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SISSEJUHATUS 

Haridusvaldkonna arenguid ja rahastust Eestis aastatel 2014-2020 reguleerib „Elukestva õppe 

strateegia 2020“. Selle eesmärgiks on, et „ ... kõigile Eesti inimestele on loodud nende 

vajadustele ning võimetele vastavad õpivõimalused kogu elukaare jooksul, et tagada neile 

isiksusena väärika eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus“ (Eesti elukestva 

õppe strateegia 2020, 2014). Üheks kaheksast elukestva õppe strateegia sihist on erinevate 

osapoolte rahulolu kasv elukestva õppe korraldusega. Rahulolu analüüsimiseks alustati 

Haridus- ja teadusministeeriumi tellimisel riiklike rahuloluküsitluste läbiviimist kõigil 

formaalhariduse tasemetel. Varasemalt pole meil nii mahukaid ja regulaarseid uuringuid õppe 

subjektiivse kvaliteedi ja kättesaadavuse kohta tehtud. 

Esimesed rahulolu-uuringud viidi üldhariduskoolide õpilaste hulgas läbi 2015. aastal. Nendega 

mõõdeti vaid üksikuid koolide rahuloluga seotud küsimusi. Kohe ilmnes ka vajadus uute 

põhjalikumate rahuloluküsitluste järele, mis võimaldaksid mõõta palju enamaid õppeasutuse 

rahuloluga seotud küsimusi ja oleksid rakendatavad erinevatele sihtrühmadele kõikidel 

hariduse tasemetel. 

Juba järgmise aasta lõpuks valmiski Tartu Ülikooli Sotsisaalteaduslike rakendusuuringute 

keskuse (TÜ RAKE) poolt uus haridusala rahulolu hindamise raamistik ning sellel põhinevad 

rahuloluküsitlused kõikidele haridustasemetele alates alusharidusest kuni erinevate 

täiendkoolitusteni.1 Nii teoreetilise lähenemise kui ka konkreetsete küsitluste loomisel tugineti 

olemasolevatele rahvusvaheliste haridusuuringute praktikatele ja sellekohasele 

teaduskirjandusele.  

Uued rahuloluküsitlused võeti kasutusele 2017. aastast. Lisandusid uued sihtrühmad 

(lapsevanemad) ning lisaks üldharidusele hakati riigi tasandil heaolu mõõtma ka teistel 

haridusastmetel. Samal aastal algasid küsitluste katsetused. Alates 2018. aastast viiakse 

rahuloluküsitlusi läbi kõikidele sihtrühmadele. 

Rahuloluküsitluste eesmärgiks on anda erinevatele haridusega seotud osapooltele tagasisidet, 

kuidas nad hariduses osalemise kaudu kogevad selle kvaliteedi ja maine muutusi ajas. 

Tagasiside toetab arendustööd riigi-, kohaliku omavalitsuse ja õppeasutuse tasandil. Rahulolu-

uuringud võimaldavad järelemõtlemist erinevatel haridustasemetel õppe- ja kasvatustöö 

 
1 Kontseptsiooni ja mõõtevahendite väljatöötamine hindamaks rahulolu üld-, kutse- ja kõrgharidusega ning 

täiendusõppe võimalustega (2016). Aruanne 1 ja aruanne 2.  

https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hariduse_rahulolu_aruanne1.pdf
https://skytte.ut.ee/sites/default/files/skytte/hariduse_rahulolu_aruanne2.pdf
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tugevuste ja nõrkuste subjektiivse tunnetuse küsimustes ja aitavad õppe korraldust viia  

vastavusse õppes osalejate vajadustega.  

Käesolev aruanne põhineb 2018. aasta üldhariduskoolide õpilaste ja õpetajate 

rahuloluküsitlustel antud vastuste analüüsil. Selle esimene osa annab ülevaate rahulolu 

hindamise üldistest põhimõtetest ja konstruktidest, mida õpilaste ning õpetajate 

rahuloluküsitlustes analüüsiti. Metoodika osas on kirjeldatud sihtrühmade kujunemise ja 

andmekogumise põhimõtteid. On antud ülevaade mõõtevahenditest, selle omadustest ja 

vastuste analüüsimise meetoditest. Kolmandas peatükis esitatakse õpilaste ja õpetajate 

rahuloluküsitluste peamised tulemused. Õpilaste ja õpetajate vastuste struktuurianalüüside 

põhjal on leitud olulised faktorid. Aruande viimasest osast leiab 2018. aasta kõigi küsitluste 

olulisemate tulemuste lühiülevaate.  
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RAHULOLUKÜSITLUSTE TEOREETILINE RAAMISTIK 

Rahulolu hindamine 

Rahulolu uurimiseks ei ole välja kujunenud ühte domineerivat teooriat, sest selle hindamiseks 

kasutatakse maailmas väga erinevaid lähenemisi. Käesolevates küsitlustes käsitleti rahulolu kui 

tunnetatud heaolu (subjective well-being). Diener, Oishi ja Lucas (2003, 2009) on subjektiivset 

heaolu määratlenud kui kognitiivset ja afektiivset hinnangut oma elule. Teisisõnu kirjeldavad 

vastaja rahuloluhinnangud tema keskkonnaga seotud emotsioone ja tunnetuslikke hinnanguid. 

Need ei ole  loomulikult objektiivsed keskkonna tunnused vaid küsitletute isiklikud 

reaktsioonid. 

Igasuguse kogetava heaolu hindamise domineerivaks teooriaks on hetkel 

enesemääratlusteooria (self-determination theory). Seda saab suurepäraselt kasutada ka 

õpilaste ja õpetajate rahulolu uurimisele (Lukk jt, 2016). Enesemääratlusteooriast juhinduvad 

uuringud keskenduvad selliste taustategurite analüüsimisele, mis kas soodustavad või pärsivad 

sisemist motivatsiooni, eneseregulatsiooni ja heaolu (Ryan ja Deci, 2000). 

Enesemääratlusteooria üritab mõista inimese käitumist ja leida, millised sotsiaalsed 

keskkonnad soodustavad inimese arengut, toimetulekut ja heaolu kasvu. Erinevad kontekstid 

vahendavad ja mõjutavad inimese arengut erinevalt, tekitades nii inimeste siseseid kui ka nende 

vahelisi erinevusi. Enesemääratlusteooria järgi on heaolu kogemiseks ja sisemiseks 

motivatsiooniks vajalik piisaval hulgal autonoomia, seotuse ja enesetõhususe tunnetust.  

Inimesed on oma loomult motiveeritud õppima ja arenema, kogema uusi asju ja ennast proovile 

panema (Ryan ja Deci, 2000). See, mis kedagi motiveerib, võib olla üsna erinev. Alati ei pruugi 

õpilase tegutsemise aluseks olla kohe sisemine motivatsioon, et näiteks emale või õpetajale 

mitte pettumust valmistada. Kõigepealt peab välise motiveerimise kaudu teada saama, mida 

ema või õpetaja soovivad. Tegutsema ajendab sotsiaalne surve. Sisemise motivatsiooni 

tekkimine, suurenemine ja säilitamine eeldab toetavaid tingimusi ja keskkonda. Keskkonnas, 

kus pole motivatsiooni säilitamine toetatud, on see kerge kaduma (Ryan ja Deci, 2000). 

Käesolevas uuringus pole vaatluse all see, mis põhjustab sisemise motivatsiooni algset teket, 

vaid mis seda hiljem tõstavad või säilitavad. 

Õpilased ja õpetajad on haridusprotsessi ja koolikeskkonna mõjutajad ja mõjutatavad. 

Koolikeskkonnad omakorda mõjutavad õpilaste ja õpetajate motivatsiooni, sõltuvalt 

keskkonna teguritest. Teiste sõnadega: need keskkonnad, mis toetavad autonoomia, seotuse ja 

enesetõhususe kasvu, tõstavad ka inimese sisemist motivatsiooni. 
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Autonoomia on võimalus ise otsustada ja valikuid teha ning seeläbi mõjutada oma keskkonda. 

Piiratud autonoomiaga õpilased on õppetööst vähem huvitatud ja õpivad ka vähem efektiivselt 

(Hofferber, Eckes ja Wilde, 2014; Grolnick ja Ryan, 1987). Seotus kirjeldab inimese suhteid 

oma lähedaste ja eakaaslastega. Seega läheduse ja usalduslike suhete puudumine nii teiste 

õpilastega kui ka õpetajatega pärsivad sisemist motivatsiooni ja toimetulekut (Ryan ja Deci, 

2000; Furrer ja Skinner, 2003). Enesetõhusus on hinnang oma võimekusele või suutlikkusele 

tulla teatud asjadega toime. Õpilase enesetõhususe kasvu toetab näiteks kiitus ja tunnustamine, 

mis loovad kompetentsuse tunde (Ryan ja Deci, 2000). Õpetajate tööga rahulolu mõõtmisel 

vaadeldakse nende kolme põhivajaduse rahuldatust oma tööga seoses.  

Lisaks motivatsiooniga seotud mõjuteguritele mõjutavad õpilaste ja õpetajate heaolu kogemist 

koolis ka erinevad koolisisesed ja -välised tegurid (joonis 1). Saame kolme valdkonna mudeli, 

mis on edasiarendus  Herzbergi kahe faktori mudelist (Dinham ja Scott, 1998). Koolipõhised 

faktorid võivad olla seotud nii rahulolu- kui ka rahulolematusega. Rahulolu ja rahulolematus 

ei ole teatavasti üksteise vastandid. Rahulolu vastand on rahulolu puudumine. Toome näite. 

Toetav juhtimisstiil kui koolisisene faktor on õpetajate puhul seotud rahulolu tekkimisega. 

Õpilaste häiriv käitumine aga rahulolematuse tekkimisega.  

Koolivälised faktorid on rahulolematuse allikad, mis sõltuvad vähe konkreetselt ühe õpilase ja 

õpetaja tegevustest, sest on reeglina väljastpoolt reguleeritud. Koolivälisteks teguriteks on 

näiteks riigi tasemel tehtud haridusmuudatused, aga ka õpetajate või kooli maine.  

 

Joonis 1. Õpilaste ja õpetajate rahuloluküsitlustega uuritud valdkonnad 

 

Mõõdetavad nähtused 

Eelmainitud rahulolu hindamise lähenemisele tuginedes töötas TÜ RAKE välja esialgsed 

üldhariduskoolide rahuloluküsitlused. Küsimused erinevatele sihtrühmadele olid veidi 



8 

 

erinevad, kajastades vastavate õpi- või töökeskkondade rahulolu spetsiifikat. Neid küsimusi 

katsetati ning kogutud vastuste analüüsi ja koolide tagasiside  põhjal küsimusi täpsustati või 

võeti mittetöötavaid küsimusi välja. Lisati juurde uusi küsimusi, et mõõta olulisi nüansse, 

teemasid või valdkondi, mida varasemad küsitlused ei katnud. Näiteks muutuva õpikäsituse 

rakendamisega tõstatunud küsimused õpetajatele ja  õppimishoiakute alased küsimused 

õpilastele.  

Nagu juba eespool märkisime, võis kooliga rahulolu mõjutavad tegurid jagada kolmeks. 

Kõigepealt motivatsioonilised ehk sisemise motivatsiooniga seotud tegurid, teiseks 

koolisisesed tegurid ja kolmandaks koolivälised tegurid. Motivatsiooniliste teguritena mõõdeti 

õpilaste ja õpetajate puhul autonoomia, enesetõhususe ja seotuse kui põhivajaduste rahuldatust.  

Koolisiseste tegurite alla kuulusid õpi- või töökeskkonna sotsiaalse ja füüsilisele poole 

küsimused. Õpilased andsid hinnanguid näiteks õppedistsipliinile klassiruumis ja kiusamise 

kogemisele. Õpetajad vastasid muuhulgas kooli juhtimisstiili ja digivahendite olemasolu 

puudutavatele küsimustele. Kooliväliste teguritena vaadeldi rahulolu puudutavaid nähtusi, 

mille üle koolil puudub kontroll. Näiteks ühiskonna ootused ja seadusandlus. Täpsem nimekiri 

õpilaste ja õpetajate puhul hinnatud valdkondadest on esitatud tabelis 1.  

Tabel 1. Õpilaste ja õpetajate küsitlustega hinnatud valdkonnad 

ÕPILASTE KÜSITLUSTEGA HINNATUD 

VALDKONNAD 

ÕPETAJATE KÜSITLUSEGA HINNATUD 

VALDKONNAD 

Üldine kooliga rahulolu Üldine tööga rahulolu 

Põhivajaduste rahuldatus (autonoomia, 

enesetõhusus, seotus) 

Põhivajaduste rahuldatus (autonoomia, 

enesetõhusus, seotus, suhted õpilastega) 

Rahulolu koolikeskkonna erinevate aspektidega 

(õppedistsipliin, toitlustus, õpikeskkond, füüsilised 

liikumisvõimalused koolis, tugiteenuste olemasolu ja 

nende kättesaadavus, koolimaja ruumide mugavus, 

digioskuste õpetamine ja digivahendite kasutamine, 

huvitegevus, kiusamise kogemine, põhjuseta 

puudumine) 

Rahulolu koolikeskkonna erinevate aspektidega 

(juhtimine, rahulolu koolimaja ruumidega, rahulolu 

digivahenditega ning nende kasutamine õppetöös, 

võimalused hariduslike erivajadustega õpilaste 

õpetamiseks, õpilaste füüsilise aktiivsuse edendamine, 

ise kiusamise kogemine, töökoormus ja -tasu, info 

liikumine) 

Aktiviseerivate õppemeetodite kasutamine (arengut 

toetav tagasiside, individuaalne tunnustamine, 

õppetöö mõtestatus, koostöine õpetamine) 

Aktiviseerivate õppemeetodite kasutamine 

(õppijate aktiivsuse toetamine, õppijakeskne 

õpetamine, õppetöö mõtestatus, õpioskuste toetamine, 

koostöine õpetamine, individuaalne tunnustamine) 

Rahulolu kooliväliste aspektidega   (kodune 

keskkond) 

Rahulolu kooliväliste aspektidega (õpetajaameti 

maine, hariduse maine ja ajakohasus, rahulolu riikliku 

hariduskorraldusega, rahulolu        koolipidaja ja 

rahastusega) 

Kooli maine Kooli maine 

Õppimisega seotud aspektid (küünilisus, kurnatus, 

ennast juhtiv õppimine, kehtestamine) 
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Lisaks eelpool nimetatud valdkondadele kaasati küsitlustesse sellised õppetööd 

iseloomustavaid tunnuseid, mis aitavad avada koolikeskkonna sotsiaalset külge. Nii õpilased 

kui ka õpetajad andsid hinnanguid aktiviseerivate õppemeetodite kasutamise kohta ja muutuva 

õpikäsituse rakendamise kohta laiemalt. Õpilastelt paluti hinnanguid õpetajate tegevusele. 

Õpetajatelt ka nende enda tegevusele.  

Muutunud õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel on üheks elukestva õppe strateegia 

eesmärgiks ning on seega oluliseks tähelepanufookuses erinevates uuringutes. Kas tegevus 

koolis toetab iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut, sh õpioskuste, loovuse ja 

ettevõtlikkuse arengut (Eesti elukestva õppe strateegia 2020, 2014)? Õpikäsitus on arusaam 

sellest, millistel eesmärkidel ja kuidas toimub õppimine ning millistes suhetes on 

õppeprotsessis osalejad (Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehekülg, 2018). Muutuvas 

õpikäsituses on ainealaste teadmiste ja oskuste kõrval esile tõstetud ka aineülesed ja aineid 

läbivad teadmised ja oskused. Näiteks koostööoskus, kriitilise mõtlemise ja enesejuhtimise 

oskus. Muutused õpikäsituses eeldavad omakorda muutusi õppimise ja õpetamise viisides. 

Olulised märksõnad, mis neid muutusi iseloomustavad, on: individuaalne, tegevuspõhine ja 

mitmekesine õpe, koostöö ning otsustusõiguse ja tegevusvabaduse kasv.  

Uuriti õpilaste hoiakuid õppimise suhtes, mis on õpilastel välja kujunenud igapäevase õppimise 

käigus. Positiivse poole pealt õpilaste õpimotivatsiooni, enesejuhtimise oskusi ja negatiivse 

poole pealt küünilisust ja kurnatust. Ennast juhtiv õppimine eeldab õpilaselt suuremat sisemist 

motiveeritust, suutlikkust oma õppimist eesmärgistada, käitumist suunata ja kontrollida. Ennast 

juhtivad õpilased on oma eesmärkide saavutamise nimel valmis rohkem pingutama ja on seega 

suurema tõenäosusega tulemuslikumad (Kikas jt, 2016). Samas ennastjuhtiva õppija 

kujunemise eelduseks on põhivajaduste küllaldane rahuldatus. Mis segab? Kurnatus ja 

küünilisus tekivad pidevast ülejõukäivast töökoormusest, kaasnevast ajasurvest ja vaimsete 

ressursside nappusest. Koolikeskkonnas on õpilaste kurnatus seotud liigse pingega ning üle jõu 

käivate ülesannetega. Küünilisus kajastub huvi kaotamises koolitöö vastu ning selle 

mõttekuses kahtlemises (Kikas jt, 2016).  
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METOODIKA 

Andmete kogumine 

Käsitletavad üldhariduskoolide rahuloluküsitlused viidi läbi 2018. aasta veebruarist aprillini. 

Osalema olid oodatud kõik Eesti üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klasside õpilased, 1.-12. 

klasside õpetajad ja põhikooliastme lapsevanemad. Käesoleva aruande analüüs puudutab vaid  

õpilaste ja õpetajate vastuseid. 

Andmeid koguti veebipõhise küsitluskeskkonna Limesurvey abil. Kaks nädalat enne küsitluste 

algust edastati kõikidele üldhariduskoolidele infokiri uuringus osalemise kohta. Paluti määrata 

õppeasutuses küsitluste läbi viimist koordineeriv töötaja, kes pidi leidma andmekogumise 

perioodil selleks sobiva aja. Õpilasküsitlused soovitati läbi viia kooli arvutiklassis. 

Lapsevanematele ja õpetajatele edastati neile mõeldud veebiküsitluste lingid läbi kooli 

meililistide. Küsitlustele võisid nad vastata endale sobival ajal ja kohas küsitlusperioodi 

jooksul. 

Küsitlusperioodi alguses edastati koolidele veebiküsitluste lingid. Vastajad said oma sihtrühma 

veebilingi kaudu vastata neile mõeldud küsimustele. Igal nädalal informeeriti koole küsitluste 

käigust sihtrühmade lõikes või helistati koolidesse, et aidata koolidel motiveerida madala 

osalejate arvuga sihtrühmi. 

Kõikidele küsitlustele oli võimalik vastata eesti, vene või inglise keeles. Valiku tegi vastaja. 

Vastamisele ei olnud seatud ajalist piirangut. See võttis õpilastel aega umbes 19-25 minutit ja 

õpetajatel keskmiselt 23 minutit. Õpetajatel oli võimalik vastamine alati katkestada ning jätkata 

hiljem sobilikul ajal. Õpilasküsitluste läbiviijatel paluti mitte sekkuda õpilaste vastamisse, et 

mitte mõjutada vastuseid ega tekitada arvamust, nagu saanuks vastused ja isik kokku viia. 

Läbiviijal oli õigus aidata õpilast vaid tehniliste tõrgete korral. Ei tohtinud näiteks küsimusi 

ümber sõnastada. Iga õpilane vastas küsimustele nii, nagu tema neist aru sai. Põhjendatud oli 

vaid tundmatu sõna lahti seletamine.  

 

Mõõtevahendite eelanalüüs 

Käesoleva analüüsi aluseks on võetud 2018. aasta õpilaste ja õpetajate rahuloluküsitluste 

vastuste põhjal loodud struktuurimudelid, mis on sihtrühmade kaupa tervikuna ära toodud lisas 

1. Õpilaste ja õpetajate rahulolu iseloomustavate tunnuste välja selgitamiseks viidi 
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küsitlustulemuste põhjal läbi uurivad faktoranalüüsid. Tuvastati konstruktid ja seosed ning 

tulemused võeti aluseks sihtrühma valdkonna põhiste struktuurimudelite  koostamisel.  

Sihtrühmade poolt antud vastuste struktuurianalüüsid viiakse läbi pärast iga-aastast 

andmekogumist ja võrreldakse varasemate aastate tulemustega. Antud juhul siis ka 2017. aasta 

katsetuslike küsitluste käigus saadud mudelitega. Struktuurimudelites käsitleti kõiki muutujaid 

kategoorilistena ning arvutusmeetodina kasutati ULSMV (Unweighted Least Squares Mean 

and Variance Adjusted) meetodit. Mudelite sobivuse hindamisel jälgiti, et mudeli 

kohandatavuse näitajad jääksid lubatud piiridesse.  

Struktuurianalüüside abil kaudselt arvutatud (latentsed) tunnused on aluseks koolidele 

tagasiside andmisel ja käesoleva analüüsi koostamisel. Igale vastajale leiti sihtrühmade lõikes 

komponentide (faktorite) või koondtunnuste keskmine skoor (faktoriga seotud küsimuste 

tulemuste aritmeetiline keskmine). Õpilaste ja õpetajate vastuste struktuurianalüüside 

tulemusel leitud faktorite kirjeldav statistika on ära toodud tulemuste peatüki alguses.  

 

Üldkogumi kirjeldus 

Rahuloluküsitlus on kõikne uuring, mitte valimuuring. Osalema olid oodatud kõik Eesti 

üldhariduskoolide 4., 8. ja 11. klassi õpilased ning 1.-12. klasside õpetajad.  

Osalejate arvud ja vastajate osakaalud sihtrühmade ning maakondade lõikes leiab tabelist 2. 

Kõikides Eesti 2017/18 õppeaastal 

4. klassis õppivatest õpilastest vastas küsitlusele 72%,  

8. klassi õpilastest 71% ning  

11. klassi õpilastest 60%.  

Üldhariduskoolides õpetavatest 1.-12. klassi õpetajatest vastas küsitlusele 52%. Vastuseid 

laekus kokku 453 koolist. Kõikidest Eesti üldhariduskoolidest kokku osales 2018. aasta 

rahuloluküsitlustes ligikaudu 85% õpetajatest.  
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Tabel 2. Rahuloluküsitlustes osalejate arvud ja protsendid sihtrühmade ja maakondade 

järgi 

 
4. klassi 

õpilased 

8. klassi 

õpilased 

11. klassi 

õpilased 

1.-12. klassi 

õpetajad 

 N % N % N % N % 

Kõik õpilased kokku 10249 72 8457 71 4820 60 7562 52 

Harju maakond 4562 44,5 3614 42,7 1857 38,5 2614 34,6 

Hiiu maakond 61 0,6 66 0,8 26 0,5 61 0,8 

Ida-Viru maakond 907 8,8 952 11,3 465 9,6 802 10,6 

Jõgeva maakond 182 1,8 189 2,2 131 2,7 233 3,1 

Järva maakond 217 2,1 172 2,0 69 1,4 225 3,0 

Lääne maakond 181 1,8 129 1,5 130 2,7 200 2,6 

Lääne-Viru maakond 462 4,5 350 4,1 241 5,0 377 5,0 

Põlva maakond 204 2,0 149 1,8 56 1,2 199 2,6 

Pärnu maakond 760 7,4 659 7,8 372 7,7 605 8,0 

Rapla maakond 344 3,4 258 3,1 109 2,3 231 3,1 

Saare maakond 280 2,7 168 2,0 123 2,6 246 3,3 

Tartu maakond 1282 12,5 1011 12,0 893 18,5 926 12,2 

Valga maakond 223 2,2 194 2,3 99 2,1 211 2,8 

Viljandi maakond 363 3,5 322 3,8 120 2,5 363 4,8 

Võru maakond 221 2,2 224 2,6 129 2,7 269 3,6 

 

Tabel 3 esitab statistika õpilaste demograafiliste tunnuste kaupa. Soo alusel oli 4. ja 8. klassi 

õpilasi enam vähem võrdselt, 11. klassi õpilaste puhul olid mõningal määral ülekaalus tüdrukud 

(57,7%). Pisut üle 75% õpilaste vastamise keeleks oli igas õpilasgrupis eesti keel ja ülejäänud 

õpilastel vene keel. Inglise keeles vastanute osakaal oli vaid üksikutes promillides. Umbes 

5,4% õpilastest peab koduseks keeleks õppekeelest erinevat keelt (PISA 2018). Vastamiskeele 

said kõik sihtrühmad kolme keele hulgast vabalt valida.  

Kuna õpilaste küsitlustes osalesid kindlate klasside õpilased, kes oma vanuse poolest 

paigutuvad enamuses kindlasse vanusevahemikku, ei ole õpilaste vanust analüüsides 

täiendavalt kasutatud.  Üldkogumi  

98% 4. klassi õpilastest olid 10 või 11 aastased,  

97% 8. klassi õpilastest 14 või 15 aastased ning  

98% 11. klassi õpilastest olid vanusevahemikust 17-18 aastat.  

Vastuseid analüüsiti sõltuvuses õpilaste hinnangutest oma pere rahalistele võimalustele ning 

haridusliku erivajaduse olemasolule. Iga õpilane vastas, kas tema perekonna rahalised 

vahendid võimaldavad tal teha eakaaslastega samu asju. Nende õpilaste osakaal, kes ei saa, jäi 
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8. ja 11. klassi õpilaste hulgas 7% lähedale, 4. klassi õpilaste hulgas 16% kanti. Erivajadusega 

õpilaste osakaal oli kõikides klassides 7-11% vahel. Kuna kõiksesse valimisse kuuluvate 

õpilaste arvud on sihtrühmade lõikes suured, kuulub ka taustatunnuste põhjal moodustatud 

väikesema osakaaluga õpilasgruppidesse arvestav hulk vastajaid.  

Tabel 3. Õpilaste jaotused erinevate taustatunnuste järgi 

 4. klassi 

õpilased 

8. klassi 

õpilased 

11. klassi 

õpilased 

 N % N % N % 

Poisid 5120 50,0 4098 48,5 2037 42,3 

Tüdrukud 5126 50,0 4359 51,5 2783 57,7 

Eesti (küsitlusele vastamise keel) 7836 76,5 6382 75,5 3783 78,5 

Vene (küsitlusele vastamise keel) 2405 23,5 2065 24,4 1025 21,3 

Inglise (küsitlusele vastamise keel) 8 0,1 10 0,1 12 0,2 

Perekonna rahalised vahendid võimaldavad teha 

eakaaslastega samu asju 

8502 83,9 7828 93,4 4452 92,8 

Perekonna rahalised vahendid ei võimalda teha 

eakaaslastega samu asju 

1627 16,1 550 6,6 343 7,2 

Erivajaduseta õpilased 9465 92,9 7595 90,4 4260 88,7 

Erivajadusega õpilased 718 7,1 803 9,6 543 11,3 

  

Tabelis 4 näeme õpetajate valimi kirjeldust. Küsitlusele vastanud õpetajatest olid 90% naised 

ja 10% mehed. Keskmine vanus oli 48,6 aastat. Meesõpetajate keskmine vanus oli natukene 

madalam (mehed 46,8 ja naised 48,8 aastat). Küsitlusele vastamise keeleks oli veidi alla 

viiendiku (18,9%) õpetajatest valinud vene keele, 80.9% eesti keele. Inglise keeles küsitlusele 

vastanud õpetajate osakaal oli kolm promilli. Umbes kolmveerand (75,1%) valimisse kuulunud 

õpetajatest viisid õppetööd läbi ainult eesti keeles ja 12,2% ainult vene keeles. Samas 5,8% 

õpetasid mõlemas keeles: Mõnes muus keeles õpetavaid õpetajaid vastas küsitlusele 6,8% 

(93% nendest võõrkeeleõpetajad).  

Enamus vastanud õpetajatest olid aineõpetajad (68,9%), alla viiendiku klassiõpetajaid (17,9%) 

ning ülejäänud (13%) kuulusid mõlemasse kategooriasse. Meesõpetajate hulgas oli 

ootuspäraselt vähem klassiõpetajaid. Õpetajate keskmine koolis töötatud aastate arv oli 22,5 

(meesõpetajatel mõne aasta võrra väiksem). Vähemalt bakalaureusekraad oli 95% õpetajatest. 

Õpetajatest 64% õpetas ainult põhikooliastmes, 10% ainult gümnaasiumiastmes ning 26% nii 

põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmes.  
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Tabel 4. Õpetajate jaotused erinevate taustatunnuste järgi 

 N % 

Mehed 767 10,1 

Naised 6795 89,9 

Keskmine vanus 48,6 - 

Eesti (küsitlusele vastamise keel) 6114 80,9 

Vene (küsitlusele vastamise keel) 1428 18,9 

Inglise (küsitlusele vastamise keel) 20 0,3 

Õpetamise keel: eesti 5682 75,1 

Õpetamise keel: vene 924 12,2 

Õpetamise keel: eesti ja vene 440 5,8 

Õpetamise keel: teised 516 6,8 

Aineõpetaja 5211 68,9 

Klassiõpetaja 1354 17,9 

Nii klassi- kui aineõpetaja 997 13,2 

Keskmine tööstaaž aastates 22,5 - 

Osaline töökoormus 2246 29,8 

Täiskoormus 3546 47,1 

Üle täiskoormuse 1742 23,1 

Keskharidus 206 2,7 

Kutseharidus keskhariduse baasil 196 2,6 

Bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus 1239 16,5 

Magister või sellega võrdsustatud haridus 5848 77,7 

Doktor või sellega võrdsustatud haridus 41 0,5 

Õpetab põhikooliastmes 

Õpetab gümnaasiumiastmes 

Õpetab nii põhikooli- kui gümnaasiumiastmes 

3996 64,4 

612 9,9 

1600 25,8 

 

 

Analüüsi meetodid 

Käesolevas aruandes esitatud tulemuste saamiseks kasutati andmetöötluskeskkondasid SPSS, 

MPlus ja R-Studio. Gruppide keskväärtuste võrdlemisel kasutati usalduvahemikke, t-testi ja 

dispersioonanalüüsi. Kuna dispersioonanalüüs eeldab sarnase hajuvusega ja normaaljaotusega 

tunnuseid, võeti gruppide võrdlemisel appi ka mitteparameetrilised testid (Mann-Whitney, 

Kruskali-Wallise test). T-testide, dispersioonanalüüside ning mitteparameetriliste testide 

statistikuid ei ole aruandes esitatud, kuid on vajadusel kättesaadavad. 

Erinevate rahulolu faktorite hindamiseks kasutati õpilaste puhul raja-analüüsi ning õpetajate 

puhul struktuurianalüüsi. Eesti ja vene keeles vastanud õpilaste ja õpetajate mudelid arvutati 

eraldi, kuid on loetavuse huvides esitatud ühel joonisel. Meetodina kasutati 4.klassi õpilaste 

ning õpetajate puhul MLR (Maximum Likelihood Estimation with Robust Standard Errors) 

meetodit, sest normaaljaotuse eeldus ei olnud täidetud. Samas 8. ja 11. klassi õpilaste puhul 
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kasutati WLSMV (Weighted Least Square Mean and Variance Adjusted) meetodit. Õpilaste ja 

õpetajate struktuurivõrrandite mudelite sobivuse hindamiseks kasutati mitmeid erinevaid 

näitajaid. Kuna hii-ruudu test on tundlik valimi suuruse ning eelduste rikkumise suhtes, kasutati 

lisaks CFI (Comparative Fit Index), TLI (Tucker-Lewis Index) ja RMSEA (Root Mean Square 

Error of Approximation) näitajaid. CFI ja TLI näitajate väärtused üle 0,90 ning RMSEA 

väärtus alla 0,06 kinnitavad mudeli sobivust andmetega (Hu ja Bentler, 1999). 

Väga suurte valimite tõttu saame rääkida tulemuste statistilisest olulisusest olulisusnivool 0,1% 

(p<0,001). 
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TULEMUSED 

Õpilaste heaolufaktorite kirjeldav statistika ja keskmiste erinevused 

Iga faktor oli struktuurianalüüside järgi seotud teatud küsimustega, millele antud vastuste 

põhjal arvutati konkreetse heaolufaktori väärtus ning kõikide faktorite keskmine ehk 

koondtunnus õpilase jaoks. Koondtunnuste põhjal arvutati faktorite sihtrühma tasandi 

keskmised, mille kirjeldavad statistikud on esitatud tabelis 5. Erinevate klasside õpilaste 

näitajate keskväärtuste võrdlemiseks kasutati dispersioonanalüüsi, mille statistikuid ei ole 

aruandes esitatud, kuid on vajadusel kättesaadavad (p < 0,001). 

Tabel 5. Õpilaste heaolufaktorite kirjeldavad statistikud 

 4.klass  8.klass  11.klass 

  N M SD  N M SD  N M SD 

Kooliga rahulolu 9423 3,94 0,97  7932 3,14 1,03  4552 3,35 0,99 

Autonoomia 9412 3,87 1,01  8056 3,48 1,04  4693 3,59 1,02 

Seotus 9168 3,84 0,92  7807 3,67 0,88  4519 3,91 0,77 

Enesetõhusus     8140 4,03 0,80  4693 4,11 0,75 

Õppedistsipliin 9428 3,61 0,88  7962 3,12 0,85  4621 3,44 0,83 

Toitlustus 9671 3,80 1,11  7936 3,32 1,19  4495 3,55 1,14 

Õpikeskkond 9572 4,22 0,85  7981 3,46 0,88  4595 3,63 0,82 

Liikumisvõimalused koolis 9134 3,13 1,05  7910 2,76 0,94  4607 2,94 0,90 

Ennastjuhtiv õppija 9119 3,77 0,83  7954 3,04 0,92  4580 3,31 0,83 

Küünilisus 9212 1,83 0,98  7957 2,77 1,14  4652 2,90 1,13 

Kurnatus 9214 2,47 1,08  8192 3,11 1,06  4747 3,23 1,03 

Kodune keskkond 9546 4,45 0,78  7947 4,04 0,97  4548 3,95 0,99 

Kooli maine 8937 4,26 0,88  7323 3,55 1,06  4370 3,76 1,01 

Arengut toetav tagasiside 9607 4,22 0,75  8131 3,52 0,91  4716 3,47 0,91 

Individuaalne tunnustamine 8681 3,76 0,92  7876 3,30 1,06  4550 3,12 1,06 

Õppetöö mõtestatus 8696 3,56 0,88  7849 2,80 0,89  4588 2,78 0,89 

Koostöine õpetamine 9185 2,44 0,95  7887 1,78 0,78  4594 1,62 0,74 

Märkus. N = vastanud õpilaste arv, M = keskväärtus, SD = standardhälve. Faktorid arvutati 

skaalal 1-st 5-ni. 

 

Erinevate klasside õpilaste keskmisi hinnanguid võrreldes ilmneb meile  rahvusvahelistest 

uuringutest (D. Willingham, „Why don’t Students Like School?“) tuttav pilt. Ei saa öelda, et 

õpilastele kool ei meeldi, pigem nad taluvad kooli. Õpilased olid ka meie küsitluses kooliga 

„natuke“ või „pigem“ rahul. Kõige kõrgemaid hinnanguid kooliga rahulolule andsid 

ootuspäraselt 4. klassi õpilased.  
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Ka enesejuhitud õppimisele andsid kõige kõrgemaid hinnanguid 4. klassi õpilased. Neljanda 

klassi õpilastele esitati vanust arvesse võttes veidi kohandatud  küsimused. Õpilaste küünilisus 

õppimise suhtes ning õppetööst tulenev kurnatus oli keskmiselt kõige väiksem 4. klasside 

õpilastel.  

Varieerusid erinevate klasside õpilaste keskmised heaolutasemed ka õpilaste põhivajaduste, 

koolikeskkonna ja kooliväliste aspektide ning muutuva õpikäsituse rakendamise hinnangutes. 

Kõige vähemkriitilisemad olid 4. klassi õpilased. Üldiselt tunduvad õpilaste hinnangud 

enamusele kooliga rahuloluga seotud aspektidele vanusega langevat.  

Poiste ja tüdrukute vahelised erinevused klasside lõikes on esitatud tabelis 6. Näeme, et ehkki 

4. klassi poiste ja tüdrukute hinnangud oma küünilisuse tasemele õppimise suhtes olid 

suhteliselt madalad, hindasid poisid oma küünilisuse taset mõnevõrra kõrgemaks. Vanemate 

klasside poiste ja tüdrukute võrdlemisel torkas silma tõsiasi, et kurnatusele andsid tüdrukud 

kõrgemaid hinnanguid. Keskmiselt muretsesid 8. ja 11. klassi tüdrukud poistest rohkem 

kooliga seotud probleemide pärast ning tunnistasid ülekoormust.  

Tabel 6. Poiste ja tüdrukute rahulolufaktorite võrdlus 

Märkus. N = vastanud õpilaste arv, M = keskväärtus, SD = standardhälve. *Poiste ja tüdrukute 

tulemuste keskväärtuste vahel on statistiliselt oluline erinevus (p < 0,001). 

 4.klass  8.klass  11.klass 

 Poiss 

N=4278-4994 

Tüdruk 

N=4393-4750 

 Poiss 

N=3476-3937 

Tüdruk 

N=3847-4255 

 Poiss 

N=1817-1997 

Tüdruk 

N=2553-2758 

  M SD M SD  M SD M SD  M SD M SD 

Kooliga rahulolu 3,87* 1,01 4,01* 0,92  3,15 1,05 3,12 1,01  3,38 1,00 3,33 0,99 

Autonoomia 3,81* 1,05 3,93* 0,97  3,57* 1,04 3,41* 1,03  3,67* 1,03 3,53* 1,01 

Seotus 3,74* 0,95 3,93* 0,89  3,68 0,87 3,67 0,89  3,94 0,77 3,89 0,77 

Enesetõhusus      4,08* 0,80 3,98* 0,79  4,14 0,76 4,09 0,75 

Õppedistsipliin 3,66* 0,88 3,55* 0,88  3,18* 0,87 3,06* 0,83  3,47 0,82 3,42 0,84 

Toitlustus 3,86* 1,11 3,74* 1,10  3,34 1,23 3,30 1,15  3,57 1,13 3,53 1,15 

Õpikeskkond 4,17* 0,88 4,27* 0,81  3,46 0,92 3,47 0,84  3,60 0,84 3,65 0,80 

Liikumisvõimalused 

koolis 

3,04* 1,08 3,22* 1,02  2,81* 0,95 2,71* 0,92  3,00* 0,92 2,89* 0,88 

Ennastjuhtiv õppija 3,76 0,85 3,78 0,82  3,07 0,94 3,01 0,89  3,35 0,83 3,28 0,84 

Küünilisus 1,97* 1,04 1,71* 0,89  2,76 1,14 2,79 1,14  2,89 1,12 2,90 1,13 

Kurnatus 2,49 1,10 2,45 1,07  2,90* 1,06 3,31* 1,03  2,99* 1,02 3,40* 0,99 

Kodune keskkond 4,42* 0,79 4,48* 0,77  4,06 0,91 4,02 1,02  3,95 0,92 3,96 1,04 

Kooli maine 4,16* 0,93 4,35* 0,82  3,50* 1,08 3,59* 1,05  3,74 1,00 3,77 1,02 

Arengut toetav 

tagasiside 

4,20 0,77 4,24 0,73  3,61* 0,91 3,43* 0,90  3,58* 0,89 3,40* 0,92 

Individuaalne 

tunnustamine 

3,71* 0,93 3,80* 0,90  3,39* 1,05 3,22* 1,07  3,24* 1,03 3,03* 1,08 

Õppetöö mõtestatus 3,55 0,90 3,58 0,86  2,85* 0,92 2,76* 0,85  2,77 0,90 2,79 0,88 

Koostöine õpetamine 2,47 0,97 2,42 0,93  1,88* 0,83 1,68* 0,73  1,73* 0,80 1,54* 0,68 
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Eesti ja vene keeles vastanud õpilaste erinevused on esitatud tabelis 7. Siin torkab 4. klasside 

puhul silma, et eesti keeles vastanud õpilaste keskmised hinnangud autonoomiale ja füüsilise 

liikumise võimalustele koolis olid kõrgemad. Samas 8. klasside puhul ilmnesid suuremad 

erinevused liikumisvõimaluste ning arengut toetava tagasiside ja individuaalse tunnustamise 

faktorite tasemetes. Eesti keeles vastanud õpilased andsid kõrgemaid hinnanguid 

liikumisvõimalustele ning madalamaid hinnanguid õpetajapoolsele tunnustamisele ning 

individuaalse tagasiside saamisele. Kuid 11. klasside õpilaste puhul torkas silma, et eesti keeles 

vastanud õpilaste hinnangud füüsilisele õpikeskkonnale olid kõrgemad. 

Tabel 7. Eesti ja vene keeles vastanud õpilaste heaoluhinnangud. 

 
4.klass  8.klass  11.klass 

 
Eesti keel 

N=6811-7725 

Vene keel 

N=1859-2300 

 Eesti keel 

N=5641-6204 

Vene keel 

N=1677-1978 

 Eesti keel 

N=3489-3742 

Vene keel 

N=874-994 

  M SD M SD  M SD M SD  M SD M SD 

Kooliga rahulolu 3,91* 0,96 4,06* 0,98  3,10* 1,02 3,27* 1,04  3,39* 0,98 3,22* 1,04 

Autonoomia 3,95* 0,96 3,55* 1,11  3,45* 1,04 3,60* 1,05  3,57 1,01 3,65 1,05 

Seotus 3,89* 0,89 3,65* 1,03  3,72* 0,85 3,53* 0,95  3,95* 0,74 3,75* 0,86 

Enesetõhusus      4,04 0,79 4,02 0,81  4,13 0,75 4,05 0,77 

Õppedistsipliin 3,58* 0,86 3,69* 0,96  3,11 0,83 3,14 0,92  3,48* 0,82 3,32* 0,86 

Toitlustus 3,75* 1,10 3,98* 1,13  3,29* 1,18 3,43* 1,23  3,61* 1,11 3,34* 1,25 

Õpikeskkond 4,21 0,84 4,25 0,87  3,45 0,86 3,52 0,93  3,70* 0,79 3,38* 0,87 

Liikumisvõimalused koolis 3,35* 0,97 2,33* 0,95  2,85* 0,93 2,46* 0,92  2,99* 0,89 2,72* 0,91 

Ennastjuhtiv õppija 3,74* 0,84 3,88* 0,82  3,00* 0,89 3,17* 0,98  3,31 0,82 3,30 0,89 

Küünilisus 1,87* 0,97 1,70* 0,98  2,81* 1,13 2,66* 1,15  2,86* 1,12 3,03* 1,16 

Kurnatus 2,44* 1,05 2,58* 1,18  3,17* 1,06 2,92* 1,06  3,25 1,02 3,16 1,02 

Kodune keskkond 4,43* 0,78 4,54* 0,77  4,02 0,95 4,10 1,02  3,94 0,97 3,99 1,06 

Kooli maine 4,22* 0,88 4,40* 0,85  3,49* 1,06 3,76* 1,03  3,81* 0,99 3,55* 1,07 

Arengut toetav tagasiside 4,21 0,75 4,26 0,77  3,45* 0,90 3,74* 0,90  3,43* 0,90 3,61* 0,91 

Individuaalne tunnustamine 3,74 0,91 3,80 0,96  3,20* 1,03 3,62* 1,11  3,07* 1,05 3,29* 1,11 

Õppetöö mõtestatus 3,52* 0,86 3,71* 0,92  2,75* 0,87 2,98* 0,92  2,79 0,89 2,74 0,89 

Koostöine õpetamine 2,40* 0,91 2,60* 1,05  1,75* 0,75 1,85* 0,88  1,60 0,71 1,69 0,84 

Märkus. N = vastanud õpilaste arv, M = keskväärtus, SD = standardhälve. *Keskväärtuste vahel 

on statistiliselt oluline erinevus eesti ja vene keeles vastanute vahel(p <0,001). 

 

Õpetajate heaolufaktorite kirjeldav statistika ja keskmiste erinevused 

Õpetajate vastuste põhjal leitud heaolufaktorite kirjeldav statistika on esitatud tabelis 8. 

Keskmine hinnang tööga rahulolule oli üllatavalt kõrge. Samuti andsid õpetajad kõrgeid 

hinnanguid heaolu põhivajaduste (autonoomia, kompetentsus, seotus kolleegidega, suhted 
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õpilastega) rahuldatusele,. samuti ka koolikeskkonna erinevatele aspektidele (nt juhipoolne 

koostöö arendamine, tagasiside, rahulolu digivahendite ja ruumidega) ning muutuva 

õpikäsituse rakendamisele (v.a koostöine õpetamine). Keskmiselt madalamapoolse hinnangu 

andsid õpetajad õpetajaameti mainele. 

Tabel 8. Õpetajate heaolufaktorite kirjeldav statistika 

  N Miinimum Maksimum Keskmine Standardhälve 

Tööga rahulolu 7288 1,0 5,0 4,32 0,67 

Autonoomia 7466 1,0 5,0 4,35 0,74 

Kompetentsus 7436 1,0 5,0 4,50 0,53 

Seotus kolleegidega 7433 1,0 5,0 4,60 0,50 

Juht - nõudlikkus 6789 1,0 5,0 3,74 0,89 

Juht - koostöö 7320 1,0 5,0 4,16 0,89 

Juht - tagasiside 7278 1,0 5,0 4,16 0,86 

Suhted õpilastega 7213 1,0 5,0 4,45 0,52 

Rahulolu koolimaja ruumidega 7169 1,0 5,0 3,94 0,95 

Rahulolu digivahenditega 6917 1,0 5,0 3,89 0,81 

Võimalused HEV õpilaste õpetamiseks 6865 1,0 5,0 3,67 0,98 

Õpilaste füüsilise aktiivsuse toetamine 6906 1,0 5,0 3,85 0,88 

Õpetajaameti maine 6988 1,0 5,0 2,62 0,92 

Hariduse maine ja ajakohasus 7087 1,0 5,0 3,95 0,70 

Rahulolu riikliku hariduskorraldusega 7065 1,0 5,0 3,55 0,78 

Rahulolu koolipidaja ja rahastusega 6243 1,0 5,0 3,04 0,89 

Kooli maine 6946 1,0 5,0 4,29 0,71 

Koostöine õpetamine 6282 1,0 5,0 3,14 1,12 

Individuaalne tunnustamine 7422 1,0 5,0 4,64 0,44 

Õpioskuste toetamine 7092 1,5 5,0 4,35 0,57 

Õppetöö mõtestatus 7388 1,0 5,0 4,44 0,61 

Õppijakeskne õpetamine 7261 1,0 5,0 3,76 0,71 

Õppijate aktiivsuse toetamine 7128 1,0 5,0 4,14 0,63 

 

Eesti ja vene vastamiskeelega õpetajate vastuste erinevustest paistis silma vene emakeelega 

õpetajate kõrgem hinnang muutuva õpikäsituse rakendamisele (v.a õppetöö mõtestatus ehk 

teadmiste praktiline rakendamine; tabel 9). Suuremad erinevused ilmnesid ka koostöise 

õpetamise ja õppijakeskse õpetamise hinnangutes. Vene emakeelega õpetajad olid rohkem 

rahul ka HEV laste õpetamise võimalustega oma koolis. Samas eesti vastamiskeelega õpetajate 

hinnang õpilaste füüsilise aktiivsuse toetamisele nende koolis oli jälle kõrgem kui vene 

vastamiskeelega õpetajatel. 
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Tabel 9. Eesti ja vene vastamiskeelega õpetajate rahuloluindeksite võrdlus 

 Eesti keel 

N=5014-6048 

 Vene keel 

N=1168-1403 

  Min Max M SD  Min Max M SD 

Tööga rahulolu 1,0 5,0 4,30* 0,68  1,0 5,0 4,39* 0,64 

Autonoomia 1,0 5,0 4,36 0,74  1,0 5,0 4,30 0,74 

Kompetentsus 1,0 5,0 4,47* 0,54  1,3 5,0 4,62* 0,46 

Seotus kolleegidega 1,0 5,0 4,61 0,49  1,0 5,0 4,57 0,54 

Juht - nõudlikkus 1,0 5,0 3,73 0,89  1,0 5,0 3,77 0,88 

Juht - koostöö 1,0 5,0 4,12* 0,90  1,0 5,0 4,35* 0,83 

Juht - tagasiside 1,0 5,0 4,12* 0,87  1,0 5,0 4,34* 0,75 

Suhted õpilastega 1,5 5,0 4,44 0,52  1,0 5,0 4,48 0,52 

Rahulolu koolimaja ruumidega 1,0 5,0 3,95 0,94  1,0 5,0 3,88 0,96 

Rahulolu digivahenditega 1,0 5,0 3,85* 0,80  1,0 5,0 4,07* 0,80 

Võimalused HEV õpilaste õpetamiseks 1,0 5,0 3,60* 0,98  1,0 5,0 3,95* 0,92 

Õpilaste füüsilise aktiivsuse toetamine 1,0 5,0 3,92* 0,85  1,0 5,0 3,52* 0,93 

Õpetajaameti maine 1,0 5,0 2,57* 0,90  1,0 5,0 2,85* 0,96 

Hariduse maine ja ajakohasus 1,0 5,0 3,99* 0,67  1,0 5,0 3,77* 0,78 

Rahulolu riikliku hariduskorraldusega 1,0 5,0 3,54 0,76  1,0 5,0 3,58 0,84 

Rahulolu koolipidaja ja rahastusega 1,0 5,0 2,98* 0,87  1,0 5,0 3,27* 0,95 

Kooli maine 1,0 5,0 4,27* 0,72  1,0 5,0 4,38* 0,67 

Koostöine õpetamine 1,0 5,0 3,00* 1,12  1,0 5,0 3,67* 0,97 

Individuaalne tunnustamine 2,0 5,0 4,63* 0,44  1,0 5,0 4,70* 0,43 

Õpioskuste toetamine 1,5 5,0 4,33* 0,57  1,5 5,0 4,43* 0,53 

Õppetöö mõtestatus 1,0 5,0 4,44 0,61  1,5 5,0 4,42 0,59 

Õppijakeskne õpetamine 1,0 5,0 3,69* 0,70  1,0 5,0 4,07* 0,66 

Õppijate aktiivsuse toetamine 1,0 5,0 4,12* 0,63  1,0 5,0 4,24* 0,62 

Märkus. Min = minimaalne võimalik skoor, Max = maksimaalne võimalik skoor, M = 

keskväärtus, SD = standardhälve. *Keskväärtuste vahel on statistiliselt oluline erinevus nivool 

(p < 0,001). 

 

Lisaks analüüsiti õpetajate rahuloluhinnangutes ka soolisi erinevusi, kuid märkimisväärseid 

erinevusi ei täheldatud. 

 

Koolikiusamise kogemine õpilaste seas 

Kõikide klasside õpilastelt küsiti, kas nad on kogenud koolis nende suhtes rakendatud 

vägivalda või kiusamist. Konkreetselt paluti õpilasel allpooltoodud neljale küsimusele vastates 

hinnata, kas viimase kahe nädala jooksul on teised õpilased koolis  

(1) talle meelega haiget teinud (löönud, tõuganud),  

(2) temaga norinud või teda mõnitanud,  
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(3) tema asju lõhkunud, temalt midagi ära võtnud või  

(4) teda Internetis solvanud või ähvardanud.  

Iga väite puhul sai õpilane valida, kas ta on antud kiusamise vormi koolis kogenud …  

mitu korda,  

ühe korra või  

mitte kordagi.  

Õpilaste hulgas oli enim mainitud vägivalla vormiks norimine ja mõnitamine. Viimase kahe 

nädala jooksul enne küsimustikule vastamist oli koolides korduvalt teiste õpilaste poolt 

norimist või mõnitamist kogenud  

14% 4. klassi,  

12% 8. klassi ja  

6% 11. klassi õpilastest.  

Kõige noorematele, s.o. 4. ja 8. klassi õpilaste jaoks oli teisel kohal meelega haiget tegemine 

(löömine, tõukamine jms). Samas 11. klassi õpilastel oli teisel kohal Internetis 

solvamine/ähvardamine.  

Koolikiusamine väheneb õpilaste seas vanuse kasvades. Gümnaasiumiastmes on nii korduva 

kui ka ühekordse kiusamise all kannatavate õpilaste osakaal märkimisväärselt madalam, 6-ndas 

klassis jälle omakorda märgatavalt vähem kui 4. klassis. Erandina on Internetis solvamine või 

ähvardamine 8. klassi õpilaste hulgas pisut rohkem levinud kui 4. klassis. Gümnaasiumi 

lõpupoole selliste kogemustega õpilaste hulk aga jällegi langeb. Rahvusvahelised uuringud 

näitavad sedasama. 

Koolivägivalla kogemise põhjal jagasime õpilased 3 gruppi:  

(1) õpilased, kes ei ole koolis ühtegi kiusamise vormi kogenud (märkisid kõigi nelja 

kiusamise vormi puhul, et nad ei ole seda kordagi kogenud),  

(2) õpilased, kes on erinevatest kiusamise vormidest kogenud vähemalt ühte korra aga 

mitte ühtegi korduvalt ning  

(3) õpilased, kes on ükskõik millist eelpool välja toodud kiusamise vormi kogenud mitu 

korda (vastajad, kes kasvõi ühe kiusamise vormi puhul vastasid, et nad on viimase kahe 

nädala jooksul seda mitu korda kogenud).  
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Tabel 10. Kiusamise kogemine 4., 8. ja 11. klassis 

  

4. klassi 

õpilased 

8. klassi 

õpilased 

11. klassi 

õpilased 

  N % N % N % 

Teiste õpilaste poolt Sulle meelega 

 haiget tehtud (löödud, tõugatud jms)  

Ei ole kordagi 6951 70,0 6751 82,5 4393 94,6 

Ühel korral 1893 19,1 891 10,9 142 3,1 

Mitu korda 1085 10,9 540 6,6 109 2,3 

Teised õpilased Sinuga norinud  

või Sind mõnitanud  

Ei ole kordagi 6486 65,4 5814 71,1 3993 86,1 

Ühel korral 2022 20,4 1346 16,5 388 8,4 

Mitu korda 1403 14,2 1013 12,4 258 5,6 

Teised õpilased Sinu asju lõhkunud  

või Sinult midagi ära võtnud  

Ei ole kordagi 7745 78,3 6864 84,1 4424 95,4 

Ühel korral 1410 14,3 810 9,9 124 2,7 

Mitu korda 734 7,4 487 6,0 91 2,0 

Teised õpilased Sind Internetis  

solvanud või ähvardanud  

Ei ole kordagi 8783 88,8 7146 87,6 4379 94,5 

Ühel korral 663 6,7 559 6,8 128 2,8 

Mitu korda 441 4,5 456 5,6 129 2,8 

 Ei ole kordagi 5077 51,7 5063 62,4 3833 82,9 

Kiusamise koondtunnus Ühel korral 2611 26,6 1701 21 468 10,1 

 Mitu korda 2132 21,7 1352 16,7 325 7 

Märkus. N = vastanud õpilaste arv.  

 

Õpilased, kes jätsid kasvõi ühele neljast kiusamise vormi täpsustavale küsimusele vastamata, 

jäid koondtunnuse moodustamisest kõrvale. Edasises analüüsis kasutati kiusamise kogemise 

kirjeldamiseks  seda uut kiusamise koondtunnust.  

Järgnevalt võrreldi koolivägivalla kogemise gruppe teiste heaoluhinnangutega, kasutades 

dispersioonianalüüsi, et tuvastada, kas need sõltuvad kiusamise kogemustest. Alustame 4-nda 

klassi õpilaste gruppide heaoluhinnangute võrdlusega, kus gruppide vahelised statistiliselt 

usaldusväärsed erinevused (p<0,001) ilmnesid nii sisemise motivatsiooni faktorite kui ka 

erinevate koolisiseste ja -väliste faktorite puhul.  

Need 4. klassi õpilased, kes ei ole teiste õpilaste poolt kiusamist kogenud, annavad kõrgemaid 

hinnanguid peaaegu kõikidele faktoritele (v.a. koostöisele õpetamisele, mille puhul erineva 

kiusamise kogemusega õpilaste hinnangud ei erinenud). Isegi vaid korra kiusamist kogenud 

õpilaste hinnangud olid võrreldes rohkem kiusamist kogenud õpilastega paljude faktorite, kuid 

mitte kõigi  puhul, statistiliselt usaldusväärselt kõrgemad. Korra ja korduvalt kiusamist 

kogenud õpilaste hinnangutes ei olnud statistiliselt usaldusväärseid erinevusi ainult toitlustuse, 

ennast juhtiva õppimise, küünilisuse, koduse keskkonna ja muutuva õpikäsituse faktoritele 

antavate hinnangute puhul.  Statistilise kindlusega (p<0,001) oli teistest gruppidest võimalik 

eristada peaaegu kõikide faktorite alusel ainult mitte kordagi kiusamist kogenud õpilasgruppe. 
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Kõige suuremad gruppide vahelised erinevused olid 4. klassi õpilastel seotuse, kurnatuse ja 

autonoomia alal. 

 

Joonis 2. Erinevalt kiusamist kogenud gruppide rahuloluindeksite väärtused 4. klassi 

õpilaste puhul koos 99% usaldusvahemikega 

 

Ka 8. klassi õpilaste erinevalt kiusamist kogenud õpilaste gruppide rahuloluindeksid 

varieerusid märkimisväärselt. Erinevused (p<0,001) ilmnesid peaaegu kõikide faktorite puhul, 

välja arvatud koostöine õpetamine. Mida väiksem oli õpilase kokkupuude kiusamisega, seda 

rahulolevam oli ta ka ülejäänud koolikeskkonna komponentidega.  

Kõige suuremad kiusamise gruppide vahelised erinevused olid 8. klassi õpilaste seas seotuse, 

kooliga rahulolu ja autonoomia hinnangutes. Statistilise kindlusega ei olnud võimalik eristada 

kiusamise kogemuseta ja ühekordset kiusamist kogenud 8. klassi õpilaste hinnanguid ennast 

juhtivale õppimisele, arengut toetavale tagasisidele ja õppetöö mõtestatusele. Samuti ei paista 

erinevat korduvat ja ühekordset kiusamist kogenud vastajate hinnangud toitlustusele, ennast 

juhtivale õppimisele ning liikumisvõimalustele koolis.  
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Joonis 3. Erinevalt kiusamist kogenud gruppide rahuloluindeksite väärtused 8. klassi 

õpilaste puhul koos 99% usaldusvahemikega 

 

Võrreldes 4. ja 8. klassi õpilastega oli gümnaasiumiastme kiusamise kogemise gruppide 

hinnangutes näha väiksemaid erinevusi. Enamus faktorite puhul eristus statistiliselt 

usaldusväärselt (p<0,001) vaid grupp, kellel kiusamiskogemus üldse puudus kõige rohkem 

kiusatud grupist. Ka nende kahe grupi vahel puudus erinevus toitlustuse, ennast juhtiva 

õppimise, liikumisvõimaluste, õppetöö mõtestatuse (teadmisi osatakse rakendada) ja koostöise 

õpetamise hinnangutes.  

Suurimad erinevused kiusamise määra alusel moodustatud gruppide vahel 11. klassi õpilaste 

puhul olid seotuse, kooli maine ja küünilisuse hinnangutes. Ühegi rahuloluindeksi puhul ei 

olnud võimalik statistiliselt usaldusväärselt eristada ühel korral ja mitmel korral kiusamist 

kogenud õpilaste gruppe. Teatud aspektide puhul ka ühel korral ja mitte kordagi kiusamist 

kogenud gruppe. Kiusamist kogenud õpilaste hulk (5%) oli ka 11. klassi õpilaste puhul liiga 

väike statistiliselt usaldusväärsete hinnangute arvutamiseks. Kõige populaarsem kiusamise 

vorm oli 11. klassi õpilaste puhul mõnitamise või norimise ohvriks sattumine. Kas kord või 
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mitu korda oli selle ohvriks langenud pisut alla 15% vastajatest. Ka rahvusvahelises kirjanduses 

kohtab, et nii kiusajate kui ka kiusatavate määr on enamasti vahemikus 10%-15%. 

Kokkuvõttes on  õpilaste kiusamise või vägivalla kogemine kohati seotud hinnangutega 

põhivajaduste rahuldatusele ja hinnangutega koolisisestele ja -välistele aspektidele. Kõige 

suuremad erinevused ilmnesid peaaegu kõigi vanusegruppide puhul seotusele antavates 

hinnangutes. Õpilased, keda koolis ei kiusata, on rahulolevamad ka teistes küsimustes. 

 

Joonis 4. Erinevalt kiusamist kogenud gruppide rahuloluindeksite väärtused 11. klassi 

õpilaste puhul koos 99% usaldusvahemikega 

 

Õpilaste rahuloluhinnangud on teatud ulatuses seotud kiusamise kogemisega. Selleks, et saada 

parem ülevaade õpilastest, kes koolis kiusamist kogevad, vaadeldi kiusamist kogenud õpilaste 

osakaalusid mõningate taustatunnuste (soo, küsitlusele vastamise keele, erivajaduste olemasolu 

ja perekonna rahaliste vahendite) lõikes. 

Kui võrrelda tüdrukuid ja poisse, siis paistis silma, et kõigis vanusegruppides oli poiste hulgas 

nii sagedast kui ka ühekordset kiusamist kogenud õpilasi rohkem:  
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4. klass – 25% poistest ja 18% tüdrukutest,  

8. klass - 19% poistest ja 14% tüdrukutest ning  

11. klass – 10% poistest ja 5% tüdrukutest.  

Kõikide klasside korral eristusid poisid ja tüdrukud statistiliselt oluliselt (p<0,001).  

Nii korduvat kui ka ühekordset kiusamist kogenud õpilasi oli vene keeles vastanud õpilaste 

hulgas igas vanusegrupis statistiliselt usaldusväärselt rohkem (p<0,001). Võrreldes eesti keeles 

vastanud õpilastega oli vene keeles vastanud õpilastest korduvat koolikiusamist kogenud  

18% rohkem neljanda klassi õpilasi,  

3% rohkem 8. klassi õpilasi ja  

1% rohkem 11. klassi õpilasi.  

Samas 8. ja 11. klassi õpilaste puhul oli eesti ja vene vastamiskeelega õpilaste suuremaid 

erinevusi näha eeskätt ühekordse kiusamise puhul: ühekordset kiusamist oli kogenud 19% eesti 

vastamiskeelega õpilastest ja 27% vene vastamiskeelega õpilastest ning 11. klassi puhul 

vastavalt 9% ja 14%.  

Küsitluse raames uuriti õpilastelt ka seda, kas neil on mõni erivajadus, mis mõjutab koolis 

õppimist. Igas vanusegrupis oli erivajadustega õpilaste korral ligikaudu kaks korda rohkem 

õpilasi, kes olid viimase kahe nädala jooksul kogenud korduvat kiusamist ehk 

4. klassi erivajadustega õpilastest 43%,  

8. klassi erivajadustega õpilastest 30% ja  

11. klassi erivajadustega õpilastest 12%.  

Erivajadusega õpilaste osakaal, kes ei ole üldse kiusamist kogenud, oli  

4. klassi erivajadustega õpilaste hulgas 28%,  

8. klassi erivajadustega õpilaste hulgas 44% ning  

11 klassi erivajadustega õpilaste hulgas 72%.  

Kiusamiskogemused tavaõpilaste puhul samades vanusegruppides olid 53%, 64% ning 84%. 

Võrreldavate gruppide vahelised erinevused olid igas vanusegrupis statistiliselt usaldusväärsed 

(p<0,001).  
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Õpilased andsid hinnangu oma perekonna majanduslikele võimalustele, vastates küsimusele, 

kas ta perekonna rahalised vahendid võimaldavad tal teha eakaaslastega samu asju. Igas 

vanusegrupis oli paremate majanduslike võimalusetega õpilaste hulgas vähem nii korduvat kui 

ka ühekordset kiusamist kogenud õpilasi (p<0,001). Konkreetselt: 

4. klassis 36%,  

8. klassis 30% ning  

11. klassis 14% õpilastest pole üldse kiusatud.  

Erivajadusega õpilaste ja kitsamate majanduslike võimalustega peredest õpilaste osakaal 

kõikidest vastajatest jäi igas vanusegrupis vahemikku 7%-16%.  

 

Koolikiusamise kogemine õpetajate seas 

Õpetajatel paluti hinnata, kas teda on viimase kahe nädala jooksul koolis kiusatud. Õpetajad ei 

vastanud küll küsimustele kiusamisvormide vaid kiusamisallikate (kelleks olid kas õpilased, 

teised õpetajad või juhtkond, lapsevanemad) kaupa. Õpetajate puhul peeti kiusamise all silmas 

näiteks alusetute kuulujuttude levitamist, info varjamist, nende peale karjumist, solvamist, 

avalikku alandamist, ähvardamist, ignoreerimist jms, mille tulemusena kiusatav tunneb ennast 

häirituna. Iga kiusajate sihtrühma korral sai õpetaja täpsustada, kas ta on viimase kahe nädala 

jooksul kiusamist kogenud mitu korda, ühe korra või üldse mitte (vt. tabel 11).  

Kõige sagedamalt nimetasid õpetajad kiusamise allikana õpilasi: 20% küsitletud õpetajatest 

kogesid viimase kahe nädala jooksul vähemalt korra õpilaste poolset kiusamist. Teiste 

õpetajate või juhtkonna ning lapsevanemate poolt kogesid kiusamist 11% õpetajatest. Mõlema 

sihtgrupi poolt tajusid kiusamist 3% õpetajatest korduvalt ning 8% ühel korral.  

Nais- ja meesõpetajate puhul ei tulnud ilmsiks märkimisväärset erinevust kiusamise 

kogemises. Naisõpetajaid kiusatakse siiski 2%-3% rohkem.  

Õpetajad vaadeldi ka kooliastmete kaupa, kus nad õpetavad:  

64% ainult põhikooliastmes,  

10% ainult gümnaasiumiastmes  ja  

26% mõlemas astmetes korraga.  
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Erinevates õppeastmetes õpetavate õpetajate kiusamise kogemises oli suuremaid erinevusi 

näha eelkõige õpilaste ja lapsevanemate poolt esineva kiusamise puhul. Õpilaste poolset 

kiusamist oli nendel õpetajatel, kes õpetasid:  

gümnaasiumiastmes 9,4%,  

põhikooliastmes 22,6%, 

mõlemas 18%. 

Lapsevanemate poolset kiusamist oli samuti kogenud kõige rohkem põhikooliastme õpetajad, 

kõige vähem gümnaasiumiastme õpetajad. 

 

Tabel 11. Õpetajate kiusamise allikad erinevates kooliastmetes 

 

 

Gümnaasiumi-

astme õpetajad 

Põhikooliastme 

õpetajad 

Gümnaasiumi- ja 

põhikooliastme 

õpetajad 

 
 N % N % N % 

Õpilaste poolt Ei ole kordagi 532 90,6 2966 77,4 1262 82,1 

Ühel korral 34 5,8 550 14,4 204 13,3 

Mitu korda 21 3,6 315 8,2 72 4,7 

Teiste õpetajate või 

juhtkonna poolt 
Ei ole kordagi 541 91,7 3396 88,7 1365 88,6 

Ühel korral 37 6,3 310 8,1 124 8,0 

Mitu korda 12 2,0 122 3,2 52 3,4 

Lapsevanemate poolt Ei ole kordagi 565 96,1 3368 88,2 1403 91,3 

Ühel korral 11 1,9 329 8,6 108 7,0 

Mitu korda 12 2,0 122 3,2 26 1,7 

Märkus. N = vastanud õpetajate arv.  

 

Kui õpetajad tunnetavad kiusamist teiste õpetajate või  juhtkonna poolt, siis sellisel juhul 

õppeasutuse alamtüüpide (põhikool,  lasteaed-põhikool, põhikool-gümnaasium) lõikes suuri 

erinevusi ei ole. Küll on aga selged erinevused siis, kui kiusamise allikateks on õpilased või 

lapsevanemad. Võrreldes põhikoolide, lasteaed-põhikoolide või põhikool-gümnaasiumidega 

on gümnaasiumides õpetavate õpetajate hulgas märkimisväärselt vähem neid (ligikaudu 10%), 

kellel on kokkupuuteid õpilaste või lapsevanemate poolse kiusamisega.  

Järgnevalt analüüsiti õpetajate tööga rahulolu (nii tervikuna kui selle komponentide kaupa) 

tulenevalt kiusamise kogemistest. Lisaks erinevat tüüpi kiusamiskogemusega õpetajate 

keskmiste heaoluhinnangute ning usalduspiiride võrdlemisele kasutati ka dispersioonanalüüsi.  
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Õpilaste poolt lähtuv kiusamine mõjutas kõige rohkem õpetajate üldist tööga rahulolu. 

Loomulikult ka õpilase ning õpetaja suhtele antavaid hinnanguid (joonis 5). Õpetajad, kes ei 

olnud õpilaste poolt kordagi kiusamist kogenud, hindasid ootuspäraselt oma suhteid õpilastega 

ning tööga rahulolu nii ühekordset kui ka korduvat kiusamist kogenud õpetajatest kõrgemalt 

(p < 0,001). Antud juhul ei õnnestunud meil leida erinevust ühekordset ja korduvat kiusamist 

kogenud õpetajate rahuloluhinnangute vahel.  

Statistiliselt usaldusväärseid erinevusi erinevalt kiusamist kogenud õpetajate gruppide puhul 

oli näha ka teiste rahuloluhinnangute puhul. Eranditeks olid ainult hinnangud nõudlikkusele, 

liikumisvõimalustele, koostöisele õpetamisele, õpilaste individuaalsele tunnustamisele ja 

õppetöö mõtestatusele. Ootuspäraselt eristusid kõige selgemalt ülejäänutest need õpetajad, kes 

ei olnud õpilaste poolset kiusamist kogenud. Nad andsid, enamusele heaoluaspektidest 

kõrgemaid hinnanguid kui kiusamist kogenud õpetajad. Nagu juba eespool märkisime, ühel 

korral või mitu korda õpilaste poolt kiusamist kogenud õpetajate hinnangud statistiliselt ei 

eristunud (p>0,001). 

Teiste õpetajate või juhtkonna poolt kogetud kiusamise puhul eristusid jällegi kõige selgemalt 

nende õpetajate hinnangud, kes ei olnud kordagi antud sihtrühma poolt kiusamist kogenud. 

Õpetaja, kes ei olnud kordagi teiste õpetajate või juhtkonna poolt kiusamist kogenud, andsid 

võrreldes kiusamist kogenud õpetajatega (p < 0,001) kõrgemaid hinnanguid tööga rahulolule, 

autonoomiale, seotusele, juhi poolsele koostöö edendamisele ja tagasisidele, koolimaja 

ruumidele, digivahenditele, hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamise võimalustele, 

üldhariduse rahastusele ja üldisele kooli mainele. Korra või korduvalt kiusamist kogenud 

õpetajate hinnangutes ka siin statistiliselt usaldusväärseid erinevusi ei olnud. Kõige suuremad 

olid õpetajate hinnangute erinevused autonoomia ja tagasiside (tagasiside juhilt) faktoritele. 

Vastajad, kes olid kogenud teiste õpetajate või juhtkonna poolset kiusamist, leidsid 

ootuspäraselt, et neil on töökeskkonnas suhteliselt vähem autonoomiat ning nende vahetu juht 

huvitub vähem tagasiside vastuvõtmisest või andmisest (joonis 6).  
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Joonis 5. Õpetajate tööga rahulolu ja 

suhted õpilastega, sõltuvalt õpilaste poolt 

lähtuva kiusamise kogemisest. 

Keskmised hinnangud ja 99% 

usaldusvahemikud  

Joonis 6. Õpetajate autonoomia ja juhilt 

saadav tagasiside, sõltuvalt teiste 

õpetajate või juhtkonna poolt lähtuva 

kiusamise kogemisest. Keskmised 

hinnangud ja 99% usaldusvahemikud

Kõige väiksem mõju õpetajate rahuloluhinnangutele oli lapsevanemate poolt tuleval 

kiusamisel. Enamus heaoluaspektide puhul ei olnud võimalik õpetajate hinnangute sõltuvust 

lapsevanemate poolt tulevast kiusamise määrast kas üldse eristada või oli kolmest grupist 

võimalik statistilise kindlusega eristada vaid kahe grupi heaoluhinnanguid. Ka siis olid 

erinevused pigem väikesed. Lapsevanemate poolt tulev kiusamine paistis kõige enam mõjutavat 

õpetajate autonoomiaga ja õpetajaameti mainega seotud hinnanguid. Nende õpetajate 

hinnangul, kes ei olnud lapsevanemate kiusamist kordagi kogenud, oli kõrgem ka õpetajaameti 

maine (joonis 7). Võrreldes ühekordselt kiusamist kogenud õpetajatega hindasid 

kiusamiskogemuseta õpetajad kõrgemalt oma autonoomiat. Korduvat kiusamist kogenud 

õpetajate hinnanguid antud heaoluaspekti puhul teistest statistiliselt eristada ei õnnestunud.   
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Joonis 7. Õpetajate autonoomia ja õpetajaameti maine, sõltuvalt lapsevanemate poolt 

lähtuvast kiusamisest. Keskmised hinnangud ja 99% usaldusvahemikud 

 

 

Liikumisvõimalused koolis  

Liikumisvõimalusi mõõdeti koondtunnusena, mis hindas liikumisvõimaluste olemasolu koolis 

ning õpetajate poolset julgustamist vahetunnis ja tundides liikuda. Liikumisvõimalustele andsid 

õpilased madalamaid hinnanguid kui muudele heaolufaktoritele. Kõikide klasside õpilaste 

keskmine hinnang liikumisvõimalustele oli umbes 3 punkti 5-st. Mõnevõrra kõrgemaid 

hinnanguid andsid liikumisvõimalustele 4. klasside õpilased. Joonisel 8 näeme iga õpilasgrupi 

poiste ja tüdrukute keskmisi hinnangud liikumisvõimalustele koolis. Vanemate klasside 

õpilastest on kooli liikumisvõimalustega rohkem rahul poisid. Neljanda klassi õpilastest 

hindavad liikumisvõimaluste olemasolu kõrgemalt tüdrukud. Liikumisvõimalustega koolis olid 

rahulolevamad need õpilased, kes osalesid sama õppeaasta jooksul mingis kooli huviringis. 

Need õpilased, kes kooli huviringides ei osalenud, hindasid ka kooli liikumisvõimalusi 

madalamalt. 
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Joonis 8. Tüdrukute ja poiste hinnangud liikumisvõimalustele koolis. Keskmised ja 99% 

usaldusvahemikud 

 

Õpilastelt küsiti ka, kuivõrd neile meeldib vabal ajal liikuda ja trenni teha ning kas kehalise 

kasvatuse tunnid motiveerivad neid ka üldiselt rohkem liikuma. Sellega nõustusid kõige 

rohkem neljandate klasside õpilased. Ligikaudu 70% õpilasi vähemalt pigem nõustusid 

Vanemate klassi õpilastest nõustusid selle väitega vähem kui pooled vastajatest.  

Väitega, et õpilastele meeldib vabal ajal liikuda ja trenni teha, olid pigem nõus pisut alla 80% 

õpilastest. Omavahel võrreldi ka nende õpilaste rahuloluhinnanguid, kes osalevad ja kes ei osale 

(selle õppeaasta jooksul) mingis väljaspool kooli toimuvas huviringis. Kõik õpilased, kes 

osalesid mõnes huviringis, nõustusid keskmiselt rohkem väitega, et neile meeldib vabal ajal 

liikuda ja trenni teha. 

 

Õpilaste kogemused digitehnoloogia kasutamisega õppetöös 

Õpilastel paluti vastata, kui sageli on nad eelneva poole õppeaasta jooksul digivahenditega 

õppetöös kokku puutunud. Oma nutiseade oli olemas 

4. klassi õpilastest 88%-l,  
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8. klassi õpilastest 96%-l ning  

11. klassi õpilastest 98%-l. 

Neljanda klassi õpilastele esitatud küsimused erinesid veidi sõnastuselt vanematele lastele 

esitatud küsimustest. Seda, kuidas ja kui sageli on digivahendeid koolis kasutatud, leiab tabelist 

12. 

Tabel 12. Digivahendite kasutamise sagedus õppetöös 

  4. klass 8. klass 11. klass 

  N % N % N % 

1. Arvutiga teksti kirjutamine või kirjalike 

tööde vormistamine 

Ei ole üldse teinud 2527 25,8 958 11,8 195 4,2 

1-2 korda poole aasta jooksul 3405 34,8 4139 50,9 1454 31,6 

1-2 korda kuus 2441 24,9 2359 29,0 2101 45,6 

Iga nädal üks või mitu korda 1414 14,4 674 8,3 856 18,6 

2. Klassile slaidi- või videoesitluse 

tegemine 

Ei ole üldse teinud 5067 52,3 2924 36,3 928 20,2 

1-2 korda poole aasta jooksul 2605 26,9 3634 45,1 2039 44,4 

1-2 korda kuus 1388 14,3 1378 17,1 1486 32,4 

Iga nädal üks või mitu korda 637 6,6 130 1,6 139 3,0 

3. Õppimiseks Internetist info otsimine Ei ole üldse teinud 1172 12,1 648 8,0 103 2,2 

1-2 korda poole aasta jooksul 2429 25,0 1600 19,8 456 9,9 

1-2 korda kuus 3369 34,7 2849 35,3 1284 28,0 

Iga nädal üks või mitu korda 2732 28,2 2968 36,8 2743 59,8 

4. Digikeskkonnas ülesannete lahendamine 

või õppimismängu mängimine 

Ei ole üldse teinud 1132 11,7 1709 21,3 616 13,5 

1-2 korda poole aasta jooksul 2470 25,5 2726 34,0 1517 33,2 

1-2 korda kuus 3418 35,3 2712 33,8 1700 37,2 

Iga nädal üks või mitu korda 2674 27,6 871 10,9 731 16,0 

5. Arvutis tunnikontrolli või kontrolltöö 

tegemine 

Ei ole üldse teinud 4799 49,6 3576 44,5 1812 39,6 

1-2 korda poole aasta jooksul 2618 27,0 2902 36,1 1762 38,5 

1-2 korda kuus 1632 16,9 1295 16,1 862 18,9 

Iga nädal üks või mitu korda 635 6,6 256 3,2 136 3,0 

6. Skeemide, graafikute joonistamine,  

piltide, heli- või videofailide loomine või 

töötlemine 

Ei ole üldse teinud 5745 59,2 3897 48,3 1402 30,6 

1-2 korda poole aasta jooksul 1911 19,7 2728 33,8 1946 42,4 

1-2 korda kuus 1296 13,3 1129 14,0 963 21,0 

Iga nädal üks või mitu korda 759 7,8 316 3,9 277 6,0 

7. Digikeskkonnas teiste õpilastega 

rühmatöö tegemine 

Ei ole üldse teinud 5504 56,6 3150 39,0 937 20,4 

1-2 korda poole aasta jooksul 2018 20,8 3166 39,2 1832 39,9 

1-2 korda kuus 1368 14,1 1441 17,8 1455 31,7 

Iga nädal üks või mitu korda 832 8,6 320 4,0 371 8,1 

8. Õpetaja on andnud digikeskkonna 

vahendusel nõuandeid õppimiseks 

Ei ole üldse kogenud 4959 51,1 4319 53,4 2022 43,9 

1-2 korda poole aasta jooksul 2044 21,1 2404 29,7 1505 32,7 

1-2 korda kuus 1607 16,6 1057 13,1 844 18,3 

Iga nädal üks või mitu korda 1093 11,3 302 3,7 232 5,0 
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Kõige nooremad, s.o. 4. klasside õpilased kasutasid digivahendeid (õppe eesmärgil) kõige 

sagedamini internetist info otsimiseks ning arvutis ülesannete lahendamiseks või õppemängu 

mängimiseks. Seejuures 28% kõnealustest õpilastest vastas, et on viimase poole õppeaasta 

jooksul iga nädal internetist infot otsinud ning digikeskkonnas ülesandeid lahendanud või 

õppemänge mänginud. Järgmisel kohal oli 4. klassi õpilastel digivahendite kasutamine teksti 

kirjutamiseks (nt lühijutt, kiri või kokkuvõte õpitust). Ülejäänud digivahenditega tehtavate 

tegevustega puutusid õpilased võrdlemisi harva kokku. Pooled või enam 4. klassi õpilastest 

vastasid, et ei ole viimase poole õppeaasta jooksul teinud arvutis ei tunnikontrolli ega 

kontrolltööd, slaidi- või videoesitlust, rühmatööd, erinevaid skeeme, pilte, video- või helifaile 

ega saanud mingis digikeskkonnas õpetajalt soovitusi õppimiseks.  

Vanemad, s.o. 8. ja 11. klassi õpilased kasutasid samuti digivahendeid kõige sagedamini info 

otsimiseks. Samas 37% 8. klassi õpilastest  ning 60% 11. klassi õpilastest  kinnitasid, et on 

viimase poole aasta jooksul iga nädal õppimiseks internetist infot otsinud. Kõige harvemini 

puutusid 8. klassi õpilased kokku arvutis tunnikontrolli/kontrolltöö tegemise, erinevate 

skeemide, graafikute, piltide, heli- või videofailide loomise või töötlemisega ning 

digikeskkonnas õpetajalt nõuannete saamisega. Vanemad, s.o. 11. klassi õpilased puutusid 

kõige harvemini kokku arvutis tunnikontrolli/kontrolltöö tegemisega ja digikeskkonnas 

õpetajalt nõuannete saamisega. Lausa 45%-53% 8. klassi õpilastest ning 40%-44% 11. klassi 

õpilastest tunnistas, et ei ole viimase poolaasta jooksul vastavate tegevustega üldse kokku 

puutunud. 

Õpilased 8. ja 11. klassidest vastasid küsimusele, kui sageli on nad kas kodus või koolis viimase 

kuu jooksul erinevate õppeainete õppimiseks arvutit kasutanud. (Tabel 13). Õppeinfosüsteemid 

ei tulnud arvesse. Üldiselt vastas suurem osa 8. ja 11. klassi õpilastest kõigi õppeainete korral 

(v.a võõrkeeled), et nad ei ole viimase kuu jooksul antud õppeainetes arvutit kas üldse 

kasutanud või on seda kasutanud vaid kuni paar korda. Ootuspäraselt kasutasid nii 8. kui 11. 

klassi õpilased kõige harvem arvutit kehalise kasvatuse, tõõõpetuse, käsitöö ja kodunduse 

tunnis. Täpsemalt: 73-84% 8. klassi õpilastest ning 86-87% 11. klassi õpilastest vastas, et ei ole 

üldse antud õppeainetes arvutit kasutanud. Kõige sagedamini kasutasid mõlemate klasside 

õpilased arvutit võõrkeelte õppimisel. 
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Tabel 13. Arvuti kasutamise sagedus  õppeainete kaupa 

  
8. klass 11. klass 

  N % N % 

1. Keel ja kirjandus (eesti 

keel, kirjandus) 

Üldse mitte 3395 41,9 1315 28,6 

1-2 korda kuus 3329 41,1 2176 47,3 

1-2 korda nädalas 1118 13,8 941 20,4 

Iga päev 259 3,2 170 3,7 

2. Matemaatika Üldse mitte 3948 49,1 2053 44,8 

1-2 korda kuus 2597 32,3 1633 35,6 

1-2 korda nädalas 1066 13,3 717 15,7 

Iga päev 425 5,3 178 3,9 

3. Loodusained (keemia, 

füüsika, bioloogia, 

geograafia) 

Üldse mitte 2374 29,4 1172 25,5 

1-2 korda kuus 3514 43,5 1958 42,6 

1-2 korda nädalas 1879 23,3 1272 27,7 

Iga päev 311 3,8 193 4,2 

4. Võõrkeeled Üldse mitte 2298 28,4 893 19,4 

1-2 korda kuus 2726 33,7 1378 30,0 

1-2 korda nädalas 2332 28,8 1711 37,2 

Iga päev 735 9,1 619 13,5 

5. Kehaline kasvatus Üldse mitte 6793 84,2 3971 86,5 

1-2 korda kuus 701 8,7 397 8,6 

1-2 korda nädalas 426 5,3 170 3,7 

Iga päev 152 1,9 54 1,2 

6. Sotsiaalained (ajalugu, 

inimese- ja ühiskonna-

õpetus) 

Üldse mitte 3748 46,4 1816 39,6 

1-2 korda kuus 2944 36,4 1803 39,3 

1-2 korda nädalas 1153 14,3 843 18,4 

Iga päev 234 2,9 125 2,7 

7. Tehnoloogia 

(tööõpetus, käsitöö ja 

kodundus) 

Üldse mitte 5916 73,1 3925 85,5 

1-2 korda kuus 1425 17,6 374 8,1 

1-2 korda nädalas 588 7,3 228 5,0 

Iga päev 161 2,0 64 1,4 

8. Kunst ja muusika Üldse mitte 4425 54,7 1985 43,2 

1-2 korda kuus 2479 30,6 1852 40,3 

1-2 korda nädalas 846 10,4 598 13,0 

Iga päev 346 4,3 165 3,6 

 

Õpilased vastasid küsimusele, kuivõrd õpetajad innustavad neid digivahendeid kasutama ning 

kuivõrd õpetatakse koolis õppimiseks vajalikke digioskusi  (tabel 14). Suurem osa leidis,  et 

õpetajad suunavad neid digivahendeid kasutama parasjagu. Konkreetsemalt:  

4. klass 59%,  

8. klass 54% ning  



36 

 

11. klass 69%. 

Suurem osa 4. klassi õpilastest (69%) ning pooled 8. klassi õpilastest vastasid, et koolis 

õpetatakse õppimiseks vajalikke digioskusi piisavalt või parasjagu. Mõnevõrra vähem olid 

rahul 11. klassi õpilased, kellest 41% kinnitas, et digioskusi õpetatakse parasjagu ning 40%, et 

neid õpetatakse liiga vähe. 

Tabel 14. Õpilaste hinnang digivahendite kasutamise sagedusele ja digioskuste 

õpetamisele 

  4. klass 8. klass 11. klass 

  N % N % N % 

Kui palju suunavad õpetajad 

sind õppimisel nii koolis kui 

mujal kasutama arvutit, 

tahvelarvutit või nutitelefoni? 

Üldse mitte 1140 11,5 736 8,9 224 4,8 

Liiga vähe 2688 27,1 2882 34,9 1041 22,2 

Parasjagu 5901 59,4 4427 53,7 3236 69,2 

Liiga palju 206 2,1 206 2,5 178 3,8 

Kui palju õpetatakse koolis 

õppimiseks vajalikke 

digioskusi (internetis info 

otsimine ja suhtlemine, 

salvestamine jms)? 

Üldse mitte 694 7,0 863 10,5 787 16,8 

Liiga vähe 2183 22,0 3099 37,6 1871 40,0 

Parasjagu 6867 69,1 4118 50,0 1929 41,3 

Liiga palju 194 2,0 159 1,9 86 1,8 

 

 

Õpetajate hinnang digitehnoloogia kasutamisele õppetöös 

Õpetajatel paluti märkida, milliseid digitehnoloogia võimalusi on nad viimase poolaasta jooksul 

kasutanud ning kui sageli nende õpilased ühe kursuse jooksul neid kasutavad. Erinevaid 

digivõimalusi kasutanud õpetajate protsendid on esitatud tabelis 15. 

Kõikide kooliastmete õpetajatest vastas üle 90%, et nad on viimase poolaasta jooksul kasutanud 

kooli infosüsteemi õpilastele hinnete, kodutööde ja sõnumite edastamiseks ning suunanud 

õpilasi internetist infot otsima. Üle poolte vastanud õpetajatest:  

53-65% põhikooli,  

68-78% gümnaasiumi ning  

68-76% mõlema astme õpetajatest 

kinnitas, et nad on lasknud õpilastel arvutis teha kirjalikke töid, slaidi- või videoesitlusi või 

andnud õpilastele digikeskkonnas lahendatavaid ülesandeid. Kõige harvem palusid õpetajad 

õpilastel digikeskkonnas oma õppimise tulemusi hinnata. 
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Tabel 15. Digitehnoloogia kasutamine õppetöös.  

 
Põhikooli 

õpetajad  

N = 3796 

Gümnaasiumi 

õpetajad  

N = 589 

Põhikooli ja 

gümnaasiumi 

õpetajad  

N = 1528 

  N % N % N % 

1. Õpilased on minu ülesandel teinud arvutiga 

kirjalikke töid (nt kirjutanud kirjandi, referaadi, 

arutluse) 

2476 65,2 458 77,8 1165 76,2 

2. Olen lasknud õpilastel teha oma töö tulemustest 

arvutiga slaidi- või videoesitluse 

2013 53,0 411 69,8 1034 67,7 

3. Õpilased on hinnanud oma õppimise tulemusi 

digikeskkonnas (nt blogis, e-portfoolios vm 

õpikeskkonnas) 

491 12,9 119 20,2 239 15,6 

4. Olen suunanud õpilasi otsima Internetist infot 

(nt tekste, pilte, skeeme, videoid) 

3526 92,9 546 92,7 1439 94,2 

5. Olen andnud õpilastele tunnis või kodutööna 

digikeskkonnas lahendatavaid ainealaseid 

ülesandeid 

2427 63,9 398 67,6 1065 69,7 

6. Olen teinud õpilastele arvutis tunnikontrolli või 

kontrolltöö 

1446 38,1 231 39,2 605 39,6 

7. Õpilased on pidanud minu tundides või 

kodutööna joonistama skeeme või graafikuid, 

looma või töötlema pilte, heli või videoid 

1055 27,8 252 42,8 603 39,5 

8. Olen lasknud õpilastel teha rühmatööd 

digikeskkonnas (nt õpi- või 

suhtlemiskeskkonnas) 

981 25,8 221 37,5 487 31,9 

9. Olen digikeskkonnas (nt õpi- või 

suhtlemiskeskkonnas) andnud õpilastele 

nõuandeid õppimiseks 

1220 32,1 275 46,7 641 42,0 

10. Kasutan õpilastele hinnete, kodutööde ja 

sõnumite edastamiseks kooli infosüsteemi (nt 

eKool, Stuudium) 

3509 92,4 550 93,4 1452 95,0 

 

Põhikooli õpetajate aktiivsus digitehnoloogia kasutamisel õppetöös oli mõnevõrra madalam kui 

gümnaasiumi õpetajatel (va kooli infosüsteemi kasutamine õpilastele hinnete, kodutööde ja 

sõnumite edastamiseks; internetist info otsimine; arvutis tunnikontrolli või kontrolltöö 

tegemine). 

Küsimusele, kui palju lasevad õpetajad ühe kursuse käigus õpilastel  digitehnoloogiat kasutada, 

vastasid õpetajad viiepallisel skaalal, kus „1“ tähendas, et „Õpilased ei kasuta minu kursustel 

õppides digilahendusi üldse“ ja „5“ „Peaaegu igas tunnis“. Tulemuseks saime: 

põhikooli õpetajad keskmiselt  2,81 hajuvusega SD = 0,96, 

gümnaasiumi õpetajad keskmiselt  3,20 hajuvusega SD = 1,08, 

mõlema astme õpetajad keskmiselt 2,99 hajuvusega SD = 0,99. 
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See tähendab, et õpilastel paluti digitehnoloogiat kasutada ligi pooltes tundides ja gümnaasiumi 

või mõlema astme õpetajad kasutasid digitehnoloogiat mõnevõrra rohkem kui õpetajad 

põhikoolis (vt joonis 9). 

 

Joonis 9. Digitehnoloogia kasutamise sagedus kooliastmeti 

 

Digitehnoloogia kasutamise sagedused õppeainete kaupa on esitatud tabelis 16.  

Tabel 16. Digitehnoloogia kasutamine õppeainetes 

 
N Keskmine Standardhälve 

Eesti keel ja kirjandus 588 3,02 0,86 

Matemaatika 604 2,65 0,90 

Loodusained(bioloogia, keemia, 

füüsika, geograafia) 

607 3,14 0,90 

Sotsiaalained ( ajalugu, inimese- ja 

ühiskonnaõpetus) 

391 3,21 0,91 

Võõrkeeled 1073 3,00 0,95 

Tehnoloogia (tööõpetus, käsitöö ja 

kodundus) 

232 2,59 0,94 

Kunstiained 374 2,80 1,02 

Kehaline kasvatus 381 1,89 0,71 

Erinevaid aineid õpetavad õpetajad 1157 2,87 0,88 
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Eesti keele ja kirjanduse, loodusainete, sotsiaalainete ning võõrkeelte õpetajad kinnitasid 

enamasti, et nad lasevad õpilastel digitehnoloogiat kasutada umbes pooltes tundides. Võrreldes 

loodusainete ja sotsiaalainete õpetajatega kasutasid kunstiainete õpetajad digitehnoloogiat 

mõnevõrra harvem (vt joonis 10). Matemaatika ning tööõpetuse, käsitöö ja kodunduse õpetajad 

kasutasid digitehnoloogiat mõnevõrra vähem kui eesti keele ja kirjanduse, loodusainete, 

sotsiaalainete ning võõrkeelte õpetajad. Digitehnoloogiat kasutasid kõige vähem  kehalise 

kasvatuse õpetajad. 

 

Joonis 10. Digitehnoloogia kasutamine õppeainetes 

 

Erinevusi digitehnoloogia kasutamises analüüsiti ka õpetajate soo ning vastamise keele lõikes, 

kuid olulisi erinevusi ei ilmnenud. Ka seos õpetaja vanusega oli võrdlemisi nõrk (r = -0.09, p < 

0,001). 

Õpetajatelt küsiti ka hinnangut oma digitehnoloogia alaste oskuste kohta, kas sellest piisab 

õpetamiseks. Vastata tuli viie pallisel skaalal, kus „1“ tähendas, et ei ole üldse nõus ning „5“, 

et on täiesti nõus. Õpetajad hindasid oma oskusi digivahendite kasutamiseks õppetöös pigem 

piisavaks (M = 3,82, SD = 0,88). Vastustes ilmnesid erinevused õpetajate soo ja küsimustikule 

vastamise keele alusel. (joonis 11). Kui digitehnoloogiat kasutasid mees- ja naisõpetajad ning 

eesti ja vene keeles testile vastajad keskmiselt sama palju, siis oma oskustele andsid 

meesõpetajad ja vene vastamiskeelega õpetajad mõnevõrra kõrgemaid hinnanguid. Õpetajate 

hinnangud oma digioskustele olid seotud õpetajate vanusega ning digivahendite kasutamise 

sagedusega. Nooremad õpetajad andsid oma digitehnoloogia kasutamise oskustele kõrgemaid 
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hinnanguid (r = -0,29, p<0,001). Mida kõrgemalt hindasid õpetajad oma digioskusi, seda 

sagedamini nad ka digitehnoloogiat õppetöös kasutasid (r = 0,27, p<0,001). 

 

Joonis 11. Õpetajate digitehnoloogiaalased oskused. Keskmised ja 99% 

usaldusvahemikud soo ja testile vastamise keele järgi 

 

 

Õpilaste kooliga rahulolu ning õpetajate tööga rahulolu üksikute komponentide 

omavahelised seosed 

Nii õpilaste kui õpetajate rahulolu seoste mudelite koostamisel lähtuti seisukohast, et 

põhivajaduste rahuldatus ning heaolu kogemine sõltuvad keskkonnast, mis kas toetab või pärsib 

seda. Koolikeskkonnas kogetud heaolu omakorda mõjutab tagasisidena õpilaste ja õpetajate 

edasist käitumist. Õpilaste ja õpetajate rahulolu komponentide korrelatiivsed seosed  on esitatud 

lisas 2. 

Õpilaste puhul testiti mudelit, mis oletas, et:  

rahulolu koolikeskkonna komponentidega (füüsiline õpikeskkond, õppedistsipliin, 

aktiviseerivate õppemeetodite aspektid) ennustab põhivajaduste rahuldatust 

(autonoomia, seotus kaasõpilastega, enesetõhusus) ja üldist kooliga rahulolu;  
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koolikeskkonna komponendid ning põhivajaduste rahuldatus ja kooliga rahulolu 

omakorda ennustavad õppimisega seotud aspekte (kurnatus, küünilisus õppimise 

suhtes, ennast juhtiv õppimine ning edasi õppimise kavatsus (v.a 4. klassi puhul, kus 

enesetõhusust mõõdeti üksiku väitega, mitte koondtunnusena).  

Õpetajate puhul testiti mudelit, mis oletas, et:  

koolikeskkonna teguritest juhtimisega seotud aspektid (nõudlikkus ja tagasiside) ning 

koostöine õpetamine ennustab põhivajaduste rahuldatust (autonoomia, seotus 

kolleegidega, suhted õpilastega, enesetõhusus) ning üldist tööga rahulolu. 

Koolikeskkonna komponendid, põhivajaduste rahuldatus ja tööga rahulolu 

omakorda ennustavad aktiviseerivate õppemeetodite kasutamist (õppijate 

aktiivsuse toetamine, õppijakeskne õpetamine, õppetöö mõtestatus, õpioskuste 

toetamine), kusjuures aktiviseerivate õppemeetodite kasutamist käsitleti mudelis 

latentse (kaudselt arvutatava) tunnusena. 

Andmed on läbilõikelised ja seosed ei ole seega põhjuslikud vaid korrelatiivsed. Mudelites 

esitatud ennustavaid seoseid või mõju tuleb tõlgendada tinglikult ning konkreetsest teooriast 

lähtuvalt. 

 

Seoste mudel 4. klassi õpilaste korral 

Joonisel 12 on esitatud 4. klassi mudelid. Mõlema mudeli sobivusnätajad olid head (eesti 

vastamiskeelega õpilaste mudel: χ2(13) = 56.589, p < 0.001; CFI = 0.997; TLI = 0.989; RMSEA 

= 0.021; vene vastamiskeelega õpilaste mudel: χ2(24) = 63.214, p < 0.001; CFI = 0.988; TLI = 

0.973; RMSEA = 0.026).   

Nii eesti kui vene vastamiskeelega õpilaste puhul oli ülekaalukalt kõige tugevam kooliga 

rahulolu ennustaja füüsiline õpikeskkond. Mida rahulolevamad olid õpilased õppematerjalide 

ja õpperuumidega, seda suurem oli nende kooliga rahulolu. Vene vastamiskeelega õpilaste 

puhul ennustas suuremat kooliga rahulolu ka õppedistsipliin. Seega kui klassis peeti õppimist 

oluliseks ning kuulati õpetajat, siis oli kooliga rahulolu suurem. Keskkondlikest teguritest 

ennustas kooliga rahulolu ka aktiviseerivate õppemeetodite kasutamine (õpetajapoolne arengut 

toetav tagasiside, tunnustamine, õppetöö mõtestatus), kuid selle mõju oli võrdlemisi madal. 

Õpetajatepoolne tagasiside ning rahulolu füüsilise õpikeskkonnaga ennustasid  eesti 

vastamiskeelega õpilaste puhul kõige paremini autonoomiat kui psühholoogilist baasvajadust. 
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Vene vastamiskeelega õpilaste puhul ennustas aga autonoomia skoori enim õpetajapoolne 

tagasiside. Seotust kaasõpilastega ennustas eesti vastamiskeelega õpilastel kõige rohkem 

õppedistsipliin ja tunnustamine. Kui klassis peeti õppimist oluliseks, kuulati õpetajat ning 

õpilased said individuaalset tagasisidet, siis oli suurem ka õpilaste seotus kaasõpilastega. Vene 

vastamiskeelega õpilastel ennustas seotusvajadust peamiselt õppedistsipliin. Õpilaste 

enesetõhususe ja kompetentsuse vajadust toetasid enim õpetajatepoolne tagasiside ning 

rahulolu füüsilise õpikeskkonnaga, kuid nende seoste tugevused olid pigem nõrgad.  

 

Joonis 12. Rahulolukomponentide seosed 4. klassi õpilaste korral. Vasakul pool kaldkriipsu 

on esitatud eesti ning paremal vene keeles vastanud õpilaste standardiseeritud kordajad. Sinise 

värviga on märgitud tugevamad positiivsed seosed ning punasega tugevamad negatiivsed 

seosed. p<.001 
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Õpilaste küünilisuse ja kurnatuse indeksid olid seotud peamiselt kooliga rahuloluga. Teiste 

sõnadega: mida madalam oli õpilaste rahulolu kooliga, seda kurnatumad ja küünilisemad nad 

õppimise suhtes olid. Õpilaste enesejuhitud õppimist toetasid enesetõhus, kooliga rahulolu ja 

õppetöö mõtestatus, mis antud uuringu kontekstis tähendas õpitava materjali seostamist 

igapäevaeluga. 

Testiti ka kooliga rahul olemise mõju omakorda kooli keskkonna näitajate ning õpilaste 

kurnatuse, küünilisusse ja enese juhitud õppimisele seostele. Nende vahendatud seoste 

näitajad on esitatud lisas 3. Kooliga rahulolu vahendas füüsilise õpikeskkonna ja 

õppedistsipliini mõju küünilisusele, kurnatusele ning enese juhitud õppimisele. Teiste 

sõnadega: mida rohkem olid õpilased rahul õppematerjalide ja ruumidega ning mida rohkem 

peeti klassis õppimist oluliseks, seda suurem oli õpilaste rahulolu kooliga. Suurem kooliga 

rahulolu omakorda vähendas õpilaste küünilisuse ja kurnatuse taset ning suurendas 

enesejuhitud õppimise taset. 

 

Seoste mudel 8. klassi õpilaste korral 

Joonisel 13 on esitatud mudel 8. klassi õpilaste jaoks. Eesti vastamiskeelega õpilaste mudeli 

sobivusnäitajad olid: χ2(22) = 95.438, p <.001; CFI = 0.995; TLI = 0.983; RMSEA = 0.023; 

vene vastamiskeelega õpilaste mudeli näitajad olid: χ2(31) = 86.243, p < .001 ; CFI = 0.988; 

TLI = 0.969; RMSEA = 0.029.   

Sarnaselt 4. klassile näitasid ka 8. klassi õpilaste tulemused, et kõige tugevam õpilaste kooliga 

rahulolu ennustaja, seda nii eesti kui ka vene vastamiskeelega õpilaste puhul, oli füüsiline 

õpikeskkond. Lisaks ennustasid suuremat kooliga rahulolu ka suurem õpetajatepoolne 

tagasiside, tunnustamine, õppetöö mõtestatus ning õppedistsipliin. 

Baasvajadustest toetas õpilaste autonoomiat ja enesetõhusust kõige enam õpetajatepoolne 

tagasiside. Ehk teiste sõnadega: kui õpilased saavad õpetajatelt individuaalset tagasisisidet 

selle kohta, mida nad peaksid järgmisena ette võtma, siis seda autonoomsemana ning 

kompetentsemana nad end tunnevad. Eesti vastamiskeelega õpilaste puhul ennustas 

enesetõhususe hinnangut tugevamalt ka rahulolu füüsilise õpikeskkonnaga. Seotust 

kaasõpilastega ennustas nii eesti kui vene vastamiskeelega õpilaste puhul peamiselt 

õppedistsipliin. Teiste sõnadega: kui  õppimist peeti oluliseks ning kuulati õpetajat, siis 

sedavõrd suurem oli ka seotus kaasõpilastega. 
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Õpilaste küünilisust õppimise suhtes ennustas kõige tugevamalt kooliga rahulolu ning 

enesetõhusus. Teiste sõnadega: mida madalam oli õpilaste kooliga rahulolu ning enesetõhusus, 

seda enam nad väitsid, et on kaotanud huvi õppimise vastu ega soovi kauem koolis õppida. 

Kurnatust ennustas peamiselt kooliga rahulolu. Teiste sõnadega: kui kooliga rahulolu oli 

kõrgem, siis sedavõrd vähem tundsid õpilased, et nad on koolitöödega ülekoormatud.  

Enesejuhitud õppimise seosed olid eesti ja vene vastamiskeelega õpilaste mudelites erinevad. 

Eesti vastamiskeelega õpilaste puhul toetas enesejuhitud õppimist kõige enam kooliga 

rahulolu ning vene vastamiskeelega õpilaste puhul õppedistsipliin (klassis peetakse õppimist 

oluliseks ning kuulatakse õpetajat). Õpilaste edasi õppimise kavatsust ennustas peamiselt 

enesetõhusus. Teiste sõnadega: mida kõrgem oli enesetõhusus või mida kompetentsemaks 

õpilased end pidasid, seda suurema tõenäosusega plaanisid nad oma õpinguid veel jätkata. 

Joonis 13. Rahulolukomponentide seosed 8. klassi õpilaste korral. Vasakul pool kaldkriipsu 

on esitatud eesti ning paremal vene keeles vastanud õpilaste standardiseeritud kordajad. Sinise 

värviga on märgitud tugevamad positiivsed seosed ning punasega tugevamad negatiivsed 

seosed. p<.001 
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Hinnati ka kooliga rahulolu ning enesetõhususe vahendavat mõju kooli keskkonna ning 

õpilaste küünilisuse, kurnatuse, ennastjuhtiva õppimise ning edasi õppimise kavatsuse 

seostele (vt lisa 3). Selgus, et kooliga rahulolu vahendas füüsilise õpikeskkonna mõju õpilaste 

küünilisusele ja kurnatusele. Eesti vastamiskeelega õpilaste puhul ka enesejuhitud 

õppimisele. Teiste sõnadega: mida rohkem olid õpilased rahul füüsilise õpikeskkonnaga, seda 

suurem oli ka nende rahulolu kooliga. Suurem kooliga rahulolu omakorda oli seotud madalama 

küünilisuse ja kurnatuse tasemega ning eesti emakeelega õpilastel ka kõrgema enesejuhitud 

õppimise tasemega. Õpilaste enesetõhusus vahendas füüsilise õpikeskkonna ja õpetajapoolse 

tagasiside mõju õpilaste küünilisusele ja edasi õppimise kavatsusele. Teiste sõnadega: mida 

rohkem olid õpilased füüsilise õpikeskkonnaga rahul ning mida rohkem said õpilased 

õpetajatelt individuaalset tagasisisidet, seda kõrgemaks hindasid nad oma kompetentsust. 

Kõrgem enesetõhusus omakorda ennustas madalamat küünilisuse taset ning kavatsust jätkata 

õpinguid.  

 

Seoste mudel 11. klassi õpilaste korral  

Joonisel 14 on esitatud 11. klassi rahulolukomonentide seoste mudel. Eesti vastamiskeelega 

õpilaste mudeli sobivusnäitajad olid χ2(26) = 79.327, p <.001; CFI = 0.994; TLI = 0.982; 

RMSEA = 0.023 ning vene vastamiskeelega õpilastel χ2(40) = 101.281, p <.001; CFI = 0.972; 

TLI = 0.946; RMSEA = 0.039. Nagu ka nooremate õpilaste puhul, näitasid tulemused 11. klassi 

puhul, et kõige mõjusam kooliga rahulolu ennustaja (nii eesti kui ka vene vastamiskeelega 

õpilaste puhul) oli füüsiline õpikeskkond. Vene vastamiskeelega õpilaste puhul ennustas 

kooliga rahulolu tugevamalt ka õpetajatepoolne individuaalne tagasiside ning õppetöö 

mõtestatus (õpitava seostamine igapäevaeluga).  

Eesti emakeelega õpilastel toetas nende autonoomiat ja enesetõhusust kõige enam 

õpetajatepoolne tagasiside ning füüsiline õpikeskkond. Teiste sõnadega: mida enam olid 

õpilased rahul füüsilise õpikeskkonnaga ning mida enam said nad õpetajatelt individuaalset 

tagasisidet, seda autonoomsemana ja kompetentsemana nad end tundsid. Vene vastamiskeelega 

õpilaste autonoomiat ja enesetõhusust toetas aga peamiselt õpetajatepoolne individuaalne 

tagasiside. Seotus kaasõpilastega oli nii eesti kui vene vastamiskeelega õpilaste puhul kõige 

tugevamalt seotud õppedistsipliiniga. Ehk kui klassis peetakse õppimist oluliseks ning 

kuulatakse õpetajat, siis seda suurem oli ka seotus teiste õpilastega. 
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Nagu ka 8. klassis, ennustas 11. klassi õpilaste küünilisust õppimise suhtes kõige tugevamalt 

kooliga rahulolu ning enesetõhusus. Õpilaste kurnatust ennustas kõige enam aga kooliga 

rahulolu. Eesti vastamiskeelega õpilaste puhul toetas õpilaste enesejuhitud õppimist peamiselt 

õppetöö mõtestatus (reaalse eluga seotus). Ehk teiste sõnadega: mida enam õpetajad seovad 

õpitavat matejali igapäevaeluga ning selgitavad, kuidas teadmisi rakendada, seda enam 

kalduvad õpilased oma õppimist ise juhtima. Vene vastamiskeelega õpilaste puhul ennustas 

enesejuhitud õppimist samuti igapäevaeluga seostatus, kuid seos oli nõrgem. Edasi õppimise 

kavatsus oli nii eesti kui vene vastamiskeelega õpilaste mudelis seotud enesetõhususega. 

Joonis 14. Rahulolukomponentide seosed 11. klassi õpilaste korral. Vasakul pool 

kaldkriipsu on esitatud eesti ning paremal vene keeles vastanud õpilaste standardiseeritud 

kordajad. Sinise värviga on märgitud tugevamad positiivsed seosed ning punasega tugevamad 

negatiivsed seosed. p<.001 
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Kooliga rahulolu ja enesetõhususe vahendav mõju kooli keskkonna ning õpilaste küünilisuse, 

kurnatuse ja edasi õppimise kavatsuse seostele on esitatud lisas 3. Kooliga rahulolu vahendas 

füüsilise õpikeskkonna mõju õpilaste küünilisusele ja kurnatusele. Teiste sõnadega: mida 

rohkem olid õpilased füüsilise õpikeskkonnaga rahul, seda suurem oli nende kooliga rahulolu, 

mis omakorda oli seotud madalama küünilisuse ja kurnatuse tasemega.  

Kooliga rahulolu vahendas õpetajatepoolse tagasiside ning õppetöö mõtestatuse mõju õpilaste 

kurnatusele ja küünilisusele. Teiste sõnadega, mida rohkem said õpilased individuaalset 

tagasisidet ning mida enam õpetajad seostasid õpitavat materjali igapäevaeluga, seda suurem 

oli ka lõpuks õpilaste rahulolu kooliga. Suurem kooliga rahulolu omakorda ennustas madalamat 

küünilisust õppimise suhtes ja väiksemat kurnatust.  

Õpilaste enesetõhusus vahendas füüsilise õpikeskkonna ja õpetajapoolse tagasiside mõju 

õpilaste küünilisusele ning edasi õppimise kavatsusele. Teiste sõnadega: mida rohkem olid 

õpilased rahul füüsilise õpikeskkonnaga ning mida rohkem said õpilased õpetajatelt 

individuaalset tagasisisidet, seda kõrgem oli õpilaste enesetõhusus, mis omakorda ennustas 

madalamat küünilisuse taset ning kavatsust jätkata õpinguid ülikoolis või kutsekoolis. 

 

Tööga rahulolu komponentide seosed õpetajatel 

Joonisel 15 on esitatud õpetajate tööga rahulolu komponentide omavahelised seosed. Eesti 

vastamiskeelega õpetajate mudelite näitajad olid  χ2(181) = 1923.821, p <.001; CFI = 0.941; 

TLI = 0.925; RMSEA = 0.040 ning vene vastamiskeelega õpetajate mudelite näitajad olid 

χ2(186) = 683.768, p <.001; CFI = 0.932; TLI = 0.917; RMSEA = 0.043. Mõlemas keeles 

vastanud õpetajate puhul oli tagasiside töötulemuste kohta see, mis ennustas tööga rahulolu.  

Mida enam juht tunnustas õpetajaid ning oli huvitatud õpetajatelt tagasiside saamisest, seda 

paremini õpetajad end tööl tundsid ning olid ka oma tööga enam rahul.  

Põhivajadustest toetaski ka õpetajate autonoomiat ning seotust kolleegidega kõige enam juhi 

tagasiside (hinnang ja ettepanekud) töötulemuste kohta. Õpetajate head suhet õpilastega 

ennustas koostöine õpetamine. Enesetõhusust ennustas vene vastamiskeelega õpetajate puhul 

kõige tugevamalt juhi tagasiside, kuid eesti vastamiskeelega õpetajate puhul olid kooli 

keskkonna ja tajutud kompetentsuse seosed nõrgad. 

Aktiviseerivate õppemeetodite kasutamist ennustas mõlema vastamiskeelega õpetajate puhul 

peamiselt kõrge enesetõhusus, seotus õpilastega ning koostöine õpetamine. Ehk teisipidi 

öeldult: mida suurem oli õpetajate enesetõhusus, seotus oma õpilastega ning koostöö 
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kolleegidega, seda enam väitsid õpetajad, et kasutavad õpetamisel aktiviseerivaid 

õppemeetodeid (õppijate aktiivsuse toetamine, õppijakeskne õpetamine, õppetöö mõtestatus, 

õpioskuste toetamine). 

Joonis 15. Õpetajate rahulolukomponentide seosed. Vasakul pool kaldkriipsu on esitatud 

eesti keeles vastanud ning paremal vene keeles vastanud õpetajate standardiseeritud kordajad. 

Sinise värviga on märgitud tugevamad positiivsed seosed. p<.001 
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KOKKUVÕTE 

Õpilaste küsitlemise tulemused 

• Enamike rahulolu aspektidega olid õpilased keskmiselt või keskmisest enam rahul. 

• Kõige rahulolevamad olid 4. klassi õpilased. Põhikooli lõpuks hinnangud langevad ning 

11. klassi õpilaste rahulolu on jällegi veidi kõrgem. 

• Rahuloluga seotud aspektidest andsid õpilased kriitilisi hinnanguid vähestele 

liikumisvõimalustele koolis, õpitud teadmiste vähesele rakendamisele praktikas ning 

koostöisele õpetamisele. 

• Õpilaste kiusamise kogemine koolis väheneb vanuse kasvuga. 4. klassi õpilastest on 

koolis kiusamist kogenud peaaegu iga teine õpilane, 8. klassi õpilastest kolmandik ning 

11. klassi õpilastest alla viiendiku. Kõige rohkem levinud kiusamise vormiks oli 

norimine ja mõnitamine. 

• Õpilaste hinnangud erinevatele kooliga rahul olemise komponentidele olid 

korrelatiivselt seotud nende kiusamise kogemustega. Õpilased, kes ei ole koolis teiste 

õpilaste poolt kiusamist kogenud, olid kooliga üldiselt rohkem rahulolevad. 

Rahulolevamad olid nad ka muude koolikeskkonna aspektidega.  

• Koolikiusamisega oli igas vanusegrupis rohkem kokkupuuteid poistel ning õpilastel, 

kelle vastamiskeeleks oli vene keel. Rohkem kogevad koolis kiusamist ka hariduslike 

erivajadustega ning tagasihoidlikumate majanduslike võimalustega perekondade 

lapsed. 

• Digitehnoloogiat kasutasid õpilased õppetöös kõige sagedamini internetist info 

otsimiseks, 4.klassi õpilased ka ülesannete lahendamiseks või õppimismängu 

mängimist. Üle poolte õpilaste arvas, et õpetajad suunavad neid tehnoloogiat kasutama 

parasjagu, kuid vajalike digioskuste õpetamisega olid 11. klassi õpilased mõnevõrra 

vähem rahul. 

• Õpilased, kes olid kooliga rohkem rahul, olid ka õppetööst rohkem huvitatud ning 

vähem kurnatud. 

• Koolikeskkonnaga seotud teguritest toetas füüsiline keskkond õpilaste üldist kooliga 

rahuolu kõige rohkem. Lisaks toetas 4. klassi õpilaste suuremat kooliga rahulolu ka 

õppedistsipliin ning 11. klassi õpilaste puhul õpetajatepoolne tagasiside ning teadmiste 

laialdasem praktiline rakendamine eluliste ülesannetega. 

 



50 

 

Õpetajate küsitlemise tulemused 

• Kõige kõrgemalt hindasid õpetajad enda põhivajaduste rahuldatust ning üldist tööga 

rahulolu. Samuti hinnati kõrgelt ka aktiviseerivate õppemeetodite kasutamist koolis. 

• Madalamaid hinnanguid andsid õpetajad õpetajaameti mainele ja üldhariduse 

rahastusele. 

• Õpetajad kogevad koolis peamise kiusamisallikana õpilasi. Umbes kümnendikul 

õpetajatel on kokkupuuteid ka teistelt õpetajatelt või juhtkonnast ning lapsevanematelt 

lähtuva kiusamisega. Õpilastelt lähtuva kiusamise kogemine on kõige sagedasem 

põhikooliastme õpetajate hulgas. 

• Õpetajate hinnangud tööga rahulolule ja sellega seotud aspektidele sõltuvad 

korrelatiivselt nende kiusamise kogemustest. Kiusamiskogemuseta õpetajate hinnangud 

on võrreldes kiusamist kogenud õpetajatega kõrgemad. 

• Õpetajate hinnangul võimaldasid nad õpilastel digitehnoloogiat kasutada umbes pooltes 

tundides. Gümnaasiumi ning mõlema astme õpetajad kasutasid digitehnoloogiat 

õppetöös mõnevõrra rohkem kui ainult põhikoolis õpetavad õpetajad. Tehnoloogiast 

kõige sagedamini kasutasid õpetajad kooli infosüsteemi õpilastele hinnete, kodutööde 

ja sõnumite edastamiseks. Õpetajad kinnitasid, et olid suunanud õpilasi internetist infot 

otsima. 

• Mida noorem oli õpetaja, seda kõrgemalt ta oma oskusi digitehnoloogia kasutamisel 

hindas. Ka meesõpetajad hindasid oma digivahendite kasutamise oskust kõrgemalt. 

Mida kõrgemalt õpetaja oma digioskusi hindas, seda sagedamini ta digilahendusi 

õppetöös kasutas. 

• Koolikeskkonnaga seotud teguritest paistis õpetajate tööga rahulolu toetavat kõige enam 

tagasiside. Mida enam juht tunnustas õpetajaid ning oli huvitatud õpetajatepoolsest 

tagasiside saamisest, seda paremini õpetajad end tööl tundsid ning olid oma tööga enam 

rahul. 

• Aktiviseerivaid õppemeetodeid kasutasid rohkem need õpetajad, kes tundsid ennast 

kompetentsemana, tegid kolleegidega rohkem koostööd ning kelle suhted õpilastega 

olid paremad. 

  



51 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

Diener, E., Lucas, R. E., Oishi, S. (2003). Personality, Culture, and Subjective Well-being: 

Emotional and Cognitive Evaluations of Life. Annual Review of Psychology, 54(1), 403-425. 

Diener, E., Oishi, S., Lucas. R. E. (2009). Subjective Well-Being: The Science of Happiness and 

Life Satisfaction. Snyder, C. R., Lopez, S. J. (toim.), Handbook of positive psychology (2nd 

ed.), (lk 63-73). New York, NY: Oxford University Press. 

Dinham, S., Scott, C. (1998). A Three Domain Model of Teacher and School Executive Career 

Satisfaction. Journal of Educational Administration, 36, 362-378. 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020. (2014). Kasutatud 12.11.2018, 

https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf  

Furrer, C., Skinner, E. (2003). Sense of Relatedness as a Factor in Children’s Academic 

Engagement and Performance. Journal of Educational Psychology, 95:1, 148–162. 

Grolnick, W. S., Ryan, R. M. (1987). Autonomy in Children’s Learning: An Experimental and 

Individual Difference Investigation. Journal of Personality and Social Psychology, 52:5, 890-

898. 

Haridus- ja teadusministeeriumi kodulehekülg. (2018). Kasutatud 19.11.2018, 

https://www.hm.ee/et/opikasitus  

Hofferber, N., Eckes, A., Wilde, M. (2014). Effects of Autonomy Supportive vs. Controlling 

Teachers’ Behavior on Students’ Achievements. European Journal of Educational Research, 

3:4, 117-184.  

Hu, L., & Bentler, P. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: 

Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A 

Multidisciplinary Journal, 6, 1-55. 

Kikas,  E., Jõgi, A-L., Palu, A., Mädamürk, K., Luptova, O. (2016). Põhikooli matemaatika 

lõpueksami taustauuringu tulemused. Aruanne. 

http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/%C3%9Cldharidus/Uuringud/Aruanne%209.klassi%20

matemaatika%20%C3%B5pioskused.pdf  

https://www.hm.ee/sites/default/files/strateegia2020.pdf
https://www.hm.ee/et/opikasitus
http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/%C3%9Cldharidus/Uuringud/Aruanne%209.klassi%20matemaatika%20%C3%B5pioskused.pdf
http://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/%C3%9Cldharidus/Uuringud/Aruanne%209.klassi%20matemaatika%20%C3%B5pioskused.pdf


52 

 

Lukk, M., Sammul, M., Tamm, A., Leijen, Ä., Adov, L., Aksen, M., Themas, A. (2016). 

Kontseptsioon ja mõõtevahendid hindamaks rahulolu üld-, kutse- ja kõrgharidusega ning 

täiendusõppe võimalustega. Tartu: Tartu Ülikool. 

Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic 

Motivation, Social Development, and Well-Being. American Psychologist, 55, 68-78. 

Willingham, D. (2010). Why Don’t Students Like the School. Jossey-Bass.



53 

 

LISA 1 

SEM mudelid 4. klassi õpilaste korral

 

Mudeli näitajad: χ2(16) = 259.278, p <.001; CFI = 0.995; TLI = 

0.991; RMSEA = 0.039. Faktorite nimetused: kooliga rahulolu, 

autonoomia ja seotus.  

Joonis 1. Kooliga rahulolu ja põhivajaduste rahuldatus 4. klassi 

õpilaste vastustes 

 

Mudeli näitajad: χ2(21) = 380.686, p <.001; CFI = 0.986; TLI = 

0.976; RMSEA = 0.041. Faktorite nimetused: õppedistsipliin, 

toitlustus, õpikeskkond ja liikumisvõimalused koolis. 

Joonis 2. Koolikeskkonna aspektide seosed 4. klassi õpilaste 

vastustes 
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Mudeli näitajad: χ2(16) = 140.719, p <.001; CFI = 0.995; TLI = 

0.992; RMSEA = 0.028. Faktorite nimetused: ennast juhtiv õppimine, 

küünilisus ja kurnatus. 

Joonis 3. Õppimisega seotud aspektid 4. klassi õpilaste vastustes 

 

 

Mudeli näitajad: χ2(3) = 2.811, p = 0.4217; CFI = 1.000; TLI = 

1.000; RMSEA = 0.000. Faktorite nimetused: kodune keskkond ja 

kooli maine. 

Joonis 4. Koolivälised aspektid 4. klassi õpilaste vastustes 
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Mudeli näitajad: χ2(20) = 307.246, p <.001; CFI =  0.990; TLI = 

0.983; RMSEA = 0.037. Faktorite nimetused: arengut toetav 

tagasiside, individuaalne tunnustamine, õppetöö mõtestatus ja 

koostöine õpetamine. 

Joonis 5. Muutuva õpikäsituse komponendid 4. klassi õpilaste 

vastustes 
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SEM mudelid 8. klassi õpilaste korral

 

Mudeli näitajad: χ2(25) = 400.929, p <.001; CFI = 0.992; TLI = 

0.985; RMSEA = 0.042. Faktorite nimetused: kooliga rahulolu, 

autonoomia, enesetõhusus ja seotus. 

Joonis 1. Kooliga rahulolu ja põhivajaduste rahuldatus 8. klassi 

õpilaste vastustes 

 

 

Mudeli näitajad: χ2(27) = 275.601, p <.001; CFI = 0.990; TLI = 

0.983; RMSEA = 0.033. Faktorite nimetused: õppedistsipliin, 

toitlustus, õpikeskkond ja liikumisvõimalused koolis. 

Joonis 2. Koolikeskkonna komponendid 8. klassi õpilaste 

vastustes 
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Mudeli näitajad: χ2(10) = 140.988, p <.001; CFI = 0.994; TLI = 

0.988; RMSEA = 0.039. Faktorite nimetused: ennast juhtiv õppimine, 

küünilisus ja kurnatus. 

Joonis 3. Õppimisega seotud aspektid 8. klassi õpilaste vastustes 

 

 

Mudeli näitajad: χ2(3) = 5.318, p = 0.1500; CFI = 1.000; TLI = 

1.000; RMSEA = 0.010. Faktorite nimetused: kodune keskkond ja 

kooli maine. 

Joonis 4. Koolivälised aspektid 8. klassi õpilaste vastustes 
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Mudeli näitajad: χ2(18) = 291.231, p <.001; CFI =  0.991; TLI = 

0.981; RMSEA = 0.042. Faktorite nimetused: arengut toetav 

tagasiside, individuaalne tunnustamine, õppetöö mõtestatus ja 

koostöine õpetamine. 

Joonis 5. Muutuva õpikäsituse aspektid 8. klassi õpilaste vastustes 
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SEM mudelid 11. klassi õpilaste korral 

 

Mudeli näitajad: χ2(26) = 279.306, p <.001; CFI = 0.990; TLI = 

0.982; RMSEA = 0.045. Faktorite nimetused: kooliga rahulolu, 

autonoomia, enesetõhusus ja seotus. 

Joonis 1. Kooliga rahulolu ja põhivajaduste rahuldatus 11. klassi 

õpilaste vastustes 

 

  

Mudeli näitajad: χ2(28) = 193.566, p <.001; CFI = 0.986; TLI = 

0.977; RMSEA = 0.035. Faktorite nimetused: õppedistsipliin, 

toitlustus, õpikeskkond ja liikumisvõimalused koolis. 

Joonis 2. Koolikeskkonna aspektid 11. klassi õpilaste vastustes 
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Mudeli näitajad: χ2(10) = 90.255, p <.001; CFI = 0.993; TLI = 

0.985; RMSEA = 0.041. Faktorite nimetused: ennast juhtiv õppimine, 

küünilisus ja kurnatus. 

Joonis 3. Õppimisega seotud aspektid 11. klassi õpilaste vastustes  

 

 

Mudeli näitajad: χ2(3) = 4.315, p = 0.2294; CFI = 1.000; TLI = 

0.999; RMSEA = 0.010. Faktorite nimetused: kodune keskkond ja 

kooli maine. 

Joonis 4. Koolivälised aspektid 11. klassi õpilaste vastustes 
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Mudeli näitajad: χ2(19) = 176.093, p <.001; CFI =  0.990; TLI = 

0.980; RMSEA = 0.041. Faktorite nimetused: arengut toetav 

tagasiside, individuaalne tunnustamine, õppetöö mõtestatus ja 

koostöine õpetamine. 

Joonis 5. Muutuva õpikäsituse komponendid 11. klassi õpilaste 

vastustes 
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SEM mudelid õpetajate korral

 

Mudeli näitajad: χ2(30) = 494.696, p <.001; CFI =  0.987; TLI = 

0.976; RMSEA = 0.045. Faktorite nimetused: tööga rahulolu, 

autonoomia, enesetõhusus, seotus ja suhted õpilastega. 

Joonis 1. Tööga rahulolu ja põhivajaduste rahuldatus õpetajate 

vastustes 

 

Mudeli näitajad: χ2(6) = 14.774, p = 0.0221; CFI = 1.000; TLI = 

0.999; RMSEA = 0.014. Faktorite nimetused: juht – nõudlikkus, juht 

– koostöö edendamine ja juht – tagasiside. 

Joonis 2. Juhtimisega rahulolu õpetajate vastustes 
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Mudeli näitajad: χ2(20) = 219.641, p <.001; CFI = 0.990; TLI = 

0.982; RMSEA = 0.037. Faktorite nimetused: rahulolu ruumidega, 

rahulolu digivahenditega, võimalused hariduslike erivajadustega 

õpilaste õpetamiseks ja õpilaste füüsilise aktiivsuse toetamine. 

Joonis 3. Koolikeskkonna komponentide seosed õpetajate 

vastustes 

 

Mudeli näitajad: χ2(32) = 444.509, p <.001; CFI = 0.988; TLI = 

0.980; RMSEA = 0.042. Faktorite nimetused: õpetajaameti maine, 

hariduse maine ja ajakohasus, rahulolu riikliku hariduskorraldusega, 

rahulolu koolipidaja ja rahastusega ning kooli maine. 

Joonis 4. Kooliväliste aspektide seosed õpetajate vastustes 
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Mudeli näitajad: χ2(100) = 1500.033, p <.001; CFI =  0.978; TLI = 

0.971; RMSEA = 0.043. Faktorite nimetused: koostöine õpetamine, 

individuaalne tunnustamine, õpioskuste toetamine, õppetöö 

mõtestatus, õppijakeskne õpetamine ja õppijate aktiivsuse toetamine. 

Joonis 5. Muutuva õpikäsituse komponentide seosed õpetajate 

vastustes 
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LISA 2 

Kooliga rahulolu faktorite korrelatsioonitabel 4. klassi õpilaste vastuste põhjal 

  1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1. Kooliga rahulolu 1                             

2. Autonoomia ,43** 1                           

3. Seotus ,50** ,42** 1                         

4. Õppedistsipliin ,44** ,26** ,44** 1                       

5. Toitlustus ,47** ,20** ,22** ,29** 1                     

6. Õpikeskkond ,61** ,35** ,41** ,40** ,50** 1                   

7. Liikumisvõimalused koolis ,28** ,35** ,33** ,23** ,17** ,27** 1                 

8. Ennastjuhtiv õppija ,50** ,40** ,37** ,35** ,26** ,40** ,28** 1               

9. Küünilisus -,59** -,26** -,29** -,28** -,26** -,43** -,13** -,36** 1             

10. Kurnatus -,35** -,24** -,28** -,18** -,17** -,27** -,11** -,18** ,43** 1           

11. Kodune keskkond ,48** ,29** ,37** ,28** ,23** ,38** ,18** ,35** -,30** -,21** 1         

12. Kooli maine ,77** ,36** ,43** ,39** ,43** ,59** ,25** ,41** -,46** -,24** ,46** 1       

13. Arengut toetav tagasiside ,41** ,37** ,38** ,33** ,25** ,40** ,30** ,41** -,29** -,16** ,33** ,40** 1     

14. Individuaalne tunnustamine ,48** ,36** ,43** ,40** ,29** ,47** ,36** ,44** -,31** -,15** ,33** ,46** ,43** 1   

15. Õppetöö mõtestatus ,46** ,31** ,36** ,41** ,33** ,42** ,34** ,46** -,27** -,10** ,31** ,42** ,43** ,60** 1 

16. Koostöine õpetamine ,13** ,08** ,13** ,17** ,09** ,10** ,20** ,15** 0,00 ,06** ,09** ,11** ,12** ,27** ,31** 

Märkus.  ** p < .001 (Pearsoni korrelatsioonikordaja usaldusnivoo). 
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Kooliga rahulolu faktorite korrelatsioonitabel 8. klassi õpilaste vastuste põhjal 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1. Kooliga rahulolu 1                               

2. Autonoomia ,53** 1                             

3. Seotus ,45** ,41** 1                           

4. Enesetõhusus ,40** ,41** ,33** 1                         

5. Õppedistsipliin ,39** ,30** ,42** ,24** 1                       

6. Toitlustus ,39** ,23** ,17** ,16** ,22** 1                     

7. Õpikeskkond ,55** ,36** ,30** ,30** ,32** ,49** 1                   

8. Liikumisvõimalused koolis ,33** ,30** ,25** ,14** ,25** ,23** ,26** 1                 

9. Ennastjuhtiv õppija ,39** ,29** ,24** ,22** ,31** ,25** ,33** ,34** 1               

10. Küünilisus -,61** -,41** -,27** -,42** -,28** -,23** -,39** -,19** -,28** 1             

11. Kurnatus -,43** -,33** -,16** -,29** -,16** -,22** -,33** -,16** -,13** ,52** 1           

12. Kodune keskkond ,37** ,30** ,31** ,30** ,21** ,17** ,28** ,16** ,23** -,30** -,19** 1         

13. Kooli maine ,71** ,40** ,36** ,29** ,37** ,41** ,54** ,28** ,34** -,42** -,27** ,32** 1       

14. Arengut toetav tagasiside ,45** ,44** ,27** ,33** ,32** ,27** ,38** ,36** ,45** -,34** -,27** ,26** ,41** 1     

15. Individuaalne tunnustamine ,47** ,38** ,30** ,26** ,33** ,31** ,41** ,33** ,40** -,33** -,27** ,26** ,44** ,52** 1   

16. Õppetöö mõtestatus ,43** ,34** ,25** ,17** ,33** ,27** ,35** ,40** ,42** -,30** -,20** ,22** ,38** ,48** ,52** 1 

17. Koostöine õpetamine ,18** ,13** ,09** ,00 ,18** ,08** ,08** ,28** ,20** -,05** -,06** ,04** ,11** ,19** ,23** ,38** 

Märkus.  ** p < .001 (Pearsoni korrelatsioonikordaja usaldusnivoo). 
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Kooliga rahulolu faktorite korrelatsioonitabel 11. klassi õpilaste vastuste põhjal 

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

1. Kooliga rahulolu 1                               

2. Autonoomia ,55** 1                             

3. Seotus ,44** ,37** 1                           

4. Enesetõhusus ,44** ,39** ,27** 1                         

5. Õppedistsipliin ,34** ,25** ,41** ,17** 1                       

6. Toitlustus ,31** ,17** ,17** ,11** ,17** 1                     

7. Õpikeskkond ,53** ,34** ,29** ,27** ,30** ,40** 1                   

8. Liikumisvõimalused 

koolis 

,38** ,32** ,20** ,16** ,21** ,22** ,29** 1                 

9. Ennastjuhtiv õppija ,34** ,25** ,23** ,22** ,27** ,17** ,25** ,33** 1               

10. Küünilisus -,63** -,43** -,26** -,45** -,24** -,18** -,38** -,24** -,24** 1             

11. Kurnatus -,42** -,35** -,15** -,33** -,09** -,15** -,30** -,19** -,12** ,47** 1           

12. Kodune keskkond ,29** ,22** ,24** ,21** ,15** ,12** ,18** ,15** ,17** -,25** -,13** 1         

13. Kooli maine ,70** ,39** ,37** ,31** ,39** ,30** ,51** ,31** ,30** -,43** -,25** ,22** 1       

14. Arengut toetav 

tagasiside 

,43** ,40** ,26** ,31** ,25** ,19** ,31** ,35** ,41** -,34** -,26** ,22** ,37** 1     

15. Individuaalne 

tunnustamine 

,43** ,36** ,26** ,25** ,28** ,21** ,32** ,36** ,37** -,32** -,27** ,18** ,37** ,51** 1   

16. Õppetöö mõtestatus ,45** ,34** ,26** ,21** ,32** ,20** ,34** ,40** ,39** -,34** -,21** ,18** ,39** ,44** ,49** 1 

17. Koostöine õpetamine ,17** ,11** ,07** 0,00 ,15** ,07** ,07** ,25** ,17** -,04 -0,05 ,03 ,11** ,19** ,26** ,35** 

Märkus. ** p < .001 (Pearsoni korrelatsioonikordaja usaldusnivoo). 

 



68 

 

Tööga rahulolu faktorite korrelatsioonitabel õpetajate vastuste põhjal 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

1. Tööga rahulolu 1                                           

2. Autonoomia ,57** 1                                         

3. Kompetentsus ,39** ,33** 1                                       

4. Seotus kolleegidega ,39** ,38** ,33** 1                                     

5. Juht - nõudlikkus ,21** ,17** ,18** ,20** 1                                   

6. Juht - koostoo ,42** ,47** ,20** ,35** ,34** 1                                 

7. Juht - tagasiside ,43** ,49** ,19** ,35** ,34** ,80** 1                               

8. Suhted õpilastega ,49** ,26** ,38** ,32** ,14** ,18** ,18** 1                             

9. Rahulolu ruumidega ,29** ,25** ,14** ,21** ,13** ,27** ,28** ,17** 1                           

10. Rahulolu digivahenditega ,31** ,25** ,20** ,22** ,14** ,29** ,29** ,22** ,44** 1                         

11. Võimalused HEV õpilaste 

õpetamiseks 

,35** ,28** ,17** ,21** ,20** ,37** ,38** ,22** ,26** ,35** 1                       

12. Õpilaste füüsilise aktiivsuse 

toetamine 

,21** ,11** ,11** ,15** ,14** ,14** ,14** ,26** ,15** ,15** ,21** 1                     

13. Õpetajaameti maine ,25** ,18** 0,02 ,09** ,11** ,21** ,22** ,14** ,18** ,22** ,24** ,12** 1                   

14. Hariduse maine ja ajakohasus ,24** ,17** ,17** ,17** ,14** ,17** ,15** ,21** ,19** ,18** ,16** ,16** ,31** 1                 

15. Rahulolu riikliku 

hariduskorraldusega 

,28** ,21** ,15** ,15** ,15** ,21** ,19** ,19** ,21** ,23** ,22** ,16** ,41** ,63** 1               

16. Rahulolu koolipidaja ja 

rahastusega 

,28** ,21** ,09** ,13** ,18** ,28** ,28** ,13** ,33** ,35** ,33** ,14** ,53** ,37** ,49** 1             

17. Kooli maine ,60** ,50** ,22** ,38** ,25** ,57** ,57** ,34** ,32** ,32** ,36** ,17** ,23** ,24** ,26** ,29** 1           

18. Koostöine õpetamine ,27** ,14** ,19** ,22** ,20** ,28** ,29** ,23** ,15** ,22** ,29** ,27** ,17** ,12** ,16** ,19** ,26** 1         

19. Individuaalne tunnustamine ,27** ,19** ,30** ,28** ,15** ,20** ,20** ,36** ,11** ,18** ,23** ,35** ,08** ,15** ,16** ,12** ,22** ,29** 1       

20. Õpioskuste toetamine ,24** ,13** ,36** ,24** ,16** ,18** ,17** ,34** ,12** ,17** ,19** ,35** 0,04 ,14** ,14** ,08** ,20** ,36** ,56** 1     

21. Õppetöö mõtestatus ,21** ,12** ,26** ,16** ,13** ,11** ,11** ,30** ,09** ,13** ,14** ,28** 0,04 ,10** ,09** ,04** ,14** ,23** ,39** ,53** 1   
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22. Õppijakeskne õpetamine ,25** ,14** ,27** ,17** ,21** ,22** ,21** ,27** ,12** ,20** ,29** ,36** ,15** ,11** ,19** ,18** ,19** ,42** ,45** ,47** ,31** 1 

23. Õppijate aktiivsuse toetamine ,26** ,15** ,27** ,20** ,15** ,17** ,16** ,33** ,11** ,18** ,20** ,40** ,09** ,15** ,19** ,12** ,20** ,34** ,45** ,53** ,47** ,47** 

Märkus.  ** p < .001 (Pearsoni korrelatsioonikordaja usaldusnivoo). 
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LISA 3 

Vahendatud seoste standardiseeritud näitajad 

Vahendatud seosed Regressioonikordaja 

4.klass  

Füüsilise õpikeskkonna mõju küünilisusele läbi kooliga rahulolu - 0.213/- 0.207 

Õppedistsipliini mõju küünilisusele läbi kooliga rahulolu - 0.068/- 0.111 

Füüsilise õpikeskkonna mõju kurnatusele läbi kooliga rahulolu - 0.106/- 0.103 

Õppedistsipliini mõju kurnatusele läbi kooliga rahulolu - 0.034/- 0.055 

Füüsilise õpikeskkonna mõju enese juhitud õppimisele läbi kooliga rahulolu  0.088/ 0.109 

Õppedistsipliini mõju enese juhitud õppimisele läbi kooliga rahulolu  0.028/ 0.058 

8.klass  

Füüsilise õpikeskkonna mõju küünilisusele läbi kooliga rahulolu - 0.210/- 0.179 

Füüsilise õpikeskkonna mõju küünilisusele läbi tajutud kompetentsuse - 0.037/- 0.020 

Õpetajatepoolse tagasiside mõju küünilisusele läbi tajutud kompetentsuse - 0.042/- 0.051 

Füüsilise õpikeskkonna mõju kurnatusele läbi kooliga rahulolu - 0.105/- 0.098 

Füüsilise õpikeskkonna mõju enese juhitud õppimisele läbi kooliga rahulolu - 0.073/ 

Füüsilise õpikeskkonna mõju edasi õppimise kavatsusele läbi tajutud 

kompetentsuse 

0.044/ 0.033 

Õpetajatepoolse tagasiside mõju edasi õppimise kavatsusele läbi tajutud 

kompetentsuse 

0.050/ 0.086 

11.klass  

Füüsilise õpikeskkonna mõju küünilisusele läbi kooliga rahulolu - 0.180/- 0.189 

Õpetajatepoolse tagasiside mõju küünilisusele läbi kooliga rahulolu - 0.083/- 0.121 

Õppetöö mõtestatuse mõju küünilisusele läbi kooliga rahulolu - 0.063/- 0.157 

Füüsilise õpikeskkonna mõju küünilisusele läbi tajutud kompetentsuse - 0.040/- 0.024 

Õpetajatepoolse tagasiside mõju küünilisusele läbi tajutud kompetentsuse - 0.042/- 0.058 

Füüsilise õpikeskkonna mõju kurnatusele läbi kooliga rahulolu - 0.083/- 0.079 

Õpetajatepoolse tagasiside mõju kurnatusele läbi kooliga rahulolu - 0.038/- 0.050 

Õppetöö mõtestatuse mõju kurnatusele läbi kooliga rahulolu - 0.029/- 0.065 

Füüsilise õpikeskkonna mõju edasi õppimise kavatsusele läbi tajutud 

kompetentsuse 

 0.058/ 0.050 

Õpetajatepoolse tagasiside mõju edasi õppimise kavatsusele läbi tajutud 

kompetentsuse 

 0.061/ 0.123 

  

 

 


