
 

 

 

 

Lugupeetud Maarika Niidumaa! 

 

Veelkord suur tänu osalemast EV Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooli koostöös 

läbiviidavas üldpädevuste arengut kirjeldavas teadusprojektis. 2013. aasta sügisel viisime läbi kolmeaastase 

uurimuse kolmanda (viimase), mille käigus hindasime õppekavajärgsete üldpädevuste arengut. Kolme aasta 

kokkuvõttes oleme saanud hinnalist teavet kolmanda kooliastme õpilaste üldpädevuste, nende arengu ja seda 

arengut mõjutavate tegurite kohta.  

Uurimuses osales kokku 27 eestikeelset kooli (48 klassi)  ja 6 venekeelset kooli (12 klassi). Koolid 

olid erievatest Eesti piirkondadest, nende hulgas oli nii väiksemaid kui suuremaid. Oleme täpsustanud 

üldpädevuste definitsioone, mõõtnud nende erinevaid aspekte. Osa näitajaid oleme hinananud läbi kolme 

aasta, osa ka ainult ühel-kahel aastal.  

Sel aastal anname tagasisidet kõigi pädevuste kohta, näidates osaliselt ka toimunud muutusi. Iga 

pädevuse juures oleme kirjeldanud tulemusi, mis võiksid olla kasulikud igapäevatöös ja ka laiemalt huvi 

pakkuda. Iga pädevuse juures on toodud kõigi uuritud laste keskmised tulemused ning eraldi Teie kooli 

keskmised.   

Pädevuse mõõtmine on keeruline – lapse tulemustes kajastuvad tema teadmised-oskused antud 

valdkonnast, aga ka üldised võimed, motivatsioon, pingutamise tase jne. Seega tuleks tulemuste 

interpreteerimisel arvestada võimalusega, et kehva soorituse põhjus on milleski muus kui madalas 

pädevuses.. Õpilaste tulemused võisid olla madalad ka siis, kui nad olid testi täitmise ajal väsinud, ei 

viitsinud kaasa mõtelda, polnud motiveeritud, olid ärevuses jne. Seda pidage silmas ka, kui 

interpreteerite enda kooli keskmist tulemust (võrrelduna tulemuste keskmisega).  

Loomulikult ei ole need suure uurimuse ainsad tulemused. Uurimusega seotult oleme koostamas ka 

raamatut „Õppimine ja õpetamine kolmandas kooliastmes. Üldpädevused ja nende arendamine“. Eelmisel 

aastal saime valmis raamatu esimese osa, kus määratleme üldpädevused, nende seotuse psüühiliste 

protsessidega ja omavahelised seosed. Leiate raamatu esimese osa lisatud failist YldPadevusteRaamat1.pdf.  

Palju analüüse on veel ees. 

Tagaside on koostanud inimesed, kes vastava pädevuse analüüsimisega kõige rohkem seotud on. 

Autorite nimede juures on nende meiliaadressid. Küsimuste korral võite pöörduda nende või minu poole.  

 

Lugupidamisega, 

Eve Kikas, TLÜ prof, 

Projekti juht  

 

 

  



Väärtuspädevus. Teismeliste väärtushinnangud 

Anni Tamm (anni.tamm@ut.ee) ja Tiia Tulviste (tiia.tulviste@ut.ee) 

 

Väärtused on mõisted või uskumused käitumise ja selle soovitud tagajärgede kohta. Väärtused on 

konkreetsete situatsioonide ülesed, püsivad, suunavad inimeste käitumist ja sündmuste valikut või nende 

kohta tehtavat hinnangut ja on järjestatud oma suhtelise tähtsuse järgi (Schwartz & Bilsky, 1990). 

Väärtussüsteem kujuneb välja põhiliselt murdeeas. Täisikka jõudes on inimese põhiväärtused välja 

kujunenud ja neid on raske muuta (Inglehart & Baker, 2000). Oluline on seega suunata ja jälgida väärtusi 

just teismeeas. Meie uurisime õpilaste väärtushinnaguid 7.-9.klassis kasutades Schwartzi portreemeetodit. 

Schwartz eristas kümme põhiväärtust: 

 

 VÕIM: autoriteetsus, jõukus, sotsiaalne võim 

 SAAVUTUS: auahnus, edukus, võimekus 

 HEDONISM: nauding, elunautimine 

 STIMULATSIOON: mitmekesine ja põnev elu 

 ENESEMÄÄRATLEMINE: oma sihtide iseseisev valimine 

 KÕIKEHAARAVUS: võrdsus, õiglus, sallivus, keskkond 

 HEASOOVLIKKUS: abivalmidus, ausus, lojaalsus 

 TRADITSIOON: traditsioonide austamine, vähenõudlikkus 

 KONFORMSUS: enesedistsipliin, viisakus, vanemate austamine 

 TURVALISUS: sotsiaalne kord, rahvuslik julgeolek 

 

Järjestades Schwartzi väärtuseid tähtsuse järjekorras, võiks öelda, et õpilaste väärtushinnangutes on 

kolme aasta jooksul üsna vähe muutusi toimunud. Hedonism on püsivalt kõige olulisem ning võim kõige 

ebaolulisem (vt. Tabel 1). Samas keskmisi skoore vaadates on selge, et muutused veel toimuvad. Näiteks 

hedonismi ja stimulatsiooni olulisus on igal aastal vähenenud, kuid kõikehaaravuse (teiste inimeste ja nende 

seisukohtade mõistmine ja austamine, looduse kaitsmine) olulisus tõusnud.  

 

Tabel 1: Schwartzi väärtuste järjestus  

 

Väärtus Asetus 

 7.klass 8.klass 9.klass 

Hedonism 1 1 1 

Stimulatsioon 2 2 3 

Heasoovlikkus 3 4 2 

Enesemääratlemine 4 3 4 

Kõikehaaravus 5 5 5 

Saavutus 6 6 6 

Turvalisus 7 7 7 

Konformsus 8 8 8 

Traditsioon 9 9 9 

Võim 10 10 10 

 

Eri maade täiskasvanute väärtuste hierarhia on küllaltki universaalne: heasoovlikkust, 

enesemääratlust ja kõikehaaravust peetakse tavaliselt kõige olulisemaks, neile järgnevad turvalisus, 

konformism, saavutused (6. koht), hedonism (7. koht), stimulatsioon (8. stimulatsioon), traditsioon ja võim 

(Schwartz & Bardi, 2001, lk 285). Huvitav on see, et 7.-9. klassis leitud väärtuste hierarhia erines oluliselt 

täiskasvanute omast: hoopis hedonism ja stimulatsioon on kõige tähtsamad. 9. klassis on heasoovlikkus aga 

liikunud 2. kohale. Huvitav oleks uurida nende õpilaste väärtusorientatsiooni gümnaasiumis. Kas õpilaste 

väärtusorientatsioon muutub veelgi sarnasemaks täiskasvanute uurimisel leitud väärtuste hierarhiale või 

kasvab peale põlvkond, kes hindab hedonismi ja stimulatsiooni üle kõige?  Siinjuures tuleb rõhutada, et ka 

viimasel juhul ei ole midagi lahti, kui ka heasoovlikkust ja kõikehaaravust kõrgelt hinnatakse. 

Erinevates ühiskondades ja gruppides on erinevad väärtusprioriteedid. Huvitusime selllest, kuivõrd 

sarnased on eesti ja vene õppekeelega koolide õpilaste väärtusprioriteedid. Üldiselt olid nende 

väärtushinnangud üsna sarnased. 9.klassis oli aga nende vahel rohkem erinevusi kui 7. ja 8.klassis. Igal 



aastal on olnud erinevused turvalisuse väärtustamise osas: eesti koolide õpilased peavad seda tähtsamaks kui 

vene koolide õpilased.   

Mitmeid erinevusi on poiste ja tüdrukute väärtuste vahel. Igal aastal on poisid võimu ja konformsust 

pidanud olulisemaks kui tüdrukud. Tüdrukud aga on väärtustanud rohkem stimulatsiooni ja heasoovlikkust 

(abivalmidust, lahkust, sõbralikkust). Tüdrukute järjestuses on heasoovlikkus 9.klassiks lausa esikohale 

tõusnud.  

Joonisel 1 on toodud kirjeldatud väärtuste keskmised ja Teie kooli keskmised.  

 

 
Joonis 1. Väärtuste keskmised 
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Suhtluspädevus 

Piret Soodla (piret.soodla@tlu.ee) 

Määratlus 

Suhtluspädevust on määratletud Euroopa eri dokumentides ja uurimustes mõnevõrra erinevalt. Euroopa 

keeleõppe raamdokumendis (2007) defineeritakse suhtluspädevust kui teadmisi ja oskuseid keelevahendite 

kasutamisest kuulamisel, lugemisel, rääkimisel ja kirjutamisel, sõltuvalt keskkonnast ja suhtluseesmärkidest. 

Suhtluspädevusel on kitsamas tähenduses järgmised komponendid: 1) keelepädevus, 2) pragmaatiline 

pädevus, 3) sotsiolingvistiline pädevus. 2013/2014 õppeaastal hindasime põhjalikumalt 9. klassi õpilaste 

keele- ja pragmaatilist pädevust. Järgnevalt anname ülevaate olulisematest tulemustest üldiselt ja eraldi Teie 

kooli õpilaste osas. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Journal_of_Personality_and_Social_Psychology


 Keelepädevus tähendab keelevahendite tundmist ja kasutamisoskust suhtluses. Keelepädevust 

hindasime ühe ülesandega, kus õpilastel tuli lünklausetesse leida sobiva tähendusega võõrsõna, panna see 

lauses sobivasse vormi ning kirjutada. Hindasime eraldi sõnatähenduse tundmist, õigekirja- ja 

grammatilist oskust. Maksimaalselt oli igas valdkonnas võimalik saada 10 punkti. Testi sooritas 868 

õpilast, neist 727 eesti ja 141 vene õppekeelega koolidest. Test täideti kooli õppekeeles. Keskmiselt saadi 

sõnatähenduse tundmise eest 8 punkti, õigekirjaoskuse eest 9 punkti ning sõnavormi moodustamise eest 9 

punkti. Tüdrukute tulemused olid mõnevõrra paremad kui poiste tulemused. Teie kooli õpilaste tulemused 

on esitatud joonisel 2. 

 

 
 

Joonis 2. Sõnatähenduse tundmine, õigekirja- ja grammatikaoskused   

 

Pragmaatiline pädevus hõlmab teadmisi suulise ja kirjaliku keelekasutuse registritest, eri liiki 

tekstidest; teksti mõistmist ja oskust kasutada tekstist saadud informatsiooni. Käesoleval õppeaastal 

hindasime pragmaatilisest pädevusest loetu mõistmist ja lugemise metakognitiivset teadlikkust. 

Teksti mõistmise testis tuli õpilastel läbi lugeda loodusteaduslik teabetekst ning vastata teksti alusel 

15-le küsimustele, millest seitse eeldasid tekstis otseselt sisalduva teabe leidmist ning kaheksa puhul tuli 

tekstis esinevat informatsiooni seostada ning teha järeldusi. Lugemise testi sooritas 889 õpilast, neist 740 

eesti ja 149 vene õppekeelega koolis. Test täideti kooli õppekeeles ning see viidi läbi klassitunnis 

emakeeleõpetaja juhendamisel. Tulemused näitasid, et võrreldes 8. klassiga olid õpilaste oskused 

märgatavalt paranenud (8. klassis kasutati laste oskuste hindamisel sama vahendit) – oskus tekstist infot 

leida ning järeldusi teha olid oluliselt paremal tasemel. Maksimaalne punktide arv oli 19, keskmiselt saadi 

13 punkti. Otsese info leidmise eest saadi keskmiselt 5 punkti (7-st võimalikust), teabe seostamise ja 

järeldamise ülesannetes saadi keskmiselt 8 punkti (12-st võimalikust). Tüdrukute ja poiste tulemuste vahel 

olulisi erinevusi ei olnud. Teie kooli õpilaste tulemused, võrrelduna teiste koolide õpilaste tulemustega, on 

esitatud Joonisel 3. 
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Joonis 3. Teksti mõistmise tulemused 

 

 

Lugemise metakognitiivne teadlikkus on teadlikkus endapoolsetest lugemisstrateegiatest, mis 

toetavad tekstist arusaamist. Metakognitiivset teadlikkust hindasime testiga, mis koosnes kuuest 

lugemisstsenaariumist. Igas stsenaariumis paluti lugemis- ja mõistmisstrateegiate kvaliteeti ja kasutegurit 

hinnata sõltuvalt lugemise eesmärgist. Testi sooritas 738 õpilast, neist 624 eesti ja 114 vene õppekeelega 

koolidest. Testi eest oli võimalik saada 84 punkti, keskmine tulemus oli 62 punkti. Tulemused seostusid 

oluliselt loetu mõistmisega – mida parem on õpilase metakognitiivne teadlikkus, seda paremad kalduvad 

olema ka loetu mõistmise tulemused. Tüdrukute tulemused olid oluliselt paremad poiste omadest. Teie kooli 

õpilaste tulemused on esitatud Joonisel 4. 
 

 

 
 

Joonis 4. Lugemise metakognitiivse teadlikkuse tulemused  

 

 

Viidatud kirjandus 

Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine. (2007). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti 

Rakenduslingvistika Ühing. 

Schlagmüller, M. & Schneider, W. (2007). Würzburger Lesestrategie-Wissenstest für die Klassen 7-12: WLST 7-12. 
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Sotsiaalsed oskused ja toimetulek lähikeskkonnas 

Mari-Liis Kaldoja (mariliiz@ut.ee) 

 

„Sotsiaalse pädevuse all võib mõista üldist võimekust tulla toime erinevates sotsiaalsetes situatsioonides, 

õppida mineviku kogemustest ning rakendada seda pidevalt muutuvas sotsiaalses kontekstis” (Euroopa 

Liidu Teataja, 2006, lk 13−18). Kooliõpilaste sotsiaalse pädevuse hindamisel vaatlesime eraldi kahte 

sotsiaalse pädevuse aspekti: nii toimetulekut lähikeskkonnas (igapäevane sotsiaalne suhtlemine) kui ka 

toimetulekut ühiskonnas laiemalt (kodanikupädevus).  

Õpilase toimetulek lähikeskkonnas sõltub väga paljudest erinevatest asjadest, millest üheks 

olulisimaks on õpilase sotsiaalsed oskused. Sotsiaalseid oskusi on väga palju ning sotsiaalsete oskuste 

erinevaid käsitlusi veelgi rohkem. Meie oma uuringus keskendusime järgnevatele õpilaste sotsiaalsetele 

oskustele:  

1) Huumor ja vaimukus – kas, kui sageli ning millistest olukordades õpilane nalja teeb, kas ja kui 

hästi nalja mõistab, millist nalja eelistab.  

2) Enesekontroll – oskus oma käitumist kontrollida sh oma esmaseid reaktsioone tagasi hoida, oma 

emotsioone reguleerida ning sihipäraselt mingi eesmärgi nimel tegutseda.  

3) Pro-sotsiaalne käitumine – sotsiaalselt soovitavad käitumised nagu näiteks empaatia, teistega 

arvestamine, abistamine jms. 

4) Suhtlemine – õpilase üldine suhtlemisvalmidus ja tema suhtlemisoskused, aga ka soov teistega 

suhelda.  

Sotsiaalsete oskuste küsimustikus oli 16 väidet (igal alaskaalal 4). Õpilaste ülesandeks oli iga väide 

tähelepanelikult läbi lugeda ning seejärel 4-pallisel skaalal hinnata, kuivõrd see väide õpilast iseloomustab. 

Sotsiaalsete oskuste küsimustiku keskmine koondskoor ja alaskaalade koondskoorid on toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Sotsiaalsete oskuste küsimustik – koondpunktisumma ja alaskaalade punktisummad 

 

Sotsiaalsete oskuste küsimustik   N Min Max M SD 

Sotsiaalsete oskuste küsimustik –koondskoor  776 16 64 44,99 7,19 

Huumor ja vaimukus      832 4 16 11,05  2,45  

Enesekontroll       826 4 16 11,17 2,29  

Pro-sotsiaalne käitumine     827 4 16 12,50  2,26 

Suhtlemine      826 4 16 10,30  2,43  

 

Keskmiselt said õpilased sotsiaalsete oskuste küsimustikus 45 punkti, kusjuures pro-sotsiaalse käitumise 

alaskaalal said õpilased keskmiselt kõige rohkem punkte (12,5) ning suhtlemise alaskaalal keskmiselt kõige 

vähem punkte (10,3). 

Teie kooli Sotsiaalsete oskuste küsimustiku keskmised tulemused ja kõikide koolide Sotsiaalsete 

oksuste küsimustiku keskmised tulemused on täpsemalt näha joonisel 5. Sotsiaalsete oskuste küsimustiku 

tulemusi tõlgendades on oluline meeles pidada, et saadud punktisumma ei iseloomustada õpilaste 

tegelike sotsiaalseid oskusi, vaid annab aimu sellest, kuidas õpilased ise oma sotsiaalseid oskusi 

hindavad. Seega võivad keskmisest madalamad või paremad tulemused viidata mitte keskmisest 

madalamatele sotsiaalsetele oskustele vaid näiteks hoopis õpilaste suuremale või väiksemale enesekriitikale. 

 



 
 

Joonis 5. Sotsiaalsed oskused 

 

 

Sotsiaalne pädevus. Toimetulek kodanikuühiskonnas 

Elina Malleus (elina.malleus@tlu.ee) 

 

Lisaks toimetulekule lähikeskkonnas on vaja toime tulla ka ühiskonnas laiemalt (Ten Dam & Volman, 

2007). Ühiskondliku dimensiooni käsitlemise olulisust rõhutab ka riikliku õppekava sotsiaalse pädevuse 

definitsioon. Ühiskondlik pädevus rajaneb õpilaste teadmiste, hoiakute ning aktiivse osalemise soovi 

koostoimele. Ühiskondlikult pädevamat õpilast saab kirjeldada kui indiviidi, kes on teadlik erinevatest 

demokraatliku riigi toimimise alustaladest, huvitub ühiskonnas toimuvate protsesside mõistmisest, 

omab positiivset hoiakut demokraatliku riigikorra suhtes ja on salliv ning soovib olla ühiskonna 

aktiivne liige, nähes erinevaid võimalusi tegutsemiseks ja uskudes enda ühiskondliku tegevuse 

tulemuslikkusesse (Zwaans, Ten Dam & Volman, 2006). Kirjeldatud määratlusest tulenevalt uuriti õpilaste 

kodanikukäitumisega seotud uskumusi (nende arusaama soovitud tegevustest, usku tegutsemisvõimaluste 

olemasolusse ning enda tegevuste tulemuslikkusesse), huvi poliitika ning ühiskonnaelus toimuva vastu, 

hoiakuid nii demokraatia põhimõtete kui ka erinevuste osas, teadmisi riigi toimimisest ning inimeste 

õigustest ja kohustustest kodanikuna. Järgnevas esitatakse lühiülevaade õpilaste uskumustest ning  

kirjeldatakse õpilaste arusaama demokraatia tähendusest. 

 

 Õpilaste kodanikukäitumisega seotud uskumused.  
8. ja 9. klassis küsiti õpilastelt  

a) kuivõrd nad leiavad, et mõistavad ühiskonnas ja poliitikas toimuvat  

b) kuivõrd nendevanustel noortel on võimalusi ühiskonnaelus kaasa lüüa 

c) kuivõrd õpilased usuvad, et neil endil on midagi juurde anda ning panustada ühiskonna toimimisse.  

 

Õpilaste hinnanguid esitati 4-pallisel skaalal, kus äärmused tähistasid väidetega nõustumist ning 

mittenõustumist. Kirjeldatud motivatsioonilisi tegureid peetakse oluliseks osaks õpilaste käitumise 

kujundamisel (Sherrod, Flanagan & Youniss, 2002). Joonisel 6 on välja toodud kõigi uurimuses osalenud 

koolide keskmised ja Teie kooli keskmised nii 8. kui 9. klassis.  
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Joonis 6. Õpilaste ühiskondliku pädevusega seotud uskumused 8. ja 9. klassis 

 

Kõikide õpilaste tulemuste võrdluses 8. ja 9. klassis on märgata enesehinnangute tõusu kõikides 

valdkondades. Barret ja Buchanan-Barrow (2005) toovad välja, et nooruki jaoks muutuvad teda ümbritsevad 

keskkonnad ajas järjest mitmekülgsemaks ning erinevate kogemuste mõtestamise kaudu leitakse endale ka 

sobivad ühiskonnaalased tegevused ning kaasalöömisvõimalused. Ühiskonna toimimise ning poliitikaga 

seonduva mõistmise juures on oluline osa kindlasti ka teadmiste suurenemises valdkonnaga seonduvate 

õppeainete kaudu (ajalugu, ühiskonnaõpetus), kuid kõikidel aineõpetajatel on võimalus kaasa aidata õpilaste 

maailmapildi mitmekesistumisele, leides erineva huvi ning soovidega õpilaste jaoks võimalusi osalemiseks 

ning ühiskonna arengusse panustamiseks. Teadmiste pideva täienemise kaudu hakkab muutuma ka arusaam 

demokraatiast ning erinevatest osalusvõimalustest, mis ei pruugi enam piirduda valimas käimisega (Berti, 

1998). 

 

     Demokraatia põhimõtete üha mitmekülgsemast tõlgendamisest räägivad ka õpilaste vastused 

küsimustele, mida demokraatia nende jaoks tähendab. Varasemad uurimused põhikooliõpilaste 

demokraatiaga seotud tähendustest on näidanud aja jooksul vähenevat esindusdemokraatiale viitamist ning 

teiste tegurite osakaalu suurenemist (Flanagan, Gallay, Gill, Gallay ja Nti, 2005). Joonisel 7 on kujutatud 

õpilaste poolt välja toodud vastuste keskmine osakaal 9. klassis.  

Vaid esindusdemokraatiale viitamine võib vähendada õpilaste osalusvõimalusi, sest on suuresti seotud 

nägemusega riik-kodanik tasandist, kust osalusvõimalused on piiratud valimas käimisega ning 

seadusekuulekusega. Ometi on noortel demokraatlike põhimõtete järgmiseks väga erinevaid võimalusi ning 

nende mitmekülgne teadvustamine on kindlasti ka üks ühiskonnaga seotud pädevuse oluline osa. 

 

 
 
Joonis 7. Õpilaste vastused küsimusele, mida demokraatia nende jaoks tähendab 
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Ettevõtlikkuspädevus. Divergentne mõtlemine  

Kairit Õunapuu (kairit.ounapuu@tlu.ee) 

 

Üks omadus, mida ettevõtlikkusega seostatakse on divergentne mõtlemine ehk loovus. Uurimustulemused 

näitavad, et ettevõtlikkus toetub paljuski just loovusele ning ideatiivsusele, st võimele genereerida uusi 

ideid/mõtteid/lahendusi (Ames & Runco, 2005). Seega seostub loovus ka divergentse mõtlemisega, mida 

nähakse loovuse oskuse ja potentsiaali individuaalsete erinevuste alustalana (Silvia et al., 2008). On toodud 

välja (nt Nga & Shamuganathan, 2010), et ettevõtlikke inimesi eristab nende võime ette kujutada olukordi 

ning suutlikkus tegutseda piiratud ressurssidega, riskirikastes situatsioonides ja mitmekülgsetes 

olukordades.  Käesoleva projekti raames huvitusime millisel kujul õpilased ette antud 

situatsiooniprobleemile (divergentse mõtlemise ülesandele) lahendusvariante pakuvad.  

 Situatsioon, millele õpilastel tuli pakkuda võimalikult palju lahendusvariante, oli kontserdiks raha 

saamine, kui vanematelt on eelnevalt teiseks otstarbeks raha juba küsitud, aga kontserdi piletid tuleb välja 

osta. Kõige enam pakuti ühe õpilase poolt kuus valikuvarianti, keskmine pakutud valikuvariantide arv oli 

siiski M=2.20.  

 Enim arvasid õpilased, et sellises situatsioonis küsiks nad raha (emalt/isalt; sõbralt/sõbrannalt; 

vanavanematelt; tuttavatelt; õelt/vennalt; sugulastelt); laenaks raha (emalt/isalt; sõbralt/sõbrannalt; 

vanavanematelt; tuttavatelt; sugulastelt) või läheks tööle (ema/isa juurde;sõbra juurde, vanavanemate juurde; 

mõtleks midagi välja, mille kaudu raha teenida). Veel pakkusid õpilased variante, kus nad abistaks kedagi 

raha teenimiseks (nt ema/isa kodutöid tehes; vanavanemaid või sugulasi) või müüks enda asju ära. Vähim 

pakuti variante kogutud raha kasutamist, kontserdile mineku loobumist, raha kerjamist, käitumist mitte 

lubatud viisil (nt varastamine, panga röövimine, valetamine jms) või mõnd muud varianti (nt lotovõidu 

saamist, maast raha leidmist, krediitkaardiga maksmist vms). Õpilaste poolt pakutud variantide keskmised 

on välja toodud tabelis 3.  

 

Tabel 3. Õpilaste poolt divergentse mõtlemise ülesandele pakutud lahendusvariantide keskmised kahanevas 

järjekorras. 

 

 

Õpilase pakutud lahendusvariant  

 

N  

Vastuse 

esitanute % 

 

Raha küsimine  1138  47  

Raha laenamine  1138  36  

Tööle minemine  1138  32  

Kellegi abistamine raha saamiseks  1138  10  

Asjade müümine  1138  10  

Kogutud raha kasutamine  1138  7  

Kontserdile mitte minemine  1138  5  

Raha kerjamine  1138  4  

Muu (nt lotovõit, maast raha leidmine jms)  1138  4  

Tegutsemine mitte lubatud viisil   1138  3  



 

 Lisaks õpilaste poolt pakutud valiku variantide arvule vaadati seda, kas õpilased pakkusid pigem 

sarnaseid vastuseid (ühte kategooriasse kuuluvaid nt raha küsimine vanavanematelt, raha küsimine sõbralt) 

või erinevaid (erinevasse kategooriasse kuuluvaid vastuseid nt raha küsimine vanavanematelt, raha 

laenamine sõbralt, tööle minek). Viimane neist väljendab ka rohkem õpilaste divergentset mõtlemist. 

Lähtuvalt pakutud valikuvariantide arvust ja nende variatiivsusest jaotati õpilased nelja gruppi:  

1. Kehvad ühesuunalised mõtlejad: vähe vastusevariante pakkunud (1-2 varianti) ja vastused samas;  

2. Kehvad mitmesuunalised mõtlejad: vähe vastusevariante, aga need kuuluvad erinevatesse 

kategooriatesse; 

3. Head ühesuunalised mõtlejad: palju vastusevariante pakkunud, aga üle poole vastustest olid samasse 

kategooriasse kuuluvad;  

4. Head mitmesuunalised mõtlejad: palju vastusevariante pakkunud (3-6) ja üle poole vastustest olid 

erinevatesse kategooriatesse kuuluvad.  

 Joonisel 8 on toodud kõigi uuringus osalenud koolide õpilaste divergentse mõtlemise ülesande 

alusel moodustatud õpilaste gruppide osakaalu ja Teie kooli õpilaste divergentse mõtlemise ülesande alusel 

moodustatud õpilaste gruppide osakaalu ette antud situatsiooniprobleemile.  
 

 
 

 

 

 

Joonis 8. Divergentse mõtlemise ülesande alusel moodustatud õpilaste gruppide osakaalud 
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Õpipädevus 

Anna-Liisa Jõgi (annaliisa.jogi@gmail.com) ja Kati Aus (katiaus@tlu.ee) 

 

Kaasaegne õppimiskäsitlus rõhutab õppija aktiivsust informatsiooni vastuvõtmisel ja töötlemisel.  Oskuslik 

õppija on motiveeritud seadma endale õpieesmärke, kasutama sobilikke kognitiivseid (nt teadmiste 

seostamine, organiseerimine, kordamine, märkmete ja jooniste tegemine) ja metakognitiivseid õpioskusi 

(õpieesmärgi poole liikumise jälgimine ja hindamine) ning looma endale õppimiseks sobiliku keskkonna 

(Zimmermann ja Schunk, 2011). 

 Õpipädevuse määratlusse kuuluvad oskused, hoiakud ja uskumused võib jagada nelja üksteisega 

tihedalt seotud valdkonda (Boekaerts, 1999; Pintrich, 1999): 

1. Emotsioonide, motivatsiooni ja uskumustega seotud tegurid, mis hõlmavad  akadeemilisi eesmärke, 

enesetõhusust, õpitava väärtustamist ja uskumusi võimekuse muudetavusse ja pingutamise 

tulemuslikkusesse. 

2. Keskkonna ja tegevuse reguleerimine ehk see, kuidas õppijad reguleerivad oma õppimisprotsessi ja 

õpikeskkonda. Keskkonna ja tegevuse käitumuslik reguleerimine on eelduseks, et õppijad saaksid rakendada 

kognitiivseid ja metakognitiivseid õpioskusi. 

3. Kognitiivsed õpioskused - õpitava kodeerimise (mõtestamise), meeldejätmise, meenutamise, 

konstrueerimise ja kasutamisega seotud strateegiad ehk see, kuidas õppijad informatsiooni vastu võtavad 

ning seda töötlevad. 

4. Metakognitiivsed õpioskused ehk see, kuidas õppijad enda õppimist jälgivad ja suunavad ning info 

vastuvõtmise ja töötlemise viisi üle otsustavad. Metakognitiivsete õpioskuste olemasolu lubab õppijatel 

kasutada teadvustatult kognitiivseid õpistrateegiaid ning reguleerida emotsioone, motivatsiooni, keskkonda 

ja käitumist. 

 

Õpimotivatsioon läbi kolme õppeaasta 

Sel aastal keskendume tagasisides uskumustele õppimise kohta, pingutamise suunamisele ning matemaatika 

huvile läbi kolme uuringuaasta. Huvi on küll uuritud konkreetse õppeaine kontekstis, kuid õppeaine ise on 

valitud põhiainete seast ilma suurema tagamõtteta. Kõigi kolme uuritud teguri puhul vastasid õpilased, 

kuivõrd nad nõustuvad seda tegurit kirjeldavate väidetega skaalal 1 – „ei nõustu üldse“ kuni 4 – „nõustun 

täiesti“. Õpilaste hinnangute põhjal on arvutatud iga kooli keskmine. Juhime tähelepanu, et erinevus kooli 

keskmise ja kõigi uuringus osalenud õpilaste keskmise hinnangu vahel on enamasti väga väike ning 

pole statistiliselt oluline, seega tuleb nende tõlgendamisel olla ettevaatlik. 

 Koolikeskkonnas oluliste motivatsiooniliste tegurite hulka kuuluvad õppija uskumused teadmiste 

olemuse ja omandamise ehk õppimise kohta (Pintrich, 1999). Üldistatult võib öelda, et õppimist soodustavad 

ehk nii-öelda positiivsed uskumused väljenduvad arusaamas, et õppimine ei pruugi alati toimuda kiiresti ja 

vaevata, ning et õppimisvõime on arendatav. Õppimisprotsessi pigem kahjustavad, õppimisega seotud 

negatiivsed uskumused (joonistel nimetusega Jäävususkumused) seevastu väljenduvad arvamuses, et 

õppimine peaks toimuma kiiresti ja vaevata, et õppimisvõime on kaasasündinud ning et keerukamate 

probleemide lahendamisega on mõtet vaeva näha vaid tõeliselt võimekatel õpilastel (Schommer-Aikins, Bird 

ja Bakken, 2010). On näidatud, et õpilasi, kes kalduvad arvama, et õppimisvõime on pigem sünnipärane, 

iseloomustab teistega võrreldes enam kalduvus kasutada õppimisel pigem pealiskaudseid õpistrateegiaid 

(Mangels et al., 2006) ning suurem motivatsiooni ja õppeedukuse langus liikumisel esimesest kooliastmest 

teise ja teisest kolmandasse (Blackwell et al., 2007). 

 Meie tulemused näitavad nõrka, kuigi statistiliselt olulist seost õppimisega seotud negatiivsete 

uskumuste ja lapse akadeemilise enesetõhususe vahel nii seitsmendas kui ka kaheksandas klassis. Ehk siis 

õpilased, kes kalduvad uskuma, et õppimisvõime on sünnipärane, kipuvad teistest suurema tõenäosusega 

kahtlema ka oma akadeemilises võimekuses. Üheksandas klassis aga seos õppimisvõimet puudutavate 

uskumuste ja akadeemilise enesetõhususe vahel kaob, mis tähendab, et edasist õppimist kahjustavad 

uskumused võivad olla nii õpilastel, kes peavad end õppimises hästi toimetulevaks kui ka õpilastel, kes 

tunnevad, et õppimine valmistab neile raskusi. 

 Läbi kolme aasta on näha, et mida enam usuvad õpilased, et õppimisvõime on sünnipärane, 

seda vähem pingutavad nad kooliülesannetega, kui ülesanded on rasked või igavad, ning seda enam 

kipuvad nad keskenduma ebaedu vältimisele ja oma eksimuste varjamisele. See on õppimist kahjustav, 

kuna mida enam tegeleb õpilane sellega, et mitte näida rumal või saamatu, seda väiksem on tõenäosus, et ta 

õpitavat materjali sügavuti töötleks ja õppimisest rõõmu tunneks (Mangels et al., 2006). 



 Samas on näha, et õppimisega seotud negatiivsed uskumused 7. kuni 9. klassini keskmiselt pigem 

kahanevad; küll vähe, kuid statistiliselt olulisel määral. See tähendab, et üheksanda klassi õpilased kalduvad 

seitsmendikest vähem uskuma, et õppimisvõime on kaasasündinud ja et õppimine toimub kas kiiresti või 

üldse mitte. Joonisel 9 on kuvatud õppimisega seotud negatiivsete uskumuste määr 7., 8. ja 9. klassis 

uurimuse koguvalimil sugude lõikes ning joonisel 10 teie kooli tulemused võrdluses koguvalimiga.  

 

 
  

Joonis 9. Poiste ja tüdrukute jäävususkumuste tase 7., 8. ja 9. klassis  

 

 

 
  

Joonis 10. Jäävususkumuste määr 7., 8. ja 9. klassis koguvalimil ja teie  koolis. 

 

 

 Pingutamise suunamise all peetakse silmas, kuivõrd õpilane pingutab õpiülesannete täitmise nimel 

ka siis, kui need talle kõige põnevamad ei tundu või kui ülesanne osutub keeruliseks. Lisaks eelpool 

mainitud seostele uskumustega, mõjutab pingutuse suunamist ka motivatsioon – õpilased, kes tunnevad 

enam õpitava vastu huvi ja kes usuvad, et tulevad õpiülesandega toime, pingutavad rohkem. Õpikeskkonnas 

saab õpilasi suunata pingutama neile enam autonoomiat lubades ning õppimisega seotud positiivseid 

uskumusi rõhutades  (Wigfield et al., 2011).  

 Meie uuringus osalenud õpilased ütlesid ennast kõige enam pingutavat 7. klassis ja kõige vähem 9. 

klassis. Joonisel 11 on toodud õpilaste hinnangud enda pingutamise suunamisele (pingutamine) vastavalt 7., 

8. ja 9. klassis teie kooli õpilaste keskmise võrdlusena kõigi vastanute keskmisega. 
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Joonis 11. Pingutamise suunamine 7., 8. ja 9. klassis koguvalimil ja teie  koolis.  

 

 

 Huvi all mõeldakse seda, kuivõrd õpilasele meeldib mingi ainevaldkonna õpiülesannetega 

tegelemine. Huvi võib tuleneda sisemistest või keskkonnast pärit faktoritest, näiteks soovist midagi teada või 

soovist uurida keskkonnas tähelepanu köitvat nähtust. Üldistatult öeldakse, et põhikooli ajal väheneb 

õpilaste huvi õpitava vastu ning seda põhjendatakse nii noorte inimeste tegevuste ringi laienemise kui 

õpilaste ajas kasvava tundega, et nad ei suuda kõige koolis nõutavaga toime tulla (Jacobs et al., 2002; 

Wigfield & Wagner, 2007). Meie kolme õppeaasta tulemused ei kinnitanud langust õpilaste 

matemaatikahuvis keskmiselt võetuna. Joonisel xxxx on toodud õpilaste matemaatikahuvi (huviMA) 

vastavalt 7., 8. ja 9. klassis teie kooli õpilaste keskmise võrdlusena kõigi vastanute keskmisega.     

 

 

 
 

Joonis 12. Matemaatikahuvi 7., 8. ja 9. klassis koguvalimil ja teie  koolis.  
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Matemaatikapädevus 

Anu Palu (anu.palu@ut.ee) 

Matemaatikapädevuse mõõtmine 

Üheksanda klassi matemaatika testis osales 818 õpilast, neist eesti õppekeelega 666 ja vene 

õppekeelega 152. Klassis läbi viidud ainetest koosnes 25st ülesandest (alaülesannetega kokku 32). Testi 

koostamisel oli arvestatud, et see sisaldaks igapäevaeluga seotud probleemide lahendamist (9 ülesannet), 

arvutamisalgoritmide kasutamisoskust (12 ülesannet) ning lihtsama algebra tundmist ja rakendamist (7 

ülesannet). Lisaks nimetatud  ülesannetele, oli testis veel 4 ülesannet, mis antud jaotuse alla ei arvestatud: 1) 

kuue tipuga püramiidi tahkude ja servade loendamine, 2) antud harilike murdude seast suurema valimine 

ning 3) mitmes eelnevas uuringus olnud kaks 3. klassi ainekavasse kuuluvat ülesannet arvu koostise 

tundmisele ja avaldise koostamisele. Ülesandeid hinnati dihhotoomselt: vale vastus või vastamata ülesanne 

andis 0 punkti, õige vastus 1 punkti. Seega sai olla maksimaalne keskmine tulemus 1,0. 

Matemaatikapädevust mõõdeti ka teistes testides: kaks ülesannet oli suhtluspädevuse testis ja üks 

ülesanne keele testis. Eesmärgiks oli teada saada, kuidas õpilased lahendavad elulisi probleeme aineväliselt. 

 

Tulemused 

Tabelist 4 leiate oma kooli õpilaste keskmise tulemuse. Kogu valimi keskmine lahendatus oli 0,64, 

kusjuures vene õppekeelega koolide keskmine tulemus oli kõrgem (ANOVA; F = 39.5, p = 0.00). 

 

Tabel 4. Testi lahendatus (M – keskmine, SD – standardhälve). 

 

 M SD 

Eesti õppekeelega õpilased 0.62 0.19 

Vene õppekeelega õpilased 0.73 0.17 

Kõik õpilased 0.64 0.19 

Mõniste (LA) Põhikool 0.74 0.15 

 

 

Vaadeldes erinevate ülesannetegruppide keskmisi tulemusi, selgus vene õppekeelega koolide õpilaste 

oluline paremus. Väiksem oli keskmiste erinevus arvutamise korral (eesti õppekeelega 0.76 ja vene 

õppekeelega 0.84), kuid algebra ülesandeid ning igapäevaelu probleeme lahendavad vene õppekeelega 

koolide õpilased tunduvalt paremini (tabel 4).  

 

Tabel 5. Erinevate ülesannetegruppide lahendamine (M – keskmine, SD – standardhälve). 

 Igapäevaelu 

probleem 

Arvutus Algebra 

M SD M SD M SD 

Eesti õppekeelega õpilased 0.58 0.30 0.76 0.14 0.54 0.29 

Vene õppekeelega õpilased 0.72 0.28 0.84 0.12 0.71 0.25 

Kõik õpilased 0.61 0.30 0.78 0.14 0.57 0.29 

Mõniste (LA) Põhikool 0.83 0.11 0.72 0.17 0.74 0.28 



 

 

Vaadeldes eraldi üksikuid ülesandeid, selgus, et kõige madalama lahendusprotsendiga (24) oli 

arvutusülesanne, kus eksiti tehetejärjekorraga. Avaldise 27 : 0,1  10 väärtuse leidmisel õpilased esmalt 

korrutasid ja siis jagasid. Võib oletada, et neil on kinnistunud reegel „enne korrutan ja jagan“ sõnasõnalt. Ka 

avaldise  64 – 26 + 14 väärtuse arvutamisel eksis ligi kolmandik õpilastest. Ilmselt mängib ka siin rolli reegli 

sõnastus „liidan ja lahutan“.  

 

 

Teistes pädevuse testides olnud ülesandeid lahendasid eesti õppekeelega koolide õpilased paremini kui 

vene õppekeelega koolide omad, kuid keskmine tulemus statistiliselt oluliselt ei erinenud (tabel 6).  Kolmest 

ülesandest osutus kõige raskemaks kodust sihtkohta jõudmise aja arvutamine. Õigeid vastuseid oli vaid 

11%.  

 

Tabel 6. Matemaatikaülesannete lahendamine teistes testides (M – keskmine, SD – standardhälve). 

 

 Aja arvutamine Valuuta vahetamine Tõenäosuse 

leidmine 

M SD M SD M SD 

Eesti õppekeelega õpilased 0.19 0.39 0.56 0.50 0.39 0.49 

Vene õppekeelega õpilased 0.16 0.36 0.49 0.50 0.25 0.43 

Kõik õpilased  0.11 0.31 0.54  0.50 0.36 0.48 

Mõniste (LA) Põhikool 0.33 0.50 1.00 0.00 0.57 0.53 

 

 

Järeldusi 

Põhikooli riiklikus õppekavas defineeritakse matemaatikapädevus kui suutlikkus kasutada 

matemaatikale omast keelt, sümboleid ning meetodeid erinevaid ülesandeid lahendades kõigis elu- ja 

tegevusvaldkondades. Antud uurimus näitas, et just igapäevaelu probleemide lahendamisel jäävad õpilased 

hätta. Matemaatika üldpädevuse saavutamiseks tuleks rohkem lahendada elulisi ülesandeid, näidata 

matemaatika seost eluga.  

Põhiliseks raskuseks lahendamisel on teksti mõistmine, st probleemist arusaamine. Teksti loetakse 

pealiskaudselt, jäetakse tähelepanemata oluline teave. Sama täheldati ka PISA uuringus.  

Õpilaste vastuseid analüüsides, on näha, et õpilased ei ole harjunud hindama tulemusi. Vastava harjumuse 

saab kujundada õpetaja. Hinnata ei tuleks ainult lõpptulemust – juurutada tuleks ka prognoosivat hindamist. 

Õpilased on enamuses omandanud arvutamise algoritmid, kuid vajaka jääb oskusest neid rakendada. 

Mitme ülesande lahendamisel paistis silma, et õpilastel pole omandanud fakte ja protseduure arusaamisega, 

mistõttu ei osata ka valida ülesande lahendamiseks vajalikku õiget algoritmi ja strateegiat teadlikult. Üks 

võimalus hinnata mõistmist, on rohkem paluda õpilastel selgitada oma lahenduskäike – nii õigeid kui 

valesid. Mõistmist saab hinnata ka uudsete ülesannete lahendamise kaudu: kui õpilasel puuduvad õpitud 

viisid ülesande lahendamiseks, tuleb tal hakata mõtlema. Oluline ei ole lahenda suurel hulgal rutiinseid 

ülesandeid, vaid pakkuda erinevaid situatsioone.  

Probleemide lahendamise õpetamisel tuleks pöörata tähelepanu ülesande sisulisele mõtestamisele ja 

eluga seostamisele, erinevate lahendusviiside kasutamisele. Teiste ainete õpetajad saavad toetada 

matemaatikatundides omandatud probleemülesande lahendamisoskuse kinnistamist erinevate eluliste 

probleemide lahendamisega. 

 
 

 

Enesemääratluspädevus 
Grete Arro (grete.arro@tlu.ee) 

 

Enesemääratluspädevust mõtestasime kui võimet iseenda tundeid-mõtteid, omadusi ja käitumist teadvustada 

ja kirjeldada. On oluline, et iseenda määratlus on alati ümbritseva keskkonna suhtes – see ei ole lihtsalt 
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„mina” kirjeldus, vaid sõltub kontekstist, mille suhtes üks või teine omadus või käitumine kohane või 

oluline on. Seega on enesemääratlemine keerukas nähtus – selleks, et iseend pädevalt peegeldada, tuleb 

mõista ka ümbritsevat taustsüsteemi, sest alles selle suhtes muutub enesemääratlus tähenduslikuks.  

 

Enesemääratluspädevuse olulisus seisneb selles, et oskus iseenda omadusi teadvustada ja nimetada loob 

võimaluse vajaduse korral neid omadusi muuta – suunata oma käitumist ja arengut. Näiteks annab 

enesekohase info parem mõistmine võimaluse viltu läinut korrigeerida - akadeemilises kontekstis võiksid 

kasutoova enesekirjelduse näited olla sellised tõdemused nagu “seda ma veel ei oska”, “siin on mul 

teadmistes lünk”, “see asi tuleb lisaks ära õppida”.  Iseenda vigade tähelepanemine on keskkonnaga 

kohanemise juures olulisimaid aspekte, mis võimaldab inimesel aeg maha võtta, oma käitumist kalibreerida 

ja tulemusena sooritust parandada (Legault & Inzlicht, 2013). Seega on enesemääratlusoskus seotud 

eneseregulatsiooniga – edukaks eneseregulatsiooniks on vaja, et inimene märkab ja võtab arvesse tekkivaid 

vigu ja reageerib nendele, et neist õppida ja nende kordumist vältida (Holroyd & Coles, 2002). Head 

enesereguleerijad ehk need, kes suudavad iseenda impulsse juhtida ja keskkonnatingimusi kujundada nii, et 

need ei takista eesmärkide poole liikumist, on õnnelikumad, tervemad ja produktiivsemad (Tangney, 

Baumeister, & Boone, 2004).  

 

Enesemääratluspädevuse hindamiseks on üks võimalikke viise lasta õpilastel kirjeldada oma käitumist, 

mõtteid ja/või tundeid läbi erinevate situatsioonide. Sellisel juhul on enesemääratluspädevuse näitajana 

võimalik kasutada õpilaste poolt nimetatud enesekohaste kirjelduste hulka, teisisõnu, kui palju erinevaid 

kirjeldusi õpilane välja mõtleb.  

Samas tuleb sellise näitaja tõlgendamisel olla ettevaatlik – kirjelduste arv võib mõnikord olla erineva 

tähendusega. Õpilased, kes oskavad iseend eri olukordades mitmekülgsemalt peegeldada, seega on paremad 

enesemääratlejad, leiavad paremini paindlikke ja olukorrale sobituvaid lahendusi ja tulevad tänu sellele oma 

käitumise ja tunnete reguleerimisega paremini toime.  

 

Samas võib väike number enesemääratluse skoorina tähendada ka seda, et mõni õpilane suudab enesekohast 

infot kiiresti analüüsida, seega võib tema enesekirjeldused olla sisuliselt „mahukamad“, aga napimad, 

lähenedes sellega küpsemale ja abstraktsemale enesemõistmisele. Näiteks võib lastel tekkida arengu käigus 

võime nimetada varem mitmest aspektist koosnevat kirjeldust („mulle meeldib, kui saab nalja ja pulli ja kui 

ümber on palju sõpru“) ühe terminiga („olen seltskondlik“, „olen ekstravertne“). Seega võivad 

abstraktsemalt mõtlevamad lapsed suuta kirjeldada oma käitumist või mõtteid kokkuvõtlikumalt. 

  

Samuti võib verbaalne enesemääratlus sisaldada juba oskust oma emotsiooni reguleerida: enesepeegeldus 

(„olen pettunud ja vihastan, aga püüan ikkagi rahulikuks jääda“) võib osadel lastel väljenduda nii, et nad 

nimetavad ainult reguleeritud emotsiooni („säilitan sellises olukorras rahu“) ning edasise tegevuskava 

(„püüan leida olukorrale selgitust“). Teisisõnu, laps on juba situatsioonist distantseeruda ning olukorda 

teise nurga alt hinnata püüdnud. Selline olukorra kognitiivse ümberhindamise oskus või distantsi loomise 

võime, mis on arenguliselt küpsem, ei saa samuti väljenduda lihtsalt numbrilises enesekirjelduste summas.  

 

Samuti võib eneserefleksioon olla mõnikord ebafunktsionaalne – näiteks valdavalt negatiivsete enesekohaste 

mõtete peas „ketramine“ või keskendumine iseenda tegevusele minevikus (Trapnell & Campbell, 1999). 

Korduv keskendumine oma meeleolu põhjustele eesmärgiga meeleolu parandada omab pigem vastupidist 

efekti (Kross & Ayduk, 2011). Seega ei pruugi põhjalik enesekirjeldus, mis on läbivalt enesekriitiline ja 

näeb erinevate olukordade puhul pigem negatiivset tõlgendust, kohanemisele kaasa aidata. 

  Seega tuleb enesemääratluspädevust hinnates tuleks arvesse võtta sõnaliselt väljendatud enesemääratluse 

sisulist külge, näiteks:  

- kas eneserefleksioon peegeldab kalduvust keskenduda negatiivsele, jäädes „kinni“ kindlasse 

enesekohasesse mõttemustrisse („mul on paha, piinlik ja kurb“; „ ma ei saa sellega kunagi 

hakkama“); 

- kas määratlus peegeldab vaid emotsiooni või ka selle emotsiooni reguleerimise püüet; 

- kas enesemääratlus sisaldab situatsiooni ümberhindamist, erinevaid vaatenurki; 

- kas enesemääratlus sisaldab erinevaid käitumislahendusi. 

Enesemääratluspädevuse arendamiseks võiks eelneva põhjal tuletada, et õpetaja, kes tahab aidata õpilasel 

olla pädevam enesemääratleja, ei peaks lihtsalt ergutama lapsi sobivatel hetkedel eneseanalüüsile, vaid 



suunama lapsi püstitama enesekohaseid küsimusi erinevatest vaatenurkadest ning tähendustest lähtuvalt. Ta 

peaks ergutama lapsi otsima sama olukorra mitmest perspektiivist tõlgendamise viise ning mõtlema, 

millisest oleks antud hetkel kõige kohasem lähtuda. Näiteks võiks probleemsituatsioonides küsida “Kas ma 

võiksin selles olukorras ka kuidagi teisiti mõelda, tunda, käituda?”; “Kuidas keegi teine võiks seda 

olukorda tõlgendada?”. Samuti võib aidata mõttemäng “Kujutle, et sa oled kärbes seinal ja vaatad 

iseennast selles olukorras kõrvalt. Mida sa siis näed?” (Kross & Ayduk, 2011). Sotsiaalsetes suhetes 

tähendab see, et õpilane püüab mõtestada oma käitumist nii iseenda kui ka teiste inimeste perspektiivi 

mõttes. Saavutuse kontekstis võiks see tähendada võimalust oma senine tegutsemisviis või –strateegia 

kõrvale panna ja püüda toimida uutmoodi.  

 

Selline eneserefleksioonioskust toetav võte - iseenda omaduste, mõtete, tunnete või käitumise vajadusel 

ümberhindamine on keeruline kognitiivne operatsioon, mis eeldab, et peetakse meeles ümberhindamise 

põhjust; mõeldakse välja alternatiivseid hinnanguid olukorrale, hankides selle jaoks mälust infot probleemi 

põhjuste, olulisuse ja võimalike tagajärgede kohta; valitakse nende ümberhinnangute vahel; peetakse valikut 

meeles; analüüsitakse, kas ümberhindamine oli edukas, näiteks, kas emotsionaalne seisund selle tagajärjel 

paranes (Ochsner & Gross, 2008). Eelnev viitab, et enesemääratluspädevus eeldab keerukate 

mõtlemisoperatsioonide valdamist; sellele ergutamine-suunamine samal ajal aga võiks ka arendada sedalaadi 

mõtlemisoperatsioonide sooritamist. 

 

Samuti toetab enesemääratlusoskust autonoomse motivatsiooni toetamine (vt. sama mõistet ka õpipädevuse 

alt). Autonoomse tegutsemisega seostub negatiivsete tunnete aktsepteerimine (Reeve, 2009) ja enesekohase 

hirmutava info tunnistamine (Hodgins et al., 2010). Suurem teadlikkus negatiivsetest emotsioonidest ja 

ebameeldivast infost aitab omakorda üles leida erinevusi tegeliku ja soovitud käitumise vahel. See parandab 

tähelepanu, taju ja valmisolekut tegutsemiseks, mis kõik toetavad optimaalset eneseregulatsiooni ja seeläbi 

parimat sooritust (Legault & Inzlicht, 2013). Seega saab õpetaja autonoomset motivatsiooni toetades aidata 

õpilastel saada ehk ka paremateks enesereflekteerijateks.  
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