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Seoseid loov KUNSTIHARIDUS
täienduskoolitus kunstiõpetajatele

Kuidas luua õpilaste loovust toetavat õpikogemust?

Annely Köster, MA

Märksõnad u loovuse definitsioonid u loovus kui isiksusomadus u loovus kui protsess u loovuse arenga ja arendamine u



2
© Sally Stuudio / Õppematerjali testversioon 10.2012 / Paljundamine ja kasutamine väljaspool koolitust "Seoseid loov kunstiharidus" Sally Stuudio kirjalikul nõusolekul.

Uus riiklik gümnaasiumi õppekava (2010) rõhutab sihiseades, et 

üldhariduskooli esmane ülesanne on aidata kaasa õpilaste kas-

vamisele loovateks ja mitmekülgseteks isiksusteks ning luua igale 

õpilasele võimalused tema võimete maksimaalseks arenguks õpi-

lase eelistusi arvestades. Kunsti ainekava üks olulisemaid eesmärke 

on samuti seotud loovuse arendamisega – taotletakse, et õpilane 

oskaks uudishimulikult ning loovalt püstitada, tõlgendada ja la-

hendada erineva iseloomuga probleemilahenduslikke ülesandeid.

Miks on loovus niivõrd oluline? Üks võimalikke vastuseid on, et meid 

ümbritsev maailm on muutumas kiiremini kui eales varem – üle-

maailmne finants-, majandus- ja poliitikakriis, keskkonna- ja säästva 

arengu temaatika inimestele lähemale tulek, uute majandussektori-

te teke ja tõus – me tunnetame, et oleme suurte muutuste tunnis-

tajaks, kuid me ei tea veel, kuhu see protsess viib ja kui suured ning 

põhimõttelised need muutused on. Kirjeldatud olukorras on selge, 

et faktiteadmised on vajalikud, kuid kaugeltki mitte piisavad – olu-

line on oskus fakte kriitiliselt analüüsida ja loovalt interpreteerida. 

Kiirelt muutuvas ja raskesti prognoositavas keskkonnas on vajalik 

näha uusi kontekste ja võimalusi, loovus on muutunud hariduse 

võtmeküsimuseks. Seega me vajame loovat revolutsiooni ja haridus-

süsteemi põhimõttelist muutust personaalsemaks, mis aitaks igal 

noorel avastada oma loomulikud anded ja need välja arendada, mis 

õpetaks ja julgustaks küsimist, märkamist, eksperimenteerimist. Ja 

seda kõike praktikas, mitte vaid retoorilisel tasandil.

Mida mõeldakse, kui 
öeldakse “loovus”? 
See on küsimus, millele tasub tähelepanu pöörata, et loovuse 

mõistele anda tagasi sisukas sisu ning süüvida märksõna tasandist 

sügavamale. Viimasel ajal kostub kultuuriringkondadest soravat 

virinat, et loomemajandus ja sellega kaasnev suurem tähelepanu 

disainile oleks nagu loovuse monopoliseerinud, muutnud selle vaid 

üheks disainiprotsessi osaks… Teisalt heidetakse tihtipeale ette, et 

loovus peaks olema midagi enamat, kui (kriitikavaba) kunstitamine 

ja fantaasiamängud.

 u Loovus on isiksuse omaduste kogum, mis annab eeldused 

mistahes inimtegevuse valdkonnas probleeme uut viisi lahen-

dada ja algupäraseid tulemusi saada (Milgram, 1990)

 u Loovus on protsess, kus tekivad originaalsed ideed, millel on 

väärtus. See on protsess, mitte sündmus. Protsessi käigus toi-

mub kaks asja: ideede genereerimine ning nende hindamine. 

(Robinson, 2011) 

 u Loovus on publiku ja produkti interaktsiooni kaudu konstruee-

ritud “uudsus” – loovus ei ole ühe indiviidi tegevuse tulemus 

vaid sotsiaalse süsteemi otsus individuaalse produkti üle 

(Csikszentmihalyi, 1999)

Selleks, et luua midagi, mis ülaltoodud kriteeriumitele vastaks ja 

osata seda adekvaatselt hinnata, on vaja õppida loovat mõtlemist 

Loovuse tähendus õppimises seisneb paindlikkuse soodustamises, 

avatuses uuele, võimes näha või kohandada asjade tegemisel uusi 

viise ning julguses seista silmitsi ootamatuga.  
Cropley, 2001

Selleks, et toetada õpilaste loovust, peab 

haridussüsteem tervikuna ja eelkõige 

õpetajad olema ise loovad, õppima küsi-

ma1, õpilast kuulama ja julgema ekspe-

rimenteerida ning eksida. 

1  vt. Annely Köster, Tea! Mõtle! Loo! artikkel ja 
kõrgema taseme küsimuste küsimisest.

Miks luua õpilaste loovust 
toetavat õpikogemust?
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samamoodi nagu õpime kirjutama ja lugema (Robinson, 2011). 

See on oskus, mis on õpitav ja õpetatav, mitte üleloomulik ja kaa-

sasündinud haruldane anne.

Loovus kui isiksusomadus ja 
vaimne võime
Tavamõtlemises mõistetakse isiksust kui inimesele iseloomulike 

omaduste kogumit, mis teeb ta teistest erinevaks, silmapaistavaks 

(Allik, 2003). Uue põlvkonna isiksusteooriate kõige paremaks näi-

teks on Alliku sõnul viie faktori teooria (Costa & McCrae, 1992), 

mis teeb vahet baastendentside ja iseloomulike kohanemuste va-

hel. Baastendentsid on endogeensed, tugeva päriliku osakaaluga 

ajas väga püsivad seadumused, mis reguleerivad inimese tegevust 

määrates üldise suuna ja viisi:

 u ekstravertsus (kas X on sotsiaalselt domineeriv?), 

 u neurootilisus (kas X kipub olema negativistlik, tujukas ja 

ebastabiilne?), 

 u sotsiaalsus (kas X on sõbralik ja koostööaldis?),

 u meelekindlus (kas X on usaldusväärne ja tööle 

pühenduv?),

 u avatus kogemusele (kas X on avatud muutustele ja 

õppimisele?). 

Loovuse kontekstis pakub meile eelkõige huvi avatus kogemusele 

ehk avatus

 u … fantaasiale (Openness to Fantasy)

 u ... kunstile (Aesthetics) 

 u ... tunnetele (Feelings)

 u ... teguviisidele (Actions)

 u ... mõtetele (Ideas) 

 u ... väärtustele (Values)

2 Vt Annely Köster, Tea! Mõtle! Loo! artikkel ja loovuse positsioon õpetuse kognitiivsete eesmärkide taksonoomias.

L I S A L U G E M I S T
Csikszentmihalyi (1996) uuris enam kui 30 aastat, kuidas loo-

mingulised inimesed elavad ja töötavad, et parandada arusaa-

mist loovast protsessist. Järgnevalt on välja toodud kümme 

vastakat omadust, mis on loominguliste inimeste puhul tihti-

lugu üksteisega põimunud ja pealtnäha vastuolulised (lühen-

datud raamatust Creativity: The Work and Lives of 91 Eminent 

People).

1. Loomingulistel inimestel on palju füüsilist energiat, aga 

nad on sageli ka vaiksed ja rahulikud. /…/ Oluline on see, 

et nad valitsevad oma energiat; see ei sõltu kalendrist, kel-

laajast ega mingist välisest graafikust. Vajadusel suudavad 

nad seda laserkiirena fokusseerida; muul ajal tegelevad nad 

oma energiavarude laadimisega. Nad peavad elurütmi, kus 

aktiivsele tegutsemisele järgneb jõudeaeg või endassesüü-

vimine, eduka töötamise jaoks äärmiselt oluliseks. /…/

Guilfordi (1967) intellekti struktuuri mudelis on väljatoodud järgmi-

sed loova mõtlemise põhikomponendid, mis eeldavad varem kogetud 

informatsiooni meeldetuletamise, analüüsimise, võrdlemise oskust: 

 u mõtlemise kiirus ehk voolavus,

 u mõtlemise originaalsus,

 u mõtlemise paindlikkus,

 u mõtlemise üskikasjalikkus,

 u grupeerimise- ja suhetega opereerimise võime.

Seega on oluline avatus uutele kogemustele, teadaoleva nägemine 

ebatavalistes seostes ja tähendustes ning võime kasutada olemas-

olevaid teadmisi uute ideede väljatöötamisel2. 



4
© Sally Stuudio / Õppematerjali testversioon 10.2012 / Paljundamine ja kasutamine väljaspool koolitust "Seoseid loov kunstiharidus" Sally Stuudio kirjalikul nõusolekul.

2. Loomingulised inimesed kipuvad olema ühtaegu targad 

ja naiivsed. /…/ Ilmselt vastab tõele, et inimestel, kelle 

loominguline panus on silmapaistev, kaldub olema kõrge  

„g-faktor“, mille all psühholoogid peavad silmas üldist 

vaimset võimekust. /…/ Uuringud on näidanud, et murde- 

punkt on kusagil 120 juures; madalama IQ-ga võib olla 

keeruline loovat tööd teha, kuid üle 120 küündiv IQ ei 

tähenda tingimata suuremat loovust. /…/ Ometi jääb alles 

näriv kahtlus, et kõige kõrgemal loominguliste saavutuste 

tasandil ei ole põhiküsimuseks millegi uue loomine. Ini-

mesed on sageli väitnud, et neil on oma karjääri jooksul 

olnud vaid kaks-kolm head ideed, kuid igaüks neist on 

sedavõrd tootlik, et need on pakkunud kogu eluks ainest 

katsetamise, täiendamise, edasiarendamise ja rakendamise 
jaoks. Seega pole divergentsest mõtlemisest kuigi palju 
kasu ilma oskuseta eristada head ideed halvast ning see 
valivus nõuab konvergentset mõtlemist.

3. Loomingulistes inimestes on ülemeelikus ühendatud dist-
sipliiniga, vastutustundlikkus vastutustundetusega. Pole 
kahtlustki, et loovatele indiviididele on omane mänglevalt 
kerglane hoiak. Kuid see mänglevus ei vii kuigi kaugele 
ilma oma vastandita, teatava kangekaelsuse, püsivuse ja 
visaduseta. /…/

4. Loomingulised inimesed kõiguvad ühelt poolt kujutlusvõi-
me ja fantaasia ning teiselt poolt arenenud reaalsustaju 
vahel. Hea kunst ja hea teadus hõlmavad kujuteldavat 
hüpet maailma, mis erineb praegusest. /…/

5. Loomingulised inimesed kipuvad olema nii ekstravertsed 
kui ka introvertsed. /…/ Loovatele inimestele näivad mõle-
mad iseloomujooned olevat ühekorraga omased.

6. Loomingulised inimesed on ühtaegu tagasihoidlikud ja 
uhked. /…/ Enamasti on nad sedavõrd keskendunud tu-
levastele projektidele ja käsilolevatele väljakutsetele, et va-
rasemad saavutused, olgu need nii tähelepanuväärsed kui 
tahes, ei ole nende jaoks enam kuigi huvitavad. Samas tea-
vad nad, et teistega võrreldes on nad palju ära teinud. /…/

7. Teatud määral pääsevad loomingulised inimesed jäikadest 
soostereotüüpidest. Kui noortele jagatakse kätte mehe-
likkuse/naiselikkuse testid, avastatakse üha uuesti, et loo-
mingulised ja andekad tüdrukud on domineerivamad ning 
isemeelsemad kui ülejäänud tüdrukud, samas kui loomin-
gulised poisid on oma meessoost eakaaslastest tundliku-
mad ja vähem agressiivsed. Seda androgüünlikku tendentsi 
mõistetakse vahel puhtseksuaalsuses tähenduses ja see-
tõttu aetakse see segi homoseksuaalsusega. Ent psühho-
loogiline androgüünia on märksa laiem mõiste, mis viitab 
inimese võimele olla ühtaegu agressiivne ja hell, tundlik 
ja jäik, domineeriv ja alistuv, ning seda soost hoolimata. 
Psühholoogiliselt androgüünse inimese reaktsioonide re-
pertuaar on tavapärasest kaks korda laiem. Loomingulistel 
inimestel on suurema tõenäosusega lisaks omaenda soo 
tugevustele ka vastassoo omad.

8. Loomingulised inimesed on nii mässumeelsed kui ka kon-
servatiivsed. On võimatu olla loominguline, olemata esmalt 
mingi kultuurivaldkonna omaks võtnud. Seega on raske 
näha, kuidas inimene saaks olla loominguline, olemata 
traditsiooniline ja konservatiivne ning ühtlasi mässumeelne 
ja ikonoklastiline. Pelk traditsioonilisus ei muuda valdkonna 
sees midagi; pidev riski peale väljaminek ilma seda arves-
tamata, mida varasematel aegadel on hinnatud, ei vii just 
sageli millegi sääraseni, mida võiks pidada edasiminekuks. 
/…/
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9. Enamik loomingulisi inimesi suhtub oma töösse suure kire-
ga, kuid samal ajal võivad nad olla selle suhtes ka äärmiselt 
objektiivsed. Ilma kireta kaotame peagi huvi raske ülesande 
vastu. Kuid kui meil puudub võime seda objektiivse pilguga 
vaadata, ei ole meie töö kuigi hea ega tõsiseltvõetav. /…/

Ülesanne 
Püstita oma õpilastele loovat mõtlemist 

nõudev ülesanne3. Vaatle ja analüüsi4 

(etapp, tunne, tegevused jne) loovat 

protsessi nii õpilaste kui õpetaja pers-

pektiivist. Sünteesi ülaltoodud mudelite 

ja oma praktilise kogemuse baasil loovuse 

protsessimudel. Too välja erilist tähelepa-

nu nõudvad etapid ja didaktilised soovi-

tused õpetajale.

Lisalugemist
John Munro, The Stage Models of 

Creativity: 

https://students.edfac.unimelb.edu.

au/selage/pub/readings/creativity/UTC_

stage_models_of_creativ.pdf

3 vt. Merike Rehepapp, Disainprotsess
4 vt. Jane Remm, Eneseanalüüsi meetodid

PLANEERIMA
JA

FOKUSSEERIMA

UURIMA
JA

EKSPERIMEN-
TEERIMA

ESIALGSET
TÖÖD

TEGEMA

UUESTI LÄBI
VAATAMA

JA
TÄIUSTAMA

TAGASISIDE
(EAKAASLASTELT
JA ÕPETAJALT)

JA PEEGELDAMINE

VÄLJAKUTSET ESITAMA
JA 

INSPIREERIMA

ESITLEMA, ESINEMA
JA JAGAMA

PEEGELDAMA 
JA

HINDAMA

ETTE KUJUTAMA
JA 

GENEREERIMA

Joonis 2. Loominguline protsess kooli kontekstis  
(Ontario õppekava, 2009, lk 20)

Loovuse protsessimudelid
Loovat protsessi eri etappideks jagavad mudelid koosnevad ena-

masti järgmistest astmetest: 

Joonis 1. Loov protsess.

Igal astmel hõlbustavad loovat protsessi erinevad motivatsiooni-

seisundid, kognitiivsed võimed ja isikuomadused.

10. Loominguliste inimeste avatus ja tundlikkus põhjustab nei-
le tihtilugu kannatusi ja valu, aga ka palju naudingut. /…/ 
Üksinda oma eriala esirinnas seismine muudab sind samuti 
kaitsetuks ja haavatavaks. Silmapaistvus kutsub esile kriiti-

kat ja tihtilugu raevukaid rünnakuid. /…/

LAHENDUSE 
OTSIMISE PERIOOD

uudse idee või 
lahenduse loomine
lahendi hindamine 
ja parendamine

ETTEVALMISTAV
PERIOOD

probleemi 
identifitseerimine

asjakohase 
info kogumine

probleemi 
piiritlemine

LAHENDUS 
JA TÄIDEVIIMINE 

lahendi 
rakendamine 
probleemi 
lahendamiseks

https://students.edfac.unimelb.edu.au/selage/pub/readings/creativity/UTC_stage_models_of_creativ.pdf
https://students.edfac.unimelb.edu.au/selage/pub/readings/creativity/UTC_stage_models_of_creativ.pdf
https://students.edfac.unimelb.edu.au/selage/pub/readings/creativity/UTC_stage_models_of_creativ.pdf
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ETAPP

Informeerimine

Inkubatsioon

Kirgastumine

Suhtlemine

Toimimise
kontrollimine

Kontrollimine

Meenutamine,
õppimine, tajumine

Konvergentne mõtlemine
Eeltingimus: 

motivatsioon, probleemide 
tunnetamise oskus

Divergentne mõtlemine
Eeltingimus: 

avatus, valmisolek riskeerida,
tolerantsus mitme-

tähenduslikkuse suhtes

Tulemuste esitlemine 
(ekspertidele)
Eeltingimus:

eelnev + oskus suhelda,
julgus riskeerida ja eksida

Sotsiaalne hinnang:
uudsus, efektiivsus, eetilisus

Uudse tulemuse hindamine
Eeltingimus:

eelnev + teadmised 
antud valdkonnast, normidest

kogemused

info,
muljed

kognitiivsete
elementide

paljusus

lahendus

eluvõimeline
tulemus

sotsiaalselt heakskiidetud tulemus

uudne
tulemus

uudishimu

otsuse-
kindlus

ärevus

ootusärevus

lootus

ülevus

rahulolu

uuri, võrdle, tee valikuid;
arenda ideed lähtudes

(hindamise) kriteeriumitest

ajurünnakud, visandid,
arutelud, küsimused;
defineeri probleem

unikaalsel viisil

kasuta erinevaid lähenemisi, tehnikaid; 
uuri võimalikke seoseid, eksperimenteeri;

tee kunstilised valikud, kuidas kõige paremini 
ideed väljendada; loo eisalgne teos või kavand

eksponeeri ja esitle;
tutvusta oma teost;

jaga kogemusi; kuula

reflekteeri protsessi ja
hinda enda edukust;

sea edasised eesmärgid

kogu arvamusi on töö kohta,
arenda edasi; tee lõplik teos

sissejuhatus, stiimul, inspiratsioon;
esitle näiteid; esita ootused, 

defineeri parameetrid, 
hindamise kriteeriumid

kuula, toeta küsimustega;
aita valikute tegemisel

võimalda ressursse avatud tegevuseks;
jätka küsimuste esitamist; anna 

positiivset tagasisidet ja julgusta riske 
võtma; anna selgeid juhiseid

taga eksponeerimise tingimused;
toeta kogemuste ja ideede jagamist;

ole igati toetav

võrdle hindamise kriteeriumitega;
anna toetavat tagasisidet;
jälgi õpilaste arengut ajas

© Annely Köster. Cropley alusel.

jätka toetavate küsimuste esitamist;
anna tagasisidet ja innusta otsima 
alternatiive; taga aeg aruteludeks

PROTSESS SISU ÕPILANE ÕPETAJATUNNE

Joonis 3. Loovuse protsessimudel Cropley mudeli alusel. 
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Laste areng ja loovus
Loovus on laste ja arengu kontekstis väga oluline, kuid tihti va-

lestimõistetud mõiste. Laste loovus ei ole sarnane täiskasvanute 

loovusele ja seda ei ole kerge teaduslikult uurida. Täiskasvanute 

loovus on enamasti seotud mingi produktiga, olgu selleks siis kuns-

titeos, probleemilahendus või uus viis millegi teostamiseks. Laste 

loovus, vastupidid, ei pruugi toota mingit materiaalset produkti 

või tulemust, mis aitaks elu paremaks muuta. See võib ilmneda 

fantaasiarikka mängu või autentse eneseväljendusena või väljen-

duda hoopis maailma omapärases, ootamatus mõistmises. Samas 

on laste kujutlusvõime ja mäng hilisemate loovoskuste (creativity 

skill) arengu aluseks (Runco, 2006). 

Laste loovuse arengu tõusude ja mõõnade kohta on tehtud pal-

ju ja vastuoluliste tulemustega uuringuid. Kokkuvõtvalt võime 

väita, et joonistub välja teatud muster – esimene langus loovas 

mõtlemises toimub 5ndal eluaastal, teine 10.–11ndal eluaastal  

(4.–5. klass). Kõige enam langeb ideede voolavus, mõtlemise ori-

ginaalsus mõnevõrra vähem ja mõtlemise üksikasjalikkus5 lausa 

tõuseb. Uus tõus loovas mõtlemises algab 14.–15ndal eluaastal ja 

jätkub olulisel määral 16ndal eluaastal.

Ühe võimaluse neid tõuse ja languseid mõista annavad huviuuri-

mused (Krapp, 2002; Wigfield, Cambria, 2010), mis väidavad, et 

11–12-aastastel noortel on pigem soov sarnaneda teistega, oluline 

on kuulumine gruppi ja huvid on kaaslastega pigem sarnased, kui 

erinevad. Loovuse langus 11–12-aastastel võib olla seotud ka selle-

ga, et siis hakatakse enam huvituma asjadest, mille osas tajutakse 

end võimekas olevat ja hulk lapsi selles vanuses hakkab tunnetama 

oma kunstilist piiratust ning suunab huvid pigem valdkondadesse, 

mis võimekusprofiiliga enam haakuvad. 14–16-aastastel noortel 

hakkavad tekkima huvid, mis pigem neid teistest eristavad ja ehi-

tavad identiteeti, nö teevad minust minu.

Runco (2006) lisab, et 10–11-aastaste laste loovus on seotud hin-

nangulise mõtlemisega, mis ei toeta loovust. Samuti toob Runco 

välja, et kõige selgem loovvõimete taandarenguaste ongi kuskil 4. 

kooliaasta paiku – rida uurijaid kinnitab loova mõtlemise “kännu 

taha kinni jäämist”. Sellele on terve rida erinevaid selgitusi, üks neist 

rõhutab keskkonna rolli – selleks ajaks on lapsed juba mitu aastat 

veetnud koolikeskkonnas (formaalses haridussüsteemis), nad on 

õpetatud kätt tõstma enne kui räägivad, istuma vaikselt ridades, 

järgima tunniplaani… Selline struktureeritus võib internaliseeruda 

nii, et neljandaks kooliaastaks on lapsed kaotanud initsiatiivikuse 

ja originaalsed mõtted… Teine võimalik põhjuste ring on seotud 

küpsemise ja bioloogiliste muutustega – närvisüsteem muutub üha 

rohkem tundlikuks konventsioonidele ja konventsionaalsuse tõus 

viib originaalsuse langusele. Kokkuvõtvalt on tegemist potentsiaalse 

tagasilangusega, kui ümbritsev keskkond surub peale konformsust.

Valdur Mikita (2000) väidab, et Eesti kool ei soodusta loovat mõt-

lemist ning toob välja järgmised probleemid, mis loovat mõtlemist 

halvavad:

 u suur osa lapsi pärineb perekonnast, kus ei soodustata lap-

se iseseisvat tegutsemist. Koolis aga pole selle puudujäägi 

kompenseerimiseks piisavalt aega,

 u õppetöö on üles ehitatud loogilis-ratsionaalsele6 mõtle-

misele. Teatavate algoritmide omandamine annab hea 

baashariduse, kuid seda ei tohiks üle tähtsustada,

6  H. Gardneri (1983) loovvõimete tüpoloogia:  
 a) verbaalne-sümboliline, b) matemaatilis-loogiline, c) musikaalne, d) ruu-

miline, e) kehalis-kinesteetiline, f) intrapersonaalne ja g) interpersonaalne. 
 NB! Sama isik ei ole reeglina võrdselt andekas ja loov kõigis valdkondades! 

5 vt. Guilfordi loova mõtlemise komponendid (lk 3)
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 u loova sisuga ülesandeid on raske objektiivselt hinnata, 

 u loomingulisust nõudvad ülesanded eeldavad enam 

õppetöö diferentseerimist ja individualiseerimist, milleks 

puuduvad ressursid,

 u originaalse mõtlemisega õpilased pole sageli kõige eesku-

julikumad7, konformsema mõtteviisiga noored on meeldi-

vamad ja koostööaltimad,

 u divergentne mõtlemine eeldab mõtete hajusust, mida 

kool ei soosi. Looming meeldib paljudele, kuid loovad 

inimesed mitte,

 u õpetajad peavad loovate õpilaste õpetamiseks ka ise 

loovad olema,

 u loovuse jaoks ebasoodsate tingimuste loomisel on ka 

objektiivseid põhjused, näiteks seab ühiskond inimeste 

käitumisele teatud piirid.

Kui räägime nö täiskasvanupõhistest loovuse definitsioonidest  

(vt. lk 2), siis sellisel kujul kujuneb loovus välja alles 10–11-elu-

aastaks.

Kuidas toetada loova 
mõtlemise arengut? 
Kuidas tuua loovus retoorikast praktikasse ja teha midagi, mis toe-

taks meie haridussüsteemi tervikuna? Nii et iga õpilane ja õpetaja 

tunnetaks selle kasulikkust omal nahal, tajuks esilekerkivaid prob-

leeme pigem kui suurepäraseid põhjuseid loomaks midagi uut, 

efektiivset, eetilist, ühiskonnale kasulikku ja samas subjektiivset 

õnnetunnet suurendavat?

Nagu eelpool väljatoodud, on võrdselt olulised nii ideede gene-

reerimise kui ka analüüsi ja kriitilise hindamise pool. Tänane kool 

peaks andma noorele inimesele kaasa oskuse ja harjumuse mõelda, 

süveneda, võtta kiirustavas maailmas aeg maha. Mõelda loovalt, 

kriitiliselt ja iseseisvalt.  

Loovat arengut toetavad (Heinla 2008, 2010):

 u piisav vabadus: täiskasvanu ei tohi last liigselt piirata ning 

talle peab jääma võimalus oma tegemistes riskeerida,

 u respekt: iga laps on indiviid, kelle valikuid tuleb usaldada, 

 u mõõdukas emotsionaalne lähedus: soovitatakse pisut 

külmust täiskasvanu ja lapse suhetes – laps teab, et teda 

armastatakse ja aktsepteeritakse, kuid ta on oma valikutes 

sõltumatu, 

 u väärtused, mitte reeglid: soovitav on selgitada väärtuseid 

isiklike näidetega, 

 u saavutus, mitte hinne: toetada tuleks sisemist motivat-

siooni, tahtmist anda endast parim, 

 u loovuse kõrgelt hindamine: last peaks suunama loovale 

tegevusele, olles ka ise loov ja uskudes lapse loovasse 

eneseväljendusse ükskõik mis vallas,

 u huumor: täiskasvanud võiksid naerda koos lastega.

Runco (2006) sõnul kõige olulisem, mida lapsevanemad ja õpeta-

jad teha saavad, on toetada tugeva Mina arengut (ego strength). 

See on mõnevõrra sarnane enesekindlusele (self-confidence) –  

tugeva Minaga, enesekindel laps, suudab vastu seista konformsu-

sele ja usub oma ideedesse. Tugev Mina aitaks ärahoida ka ülal-

poolkirjeldatud 11–12-aastaste loovuse langust, mis on eelkõige 

tingitud konformsuse tõusust ja soovist välistele ootustele vastata. 

Antud vanuses lapsel võib endiselt olla originaalseid ideid, kuid ta 

ei taha neid enam jagada ega selgitada. 

Kokkuvõtvalt, kui lapse Mina on tugev ja tal on võimalik luua ori-

ginaalseid ideid, võib ta oma arengus ja elus kaugele jõuda. Targa 

7 vt. Csikszentmihalyi loova inimese 10 punktiline kirjeldus lk 3–4.
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L I S A L U G E M I S T

Loovus ja tähelepanu ulatus – vaikuse kiituseks
Joseph Kasof artikli “Creativity and Breadth of Attention” alusel.

Artiklis avaldatud tulemused näitasid, et (a) tähelepanu ulatus 

oli tagasihoidlikult ja positiivselt korrelatsioonis loomingulise 

võimekusega; (b) loomingulist võimekust vähendas ümbritsev 

müra, eriti kui müra oli ettearvamatu või arusaadav; (c) müra 

vähendas loomingulist võimekust nende puhul, kelle tähele-

panu ulatus oli lai, rohkem kui nende puhul, kelle tähelepanu 

ulatus oli kitsas. 

Termin „tähelepanu ulatus“ viitab nende stiimulite arvule ja 

hulgale, millele suudetakse ühekorraga tähelepanu pöörata. 

Inimesed, kelle tähelepanu ulatus on krooniliselt kitsas, kes-

kenduvad korraga võrdlemisi väikesele hulgale stiimulitele ja 

kalduvad kõrvalisi või asjassepuutumatuid stiimuleid teadvusest 

välja filtreerima; sääraseid „sõelujaid“ nende ümbrus eriti ei 

mõjuta ning nad ei erutu kergesti. Seevastu inimesed, kelle 

tähelepanu ulatus on krooniliselt lai, keskenduvad korraga 

suurele hulgale stiimulitele ning nad kipuvad olema kõrvalis-

test ja asjassepuutumatutest stiimulitest teadlikumad; sellised 

„mittesõelujad“ on oma ümbrusest tugevamalt mõjutatud ja 

nad on kergesti erutuvad. 

Marcel Proust oli sedavõrd võimetu filtreerima välja juhuslikke 

helisid, et ta kandis kõrvatroppe ja vooderdas oma magamistoa 

korgiga (Barker, 1958). 

Richard Wagner, kelle tähelepanu kippus samuti kergesti ha-

juma, väitis, et „meister vajab vaikust; rahu ja vaikus on tema 

kõige tungivamad vajadused“ (tsiteerinud Hock, 1960, lk 108). 

Johann Goethe: “Ma ei suuda produtseerida kõige vähematki 

ilma absoluutse üksinduseta. … Ma suudan töötada vaid täie-

likus üksinduses ning … mitte üksnes vestlus, vaid juba kallite 

ja hinnatud inimeste pelk kohalolu minu majas hajutab mu 

poeetilised ressursid hetkega” (tsiteerinud Hock, 1960, lk 108)

On avastatud, et üliintelligentsed lapsed, kellel oli diagnoosi-

tud tähelepanupuudulikkuse häire8 (attention deficit disorder, 

ADD), mida iseloomustab lai tähelepanu ulatus, said divergent-

se mõtlemise testis originaalsuse ja paindlikkuse eest kõrgema 

skoori kui need lapsed, kelle vanus, sugu ja intelligentsustase 

olid samad, kuid kellel ei olnud diagnoositud ADDd. 

Nii nagu muud erutavad stiimulid, vähendab ka müra tähele-

panu ulatust, parandab lihtsate ülesannete täitmist kuid ras-

kendab komplekssete ülesannete täitmist. Lisaks võib müra 

tekitada negatiivseid tundeid ja frustratsiooni ning juhtida tä-

helepanu kõrvale käsilolevalt ülesandelt. Seega on nö lärmakas 

muusika omal kohal lihtsate asjade tegemisel, kuid loovate, 

kompleksete ülesannete puhul tasub eelistada vaikust, kuna 

komplekssed ülesanded nõuavad rohkem paralleelset töötle-

mist (erinevuses seeriaviisilisest töötlemisest) ja seega laiemat 

tähelepanu ulatust kui lihtsad ülesanded. Loomingulised üles-

anded on komplekssemad kui enamik teisi intellektuaalseid 

ülesandeid.

8 vt. Pille Priilinn-Türk artikkel.

juhendamise abil õpib ta, millistes olukordades olla konformne ja 

millistes originaalne – kunstiprojektides on ruumi originaalsusele ja 

matemaatika teoreemi tõestades tuleb vastata täpselt seda, mida 

küsiti. Loovus on seotud nii individuaalsete annete kui oskustega, 

samuti mängib rolli keskkond – perekond, kool ja kultuur laiemas 

mõttes. 
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Loovuse biloogia – vajame rahu, ainult rahu
Peamiselt Norbert Jaušovec artikli “Differences in EEG Activity 

During the Solution of Closed and Open Problems” alusel

Paljud uurijad on leidnud, et parem ajupoolkera on spetsiali-

seerunud Gestalt-tajule ja toimib eelkõige sünteesijana, vasak 

poolkera seevastu näib töötavat loogilisemal, analüütilisemal 

moel. Samuti on mitmetes eksperimentides täheldatud pa-

rema poolkera aktiveerumise seost loomingulise tegevuse ja 

kompleksete ülesannetega, kuid need tulemused ei ole ühesed.

Komplekssed ülesanded on ettevalmistusetapis nõudlikumad 

ja nendest arusaamine ning lahenduse planeerimine nõuab 

suuremat vaimset pingutust. See näib üsna mõistetav, kuivõrd 

halvasti määratletud ülesandeid iseloomustab ebamäärane 

eesmärk käsikäes keeruka ülesanderuumiga. Enne sedalaadi 

ülesande lahendamise kallale asumist tuleb otsustada, milline 

on ülesande olemus, misjärel tuleb määratleda eesmärk või 

eesmärgid. Seevastu hästi määratletud ülesannete puhul ei ole 

säärast ettevalmistust tarvis ja kohe saab asuda samm-sammult 

lahenduse poole teele.

Jaušovec’i jmt eksperimentides lahendasid katseisikud halvasti 

määratletud ülesandeid lõõgastunud vaimuseisundis, mis ka-

jastus kõrgemas alfa-aktiivsuses. Halvasti määratletud ülesan-

netele ongi omane, et loovad lahendused tekivad (nn inkuba-

tsiooni periood) lõõgastunud vaimuseisundites, ning mitmed 

võtted ülesannete loova lahenduse parandamiseks püüavadki 

soodustada lõõgastunud vaimuseisundeid. Seega toetab loovat 

mõtlemist alfa-lainete9 kõrgem tase ja rahulik keskkond.

9  Pingevabas ärkvelseisundis domineerivad aeglased, 8-13Hz lained, mis on eriti selgeilmelised oktsipitaalsagara (kuklasagar) piirkonnas ja mida nimeta-
takse α-laineteks. Silmade avamine põhjustab α-lainete lühiaegse kadumise ja B-lainete esiletõusu. (Scmidt, R.F., Thews, G. (1997) Inimese füsioloogia. 
Tartu: Tartu Ülikooli Füsioloogia Instituut. Lk 140)
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