviä että toisistaan erottavia piirteitä, muodostin lopulliset kuvauskategoriat. Aiemmin 

muodostamani 9 teemaa siis osittain ryhmittyivät ja sulautuivat vielä keskenään, josta muo-

dostui sekä pää- että alakategorioita. Tämän myötä jotkut ensin luomani teemat ”katosivat”, 

mutta toisaalta muodostui myös uusia teemoja uuden ryhmittelyn myötä. Pidin mielessäni 

tutkimuskysymykseni: Millaisia käsityksiä lastentarhanopettajilla on luovuudesta? Tarkas-

telin ryhmittelemääni aineistoa tämän tutkimuskysymyksen valossa, joka siis osaltaan ohjasi 

teemojen ryhmittelyä ja kategorioiden muodostamista. 

Muodostin yhdeksästä käsitysryhmästä yhteensä neljä kuvauskategoriaa: 

Taulukko 2.  Kuvauskategoriat 

Lastentarhanopettajien käsityksiä luovuudesta 

ALKUPERÄ LUOVA IHMINEN 

LUOVUUDEN 

USEAT TASOT 

LUOVUUS 

PÄIVÄKODISSA 

 Perimä voi 

vaikuttaa 

 Ympäristö 

vaikuttaa 

 Kasvatus ja 

koulutus vai-

kuttavat 

 Jokainen on 

luova 

 Luovuus nä-

kyy eri tavoin 

 Luovuuteen 

voi vaikuttaa 

 Uuden luomi-

nen 

 Uudelleen 

luominen 

 Taiteellisuus 

 Hetkessä elä-

minen 

 Luova työ 

 Luova peda-

gogiikka 

 Lapsikäsitys; 

luova lapsi 

 Oppimiskäsi-

tys; luova op-

piminen 
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Ensimmäisenä kuvauskategoriana toimii luovuuden alkuperän käsitysryhmä. Luovan ihmi-

sen ja luovuuteen vaikuttamisen käsitysryhmät yhdistyivät muodostaen luovan ihmisen ku-

vauskategorian. Kolmas kuvauskategoria yhdistyy uuden luomisen, taiteellisuuden, asen-

teen, ja hetkessä elämisen käsitysryhmistä muodostaen kuvauskategorian luovuuden useista 

tasoista. Neljäntenä kuvauskategoriana on luovuus päiväkodissa, jossa yhdistyvät pedago-

giikan ja luovan oppimisen käsitysryhmät. Lopputuloksena muodostin kuvauskategoriajär-

jestelmän kuvaamaan lastentarhanopettajien käsityksiä luovuudesta. 

5.2 Kuvauskategorioiden yhteydet toisiinsa 

Lastentarhanopettajien käsitykset luovuudesta jakaantuivat useisiin eri teemoihin, joista oli 

mahdollista muodostaa neljä eri kuvauskategoriaa. Vaikka nämä kategoriat kuvaavatkin luo-

vuuden eri puolia, eivät ne kuitenkaan ole täysin itsenäisiä; kategorioista on tunnistettavissa 

useita yhteyksiä toisiinsa. 

Alkuperän kuvauskategorian sisältö kuvaa lastentarhanopettajien käsityksiä siitä, mistä luo-

vuus on peräisin, ja mitkä asiat vaikuttavat luovuuden ilmenemiseen. Lastentarhanopettajat 

ajattelivat luovuuden olevan ehkä osittain perinnöllistä, mutta tätä enemmän heidän vas-

tauksissaan korostui ympäristön, kasvatuksen, sekä koulutuksen vaikutukset luovuuteen. 

Tästä on löydettävissä yhteyksiä luovan ihmisen kuvauskategorian kanssa, joka kuvastaa 

lastentarhanopettajien käsityksiä luovuuden ja ihmisen perustavanlaatuisesta yhteydestä. 

Lastentarhanopettajat kokivat luovuuden olevan osa ihmistä ja ihmisyyttä, jolloin jokaisessa 

ihmisessä on luonnostaan luovuuden aineksia. Luovuuden koettiin näkyvän eri ihmisillä eri 

tavoin, eli lastentarhanopettajat kokivat ihmisten yksilöllisten erojen näkyvän myös luovas-

sa käyttäytymisessä. Lisäksi lastentarhanopettajat olivat selkeästi sitä mieltä, että luovuu-

teen on mahdollista vaikuttaa; luovuutta voi kehittää, edistää, tukea, mutta sitä voi myös 

tukahduttaa. Näin ollen luovuuteen vaikuttamisen teema kytkeytyy ympäristön vaikutuksen 

sekä kasvatuksen ja koulutuksen vaikutuksen teemojen kanssa yhteen. 

Myös luova ihminen ja luovuuden useat tasot -kuvauskategoriat kytkeytyvät toisiinsa luo-

vuuden eri muotojen kautta. Lastentarhanopettajat ajattelivat luovuuden näkyvän eri ihmi-

sillä eri tavoin, jota luovuuden useat tasot kuvastavat. Luovuuden määriteltiin olevan sekä 

konkreettisten asioiden luomista, että ajattelu- ja toimintatavoissa ilmeneviä piirteitä. Luo-

vuuden kuvailtiin olevan jonkin uuden asian tekemistä, tai jonkin vanhan asian tekemistä 

uudella tavalla. Luovuuden tunnistettiin näkyvän myös taiteessa ja taiteellisuudessa, sillä sen 
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kerrottiin ilmenevän esimerkiksi käsitöissä, musiikin tekemisessä, ja kodin sisustamisessa. 

Luovuuden koettiin olevan myös eri näkökulmien omaksumista, tilanteeseen heittäyty-

mistä, reagointikykyä, ja asenne, joita hetkessä elämisen teema kuvastaa. Näin laaja kuvaus 

siitä, mitä kaikkea luovuus on, kuvastaa hyvin luovuuden eri puolia ja tasoja. Luovuus siis 

voi näyttäytyä eri ihmisillä eri tavoin, ja myös samalla ihmisellä eri tilanteissa eri tavoin. 

Näin ollen luovan ihmisen kuvauskategoriasta löytyi yhteyksiä sekä alkuperän, että luovuu-

den useiden tasojen kuvauskategorioiden kanssa, jonka vuoksi luova ihminen on sijoitettu 

kuviossa näiden kahden muun kategorian väliin. 

Luovuus päiväkodissa -kuvauskategoria on selvästi kolmea muuta kategoriaa itsenäisempi 

alue, jonka vuoksi se on sijoitettuna kuvion oikeaan reunaan. Tästä huolimatta kategoriasta 

on tunnistettavissa useita yhteyksiä muihin kategorioihin – se siis osaltaan toimii itsenäisenä 

kuvauksena luovuudesta päiväkodissa, mutta samaan aikaan se kytkeytyy yleisemmän ta-

son käsityksiin luovuudesta. Luovuus päiväkodissa -kuvauskategoria kuvastaa lastentar-

hanopettajien käsityksiä luovuudesta päiväkodin kontekstissa, jossa tärkeimpinä teemoina 

nousi esiin luovan työn, luovan pedagogiikan, lapsikäsityksen, sekä oppimiskäsityksen ai-

heet. Lastentarhanopettajat puhuivat luovuudesta ja sen ilmenemisestä yleisen tason lisäksi 

myös päiväkotiin liittyvänä asiana, eli he tarkastelivat aihetta henkilökohtaisen näkökulman 

lisäksi myös ammatillisesta näkökulmasta käsin. Lastentarhanopettajan työ koettiin luovak-

si, ja luovuus näkyi erityisen hyvin pedagogiikan teemassa. Lastentarhanopettajat kuvailivat 

useilla eri esimerkeillä sitä, kuinka lasten luovuutta on mahdollista edistää päiväkodissa, ja 

kuinka luovuudelle voi antaa tilaa. Myös luovia opetus- tai kasvatusmenetelmiä kuvailtiin. 

Tämän lisäksi vastauksista ilmeni myös lastentarhanopettajien lapsikäsitys sekä oppimiskä-

sitys. Lapsen koettiin olevan luonnostaan luova, ja lasten koettiin luovan koko ajan jotain 

uutta. 

Oppimiskäsityksen teema tuli esille lastentarhanopettajien kuvaillessa sitä, että lapsi oppii 

itse tekemällä ja itse kokeilemalla, jonka kautta saavutetaan oma ymmärrys. Ei riitä, että 

lapselle opetetaan jotain ja lapsi oppii muistamaan asian, vaan lapsille tulee antaa tilaa oppia 

itse tekemällä ja kokeilemalla. Näin ollen lastentarhanopettajien lapsikäsitystä kuvastaa luo-

va lapsi, ja oppimiskäsitystä luova oppiminen. Vaikka luovuus päiväkodissa -kuvauskatego-

ria onkin muita kategorioita selvästi itsenäisempi, on tästä tunnistettavissa yhteys luovan 

ihmisen kuvauskategoriaan: koska jokainen ihminen on luonnostaan luova, on myös lapsi 

luonnostaan luova. Lisäksi luovan pedagogiikan ja oppimiskäsityksen teemat yhdistyvät al-
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kuperän kuvauskategoriaan, jossa kuvailtiin ympäristön, kasvatuksen sekä koulutuksen vai-

kuttavan luovuuden ilmenemiseen. Lisäksi luova ihminen -kuvauskategoriassa esitettiin luo-

vuuteen vaikuttamisen olevan mahdollista, joka kuvastui hyvin luovan pedagogiikan tee-

massa. 

5.3 Kuvauskategorioiden yhteydet teoriaan 

Lastentarhanopettajien käsitykset luovuudesta olivat lähes yhtä monimuotoisia kuin luo-

vuutta kuvailevissa teorioissakin. Ihmisen luovuuden onkin todettu olevan hyvin laaja ja 

moniulotteinen aihe (Patridge & Rowe, 1994, s.1), joka ilmeni myös lastentarhanopettajien 

vastauksista. Seuraavaksi käsittelen muodostamiani neljää kuvauskategoriaa teoriatiedon 

valossa, jolloin on mahdollista tarkastella lastentarhanopettajien vastauksia teoriatietoon 

peilaten. 

Alkuperän kuvauskategoriaan sisältyy lastentarhanopettajien näkemykset luovuuden alku-

perästä. Haastateltavat kokivat jokaisessa ihmisessä olevan luovia piirteitä, mutta perimän 

vaikutus nähtiin vähäisenä ja epävarmana. Lastentarhanopettajat kokivat, että ulkoisilla te-

kijöillä, kuten ympäristöllä, kasvatuksella ja koulutuksella, on suurimmat vaikutukset yksi-

lön luovuuden kehittymiselle ja ilmenemiselle. Useat eri luovuuden tutkijat ovat todenneet 

luovuuden olevan ihmiselle ominainen piirre, sillä jokainen ihminen kykenee luovaan ajatte-

luun omalla yksilöllisellä tasollaan (ks. mm. Freund, 1977, s.13; Uusikylä, 2012, s.41 ja 

Xanthacou & Kaila, 2011, s.10). Näin ollen luovuus on jotain, joka on ihmisessä valmiina 

jo syntyessään, mutta perimän suoraa vaikutusta ihmisen luoviin kykyihin on lähes mahdo-

tonta selvittää tarkasti. Perimän lisäksi yksilön luovuuden kehitykseen vaikuttavat muun mu-

assa lapsuuden aikainen kehitys, kokemukset, ja oppimisprosessit, sekä muu ympäristö 

(Xanthacou & Kaila, 2011, s.28). 

Luovan ihmisen kuvauskategoria ilmentää lastentarhanopettajien käsityksiä luovuuden poh-

jimmaisimmasta olemuksesta. Lastentarhanopettajien mielestä jokaisessa ihmisessä on luo-

vuutta, ja luovuus näkyy eri tavoin eri ihmisillä. Henkilöt voivat olla eri saroilla luovia, yksi-

löllisten erojen vaihdellessa, mutta jokaisesta ihmisestä on löydettävissä luovia piirteitä. 

Luovuuden on tunnistettu olevan monimuotoinen ilmiö, jossa yksilölliset erot voivat vaih-

della paljonkin (Heikkilä, 1982, s.3 ja Xanthacou & Kaila, 2011 s.10). Tämän lisäksi lasten-

tarhanopettajat näkivät, että henkilön luovuuteen on mahdollista vaikuttaa joko luovuutta 

ruokkimalla tai sitä tukahduttamalla. Luovuutta käsittelevän teoriatiedon mukaan tämä on-
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kin mahdollista erilaisten kasvatuksellisten menetelmien avulla (ks. mm. Bruce, 2004, s.24; 

Duffy, 2006, s.48 ja Xanthacou & Kaila, 2011, s.44-45). Aikuisen rooli on merkittävä pu-

huttaessa lapsen luovien kykyjen kehittymisestä ja ilmenemisestä (Bruce, 2004, s.24). 

Xanthacou ja Kaila (2011, s.44-45) toteavat aikuisen rakentaman ympäristön olevan merkit-

tävin tekijä lapsen luovuuden kehittymiselle, sillä jos ympäristö ei kannusta lasta ilmaise-

maan itseään, on lähes mahdotonta kehittää hänen luovia taitojaan. 

Luovuuden useiden tasojen kuvauskategoria käsittää sisälleen lastentarhanopettajien näke-

myksiä luovuuden ilmenemismuodoista. Haastateltavat kuvailivat luovuuden olevan uusien 

asioiden luomista, ja vanhojen asioiden luomista uudella tavalla. Useat luovuuden tutkijat 

ovat käyttäneet samoja määritelmiä (ks. esim. Bach, 1973, s.13; Fisher, 1990, s.31-33 ja 

Patridge & Rowe, 1994, s.1-2). Lastentarhanopettajat tunnistivat luovuuden olevan myös 

taiteellisuutta, joka ilmenee esimerkiksi musiikissa, näytelmätaiteessa, sisustamisessa ja kä-

sitöissä. Lisäksi lastentarhanopettajat kuvailivat luovuuden olevan hetkessä elämisen taitoa; 

heittäytymiskykyä, nopeaa reagointia muuttuviin tilanteisiin, ja ratkaisujen keksimistä arjes-

sa ilmeneviin pulmiin. Albertin (1992, s.27-28) mukaan joustavuus on välttämätön piirre 

luovalle henkilölle, ja muuttuvissa tilanteissa toimimisen voidaankin nähdä edellyttävän 

joustavaa asennetta. Lisäksi lastentarhanopettajat kuvailivat luovan henkilön pystyvän ajat-

telemaan ja toimimaan eri tavoilla – siis omaksumaan erilaisia näkökulmia. Myös Patridge 

ja Rowe (1994, s.3) ovat korostaneet eri näkökulmien omaksumisen tärkeyttä puhuttaessa 

henkilön luovuudesta. 

Viimeinen, eli luovuus päiväkodissa -kuvauskategoria, sisältää lastentarhanopettajien käsi-

tyksiä luovuudesta heidän ammatillisesta näkökulmastaan tarkasteltuna. Lastentarhanopet-

tajat kokivat heidän työnsä edellyttävän luovuutta, mutta myös tarjoavan paljon luovia mah-

dollisuuksia. Haastateltavien vastauksissa korostui pedagogiikan merkitys, jolloin lastentar-

hanopettajat kuvailivat omaa rooliaan lapsen luovuuden kehittymisen ja luovan oppimisen 

tukemisessa. Lapsen nähtiin olevan luonnostaan luova olento, joka kuvaa lastentarhanopet-

tajien lapsikäsitystä. Lisäksi haastateltavat kokivat lapsen oppimisen olevan luovuutta sisäl-

tämä prosessi, sillä todellinen oppiminen edellyttää itse tekemistä, tutkimista, kokeilemista, 

ja lapsen omaa ajattelua. Xanthacoun ja Kailan (2011, s.70) mukaan lasten opettamisessa ja 

oppimisen tukemisessa tulisi käyttää luovaa ongelmanratkaisua, sillä sen avulla on mahdol-

lista saavuttaa laadullinen muutos ajattelurakenteissa. Laadullinen muutos tarkoittaa oppi-
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mista, jolloin luovan ongelmanratkaisun avulla on mahdollista oppia luovasti. Heidän mu-

kaansa luovien tekniikoiden, eli luovan pedagogiikan, käyttäminen edistää myös lasten luo-

vuuden kehittymistä (Xanthacou & Kaila, 2011, s.44-45). 



33 

 

 

6 Loppusanat 

Tässä tutkimuksessa tutkin luovuutta lastentarhanopettajien ja varhaiskasvatuksen näkökul-

masta. Luovuutta on tutkittu jo vuosikymmenten ajan, mutta samaan aikaan luovuuden tut-

kimus on myös ajankohtainen aihe; alati muuttuvassa ja kehittyvässä yhteiskunnassa yksi-

löiden luovan ajattelun kykyjä on alettu arvostaa yhä enemmän. Tarkoituksenamme ei ole 

jäädä paikoilleen toistamaan vanhoja normeja, vaan kehittää ja kehittyä jatkuvasti, jolloin 

uuden luominen ja muut luovat kyvyt ovat tärkeässä asemassa. Näin ollen kandidaatintyöni 

luovuudesta on samaan aikaan sekä perinteinen, että ajankohtainen tutkimuksen aihe. Luo-

vuuden ilmenemistä ja kehittämistä on tutkittu paljon aikuisen näkökulmasta käsin, ja sa-

maan aikaan luovuuden on tunnistettu olevan myös lapsuuteen, kasvuun, ja kehittymiseen 

liittyvä ilmiö. Luovuuden voidaan nähdä olevan tärkeä osa lapsen kehitystä, jolloin luovuu-

den tutkimus kuuluu olennaisesti myös varhaiskasvatuksen alueeseen. 

Tässä tutkimuksessa mukana olleet lastentarhanopettajat näkivät luovuuden olevan laaja, 

moniulotteinen, ja monipuolinen aihe. He ajattelivat luovuuden olevan kaikkea sellaista toi-

mintaa, joka sisältää uuden luomista, tai vanhan asian luomista uudella tavalla. Lastentar-

hanopettajat tunnistivat luovuuden liittyvän myös taiteeseen ja taiteellisuuteen, kuten esi-

merkiksi musiikkiin, teatteriin, kuvataiteeseen ja käsitöihin. He näkivät luovuuden olevan 

näiden lisäksi myös paljon muuta; luovuus miellettiin hetkessä elämisen taidoksi, jolloin 

ihminen pystyy mukautumaan ja reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Luovuus miel-

lettiin myös asenteeksi, jonka avulla ihminen kykenee ajattelemaan ja tarkastelemaan asioita 

eri näkökulmista käsin. 

Lastentarhanopettajat ajattelivat jokaisesta ihmisestä löytyvän luovuuteen liitettäviä piirtei-

tä, ja kokivat luovuuden näkyvän eri ihmisillä eri tavoin. Luovuus siis nähtiin luonnollisena 

osana ihmisyyttä, ja yksilöllisten erojen ajateltiin näkyvän myös luovuudessa. Luovuuden 

alkuperästä puhuttaessa lastentarhanopettajat eivät olleet varmoja perimän vaikutuksesta, 

mutta eivät myöskään kiistäneet sen mahdollisia vaikutuksia henkilön luoviin kykyihin. Sen 

sijaan haastateltavat olivat varmoja siitä, että ympäristö, kasvatus ja koulutus vaikuttavat 

yksilön luovuuden kehittymiseen perimää enemmän. 

Lastentarhanopettajat kuvailivat käsityksiään luovuudesta myös ammatillisesta näkökul-

mastaan käsin, jolloin heidän vastauksissaan korostui pedagogiikan merkitys; lastentarhan-

opettajat kokivat, että lasten luovuutta on mahdollista kehittää, rikastuttaa tai edistää eri-
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laisten pedagogisten menetelmien avulla. Lisäksi haastateltavat ajattelivat, että luovuutta on 

mahdollista myös tukahduttaa, mikäli ympäristö ei ole luovuudelle otollinen. 

Tekemäni tutkimuksen tulokset tukevat osaltaan aiempaa luovuuden teoriaa, mutta samaan 

aikaan myös laajentavat aihetta tuomalla siihen uusia näkökulmia. Tässä tutkimuksessa il-

mennettiin tavallisten lastentarhanopettajien käsityksiä luovuudesta, eli sitä, miten tavalli-

nen varhaiskasvatuksen ammattilainen näkee luovuuden. Tavallisella tarkoitan tässä yhtey-

dessä sitä, että tutkimushenkilöt eivät olleet luovuuteen tai luovuuden tutkimiseen erikois-

tuneita henkilöitä, vaan tavallisia lastentarhanopettajia. Näin ollen tutkimukseni tarjoaa tär-

keää tietoa varhaiskasvatuksen kentältä kuvaten eri yksilöiden näkemyksiä luovuudesta. Sa-

malla tekemäni tutkimus tarjoaa syventävää tietoa luovuuden ilmiöstä. 

Tämä tutkimus toteutettiin haastattelemalla kolmea lastentarhanopettajaa luovuuden ilmiös-

tä. Tutkimushenkilöitä etsiessäni kerroin haastattelututkimukseni koskevan luovuutta, mutta 

en antanut tarkempaa informaatiota tutkittavasta aiheesta. Päätin tietoisesti kertoa tutkimuk-

seni teeman etukäteen, sillä ajattelin sen herättävän mielenkiintoa tutkimustani kohtaan, ja 

rohkaisevan lastentarhanopettajia osallistumaan haastatteluun. Tutkimushenkilöillä on siis 

ollut mahdollisuus perehtyä luovuuden teemaan ennen haastatteluita, sillä he tiesivät tutki-

mukseni aiheen. Tämä on osaltaan voinut vaikuttaa haastateltavien vastauksiin ja tätä kautta 

myös tutkimustuloksiin, mutta tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tulee myös muistaa, 

ettei kyse ollut vain luovuuden teoriatiedon keräämisestä. Tutkimukseni kohteena olivat las-

tentarhanopettajien erilaiset käsitykset luovuudesta, ja käsitysten muodostaminen edellyttää 

aina myös henkilön omaa ajatteluprosessia. Näin ollen tutkimushenkilöt ovat haastatteluissa 

tuoneet esille omia ajatuksiaan ja käsityksiään luovuuteen liittyvistä asioista, ja nämä käsi-

tykset toimivat tutkimukseni tuloksina. 

Koska tutkimukseeni osallistuneiden tutkimushenkilöiden määrä on pieni, tulee noudattaa 

varovaisuutta tutkimustuloksia yleistettäessä. Fenomenografisesta lähestymistavasta tarkas-

teltuna tutkimukseen osallistuneiden määrällä ei kuitenkaan ole väliä, sillä tutkimuksen koh-

teena ovat kaikki erilaiset käsitykset tutkittavana olevasta aiheesta. Näin ollen jokainen il-

maistu käsitys tutkittavasta ilmiöstä nähdään yhtä tärkeänä. Tässä tutkimuksessa fenomeno-

grafinen lähestymistapa toimi mielestäni hyvin, sillä sen avulla oli mahdollista analysoida 

tarkasti lastentarhanopettajien erilaisia käsityksiä luovuuden ilmiöstä, ja pienelläkin otan-

nalla oli mahdollista saavuttaa laaja kuva tutkittavasta aiheesta. 
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Omasta näkökulmastani tarkasteltuna luovuuden ilmiön tutkiminen oli sekä mielenkiintois-

ta, että palkitsevaa. Aihetta olisi myös mielekästä tutkia lisää, esimerkiksi jatkamalla luo-

vuuden teeman tutkimusta pro gradu – työssä. Laajempi haastattelututkimus tai havain-

noimisen käyttö voisi tarjota entistä syvemmän kuvan luovuuden aiheesta varhaiskasvatuk-

sen kontekstissa. Tulevana lastentarhanopettajana ja varhaiskasvattajana näen lapsen näkö-

kulman tärkeänä, jolloin olisi mielenkiintoista tutkia lasten luovuuden ilmenemistä varhais-

kasvatuksen kontekstissa. Tämän tutkimuksen valossa vaikuttaisi siltä, että lastentarhanopet-

tajat ovat tietoisia luovuuden ilmiöstä, joten yksi mahdollinen jatkotutkimuksen aihe voisi 

olla esimerkiksi lasten luovien kykyjen edistäminen varhaiskasvatuksessa erilaisten pedago-

gisten menetelmien avulla. 
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LIITE 1 

Haastattelukysymykset 

1. Koetko olevasi luova ihminen? 

2. Mitä luovuus sinun mielestäsi on? 

3. Mistä luovuus tulee? Onko se jotain synnynnäistä vai opittua? 

4. Miten luovuus näkyy teidän päiväkodissanne, tai esimerkiksi siinä 

lapsiryhmässä, jossa itse työskentelet? 

5. Mitä eroa on oppimisella ja luovalla oppimisella? 

6. Mitä eroa on opettamisella ja luovalla opettamisella? 

7. Voiko lapsen luovuutta edistää, tai voiko luovuutta opettaa? Miten? 

 


