Uuring "Õpilaste motivatsioonist õppimisel avatud õppekeskkonnas" on läbi viidud projekti „Tõenduspõhine
uus lähenemine - uus koolikultuur Eestis (TULUKE)“ raames, mida rahastati Euroopa Majanduspiirkonna
(EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ taotlusvoorust „Kaasamine ja sekkumised
haridussüsteemis“. Programmi viisid üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja
Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksus oli Eesti Noorsootöö Keskus
(www.entk.ee/riskilapsedjanoored) ning partner Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete omavalitsuste
Liit.
Projekti TULUKE viis ellu Tartu Linnavalitsus.

UURINGU „ÕPILASTE MOTIVATSIOONIST ÕPPIMISEL AVATUD
ÕPPEKESKKONNAS“
ARUANNE
Õppekeskkonna olulisust on raske üle hinnata. Uurimused on näidanud, et õpilased
saavutavad paremaid tulemusi neile meeldivas õppekeskkonnas. Õpetajatelt oodatakse, et
kasutades olemasolevaid ressursse looksid nad motiveeriva, positiivse ja õppimist soodustava
õppekeskkonna, mis võimaldaks arendada õpilaste elus vajaminevaid oskusi nagu
probleemide lahendamise ja otsuse tegemise oskused, samas kujundaksid ka sotsiaalseid
oskusi nagu kommunikatsiooni- ja koos töötamise oskusi, loovust, ning lõpuks oleks ka
õpilastele meelepärane. Õppekeskkonda on defineeritud mitmeti: kui kitsalt füüsilist
keskkonda seal kasutada olevate ressurssidega,

sealhulgas ruumide, õppematerjalide ja –

vahenditega; kui kogukonda, millel on oma kultuur ja väärtused. On ka esile toodud suhteid:
õpilane – õpetaja ning õpilane – õpilane.
Tartu Hansa Koolis loodi uus ja innovaatiline õppekeskkond, mis sisaldas mitmeid uusi
lähenemisi nii füüsilise keskkonna osas (uudsed lauad ja toolid, nihutatavad seinad,
digiseadmete senisest suurem kasutamisvõimalus jne) kui ka töökorralduses (voorutunnid
samavanustele õpilastele, kus on koos kahe või kolme klassi õpilased, keda õpetavad vastavalt
kaks või kolm õpetajat). Uudsena kasutatakse Norras väljatöötatud tõenduspõhise mudeli (nn
LP-mudel: “Learning environment and Pedagogical analysis”), mis võimaldab arendada
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õppekeskkonda pedagoogilise analüüsi abil. Kaks korda kuus korraldatakse kõigi õpetajate
koosolek, kus analüüsitakse probleeme ja antakse nõu.
See oli Tartus uus, ka Eestis esmakordselt kasutatav õppekeskkonna vorm ning seetõttu olid
olulised nii õpilaste kui ka õpetajate hinnangud.
Uuringu peamine eesmärk oli välja selgitada avatud õppekeskkonnas matemaatika ja
loodusõpetuse õppimise mõju õpilaste motivatsioonile ja õpetajate valmisolek õpetada avatud
õppekeskkonnas.
Teoreetiline motivatsiooni mudel, millele toetuti küsimustiku koostamisel (vaata esimene
aruanne), sisaldas teaduskirjandusele toetudes kaheksat järgnevat skaalat:
•

emotsioonid ja huvi,

•

tunnis kasutatavad õpetamismeetod,

•

nutiseadmete kasutamine,

•

aine (matemaatika ja loodusõpetus) õppimise olulisus,

•

tajutud kompetents,

•

koostöö,

•

eneseefektiivsus ja

•

autonoomia.

Eksperimentaal- ja kontrollgruppi kuuluvate õpilaste motivatsiooni algtaset mõõdeti 2015.
aasta kevadel ja lõpptaset 2016. aasta kevadel, kui eksperimentaalkoolis (Tartu Hansa Koolis)
oli loodusõpetuse ja matemaatika tunnid toimunud õppeaasta vältel avatud õppekeskkonnas.
Projekti etapid:
1.

Algtaseme kaardistamine.

2.

Õpilaste ja õpetajate valmisoleku ja ootuste kaardistamine.

3.

ÕPPIMINE avatud õppekeskkonnas (mõjutamine - eeldatav muutuse põhjus).

4.

Tulemuste mõõtmine.

Käesolev aruanne fokusseerib eelkõige muutuste kirjeldamisele õpilaste motivatsioonis
matemaatika ja loodusõpetuse õppimisel avatud õppekeskkonnas ühe õppeaasta jooksul.
METOODIKA
Valimisse kuulusid kahe kooli: Tartu Hansa Kooli (N=179) ja Tartu Variku kooli (N=128)
kokku 307 neljanda, viienda ja kuuenda klassi õpilast, kes vastasid nii 2015. kui 2016. aasta
kevadel

küsimustikule. 2015 kevadel küsimustikuga kogutud andmeid
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kasutati algse

situatsiooni kirjeldamiseks. 2016. aasta kevadel vastasid samad õpilased järelküsimustikule,
mis sisaldas eelküsimustiku kõiki küsimusi, millele oli lisatud kaks küsimust õpilaste ootuste
kohta matemaatika ja loodusõpetuse hinnete kohta. Saadud andmed võimaldasid mõõta
toimunud muutust õpilaste motivatsioonis. Tartu Hansa Kool õpilased moodustasid
eksperimentaalgrupi, neil on võimalus

õppida matemaatikat ja loodusõpetust avatud

õppekeskkonnas nutiseadmeid kasutades. Tartu Variku Kooli õpilased moodustasid
kontrollgrupi, nad õpivad traditsioonilises klassiruumis seniseid meetodeid kasutades.
Käesolevas aruandes käsitletakse neid kui kool üks ja kool kaks.
Andmete kogumine. Teaduskirjandusele tuginedes koostati küsimustik, kus motivatsiooni
mõõdeti kaheksal skaalal, igal neist kuus väidet. Tellija ettepanekul tehti sellesse kolm
muutust. Õpilased täitsid küsimustiku veebipõhiselt.
Andmetöötlus. Kogutud andmeid analüüsiti kasutades programme MS Excel 2010 ja IBM
SPSS Statistics 20. Kuna oli tegemist mitteparameetriliste andmetega, kasutati statistikutest
korrelatsiooni mõõtmiseks Spearmani rood (Spearman’s rho) ja erinevuste mõõtmiseks MannWhitney U, Hii-ruut testi ja Kruskal-Wallise teste.

TULEMUSED
Esimene skaala – motivatsioon emotsioonide ja huvi kaudu
A. Emotsioonid
Motivatsiooni tekitajana analüüsiti emotsioonide rolli aluseks võeti võtmesõna „meeldib“.
Õpilased vastasid nelja-astmelisel skaalal: 1 – kindlasti ei meeldi kuni 4 - kindlasti meeldib.
Hinnangute osakaalud protsentides neljal astmel on esitatud tabelis 1 kahe aasta lõikes.
Tabel 1. Õpilaste hinnangud protsentides matemaatika ja loodusõpetuse õppimise
meeldimisele

Hinnang

Kindlasti meeldib
Pigem meeldib

Matemaatika
Kool 1
Kool 2
2015
41,9
39,1

2016
37,9
46,8

2015
29,7
46,9

3

2016
31,2
36,2

Loodusõpetus
Kool 1
Kool 2
2015
49,7
39,6

2016
38,5
39,5

2015
45,3
36,7

2016
33,3
44,9

Pigem ei meeldi

16,8

Kindlasti ei meeldi

2,2

Kokku

100 %

13,7
1,6
100%

15,6
7,8
100 %

23,9
8,7
100%

7,3
3,4
100 %

18,7
3,3
100%

12,5
5,5
100 %

15,3
6,5
100%

Andmed tabelis 1 kirjeldavad tendentsi: mõlemas koolis väheneb eelmise aastaga võrreldes
õpilaste hinnang nii matemaatika kui loodusõpetuse õppimise meeldimisele. Kui matemaatika
meeldivuse hinnangute arv koolis 1 astmel „kindlasti meeldib“ väheneb ühe astme võrra
jõudes hinnangule „pigem meeldib“ mõnede õpilaste jaoks, siis selle astmeni tõusevad mõned
hinnangud ka eelmisel aastal hinnangutest tasemel „pigem ei meeldi“. Siiski, positiivsete
hinnangute arv (iga skaala sisaldas 6-7 väidet, mida õpilased hindasid 4-astmelisel Likerti
skaalal: 1 – kindlasti vale, 2 – pigem vale, 3 – pigem õige, 4 – kindlasti õige. Positiivseks loeti
hinnang, mis on võrdne või suurem kui 2,5. Aluseks võeti aritmeetiline keskmine
(1+2+3+4)/4 =2,5) suureneb: 2015. aastal andis selles koolis positiivse hinnangu (kindlasti
meeldib ja pigem meeldib) matemaatika meeldimisele 81% õpilastest, 2016. aastal aga 84,7%
õpilastest. Väheneb ka vastuste arv, kus õpilase hinnangul matemaatika õppimine üldse ei
meeldi.
Matemaatika meeldimine õpilastele väheneb eelmise aastaga võrreldes, see trend on
drastilisem koolis kaks. Koolis üks, kus õpilased õppisid avatud õppekeskkonnas, oli langus
oluliselt väiksem.
Koolis 2 suurenes õpilaste arv, kes hindasid matemaatika õppimist kindlasti meeldivaks, kuid
vähenes oluliselt nende õpilaste arv, kes hindavad matemaatika õppimist pigem meeldivaks.
Kui 2015. aasta kevadel hindas matemaatika meeldimist positiivselt 76,6% õpilastest, siis
2016. aasta kevadel 67,4% õpilastest. Vastuste arv, kus õpilaste hinnangul üldse ei meeldi
matemaatikat õppida, suurenes.
Loodusõpetuse õppimise meeldivus on samuti vähenenud. Kui kevadel 2015 andis koolis 1
positiivseid hinnanguid loodusõpetuse meeldivusele 89,3% õpilastest, siis aasta hiljem 78%.
Koolis 2 oli langus väiksem: 2015 kevadel 82% positiivseid hinnanguid 78% vastu 2016.
kevadel.
Ka loodusõpetuse meeldivus väheneb mõlemas koolis. Koolis kaks väheneb „kindlasti
meeldib“ hinnangute arv 12% võrra, koolis üks 11,2% võrra. See vahe pole statistiliselt
oluline, küll aga pakub mõtlemisainet õpetajatele. Koolis kaks suureneb hinnangute arv
tasemel „pigem meeldib“, koolis üks see hinnangute arv ei muutu.
Huvitav on ka hinnangute dünaamika tasemel „kindlasti ei meeldi“.

4

Õpilaste protsent, kellele kindlasti ei
meeldi õppida
Loodusõpetust

Matemaatikat

6,5

Kool 2 (2016)
5,5

Kool 2 (2015)
Kool 1 (2016)
Kool 1 (2015)

8,7
7,8

3,3

1,6
2,2

3,4

Joonis 1. Õpilaste protsent, kellele kindlasti ei meeldi õppida matemaatika ja loodusõpetust.
Joonis 1 näitab, et õpilasi, kellele kindlasti ei meeldi matemaatika ja loodusõpetus, on teises
koolis rohkem ja kahjuks on see arv aastaga suurenenud. Koolis üks, kus õpilased õppisid
avatud õppekeskkonnas, on need arvud väiksemad ja näitavad vähenemise tendentsi. Koolis 2
on olukord vastupidine: õpilaste arv, kellele kindlasti ei meeldi õppida loodusõpetust ja
matemaatikat, on aasta jooksul suurenenud.
Joonis 1 illustreerib tõsiasja, et koolis 1 on enam õpilasi, kellele ei meeldi õppida
loodusõpetust, koolis 2 vastupidiselt õpilasi, kellele ei meeldi õppida matemaatikat. Siin võib
põhjuseks olla õpetaja, aga samuti õpilaskontingent. Täpsema teabe saamiseks on vajalik
täiendav uuring.
Uuringu esimese poole aruandes toodi välja, et klassist klassi liikumisel muutub õppematerjal
abstraktsemaks ja rohkem mõtlemist nõudvaks. Analüüsides koolides neljandate, viiendate ja
kuuendate klasside õpilaste hinnanguid loodusõpetuse ja matemaatika õppimisel antud
motivatsiooni komponendi raames selgus, et motivatsioon õppida matemaatikat väheneb
klassinumbri suurenedes ja seda statistiliselt olulisel määral. Nimetatud trend leiti mõlemas
koolis. Joonisel 2 on näitena on toodud koolide 4ndate, 5ndate ja 6ndate klasside õpilaste
hinnangute protsent, kellele „kindlasti meeldib õppida matemaatikat“.
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Õpilaste protsent, kellele kindlasti
meeldib õppida matemaatikat
Kool 2

6. klassid

5. klassid

4. klassid

Kool 1

20
15
18
44
33
58

Joonis 2. Õpilaste protsent, kellele kindlasti meeldib õppida matemaatikat.
Joonisel 2 on selgelt näha, et koolis 1 on õpilaste osakaal, kellele kindlasti meeldib
matemaatikat õppida, oluliselt suurem. Kahjuks selgub ka koolis 1 toimuv hinnangute langus
matemaatika õppimise meeldivusele kevadel 2016. Koolis 2 siiski 6ndate klasside õpilased
hindavad meeldivust kõrgemalt kui viiendate klasside õpilased.
Joonis 2 näitab, et koolis 1 hindab neljandates ja viiendates klassides rohkem õpilasi kui
koolis 2 matemaatika õppimist kindlasti meeldivaks. Olukord on vastupidine kuuendate
klasside osas, kus koolis 2 matemaatika õppimise meeldivus suureneb nii koolide lõikes kui
ka võrrelduna sama kooli viiendate klasside õpilaste vastustega.

B. Huvi
Huvi äratamine õpilastes on üks õpetaja töö kvaliteedi indikaatoritest. Joonised 3 ja 4
illustreerivad õpilaste hinnanguid matemaatika ja loodusõpetuse huvitavusele.
Joonis 3 näitab, et õpilased hindavad loodusõpetuse tundide huvitavust kõrgemalt kui eelmise
aasta kevadel. Statistiliselt oluline on muutus koolis üks, kus on näha, et hinnangute arv
tasemel „kindlasti huvitav“ on suurenenud eelkõige hinnangute arvel tasemel „pigem
huvitav“. On jälgitav ka hinnangute arvu vähenemine tasemel „üldse pole huvitav“ koolis üks,
kusjuures koolis kaks, kus toimus traditsiooniline õppetöö, nimetatud muutust ei leitud.
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Õpilaste hinnangud loodusõpetuse
tundide huvitavusele
Kool 2 (2016)
üldse pole huvitav

Kool 2 (2015)

Pigem pole huvitav
Pigem huvitav

Kool 1 (2016)

Kindlasti huvitav
Kool 1 (2015)
0

20

40

60

Joonis 3. Õpilaste hinnang loodusõpetuse tundide huvitavusele koolide lõikes

Õpilaste hinnang matemaatika
tundide huvitavusele
Kool 2 (2016)
Kindlasti ei ole huvitav

Kool 2 (2015)

Pigem ei ole huvitav
Pigem huvitav

Kool 1 (2016)

Kindlasti huvitav
Kool 1 (2015)
0

20

40

60

Joonis 4. Õpilaste hinnang matemaatika tundide huvitavusele koolide lõikes
Joonis 4 näitab, et koolis 1 on kevadeks 2016 vähenenud õpilaste arv, kes hindas matemaatika
tundi tasemel „kindlasti huvitav“ ja on suurenenud õpilaste arv, kes hindab matemaatika tunde
kui „kindlasti ei ole huvitav“. Koolis 2, kus õpetati traditsioonilisi meetodeid kasutades, on
vähenenud matemaatika tunde kindlasti huvitavaks hinnanud õpilaste arv ja õpilaste arv,
kellele matemaatika tunnid pole kindlasti huvitavad. Suurenenud on statistiliselt olulisel
määral õpilaste arv, kes hindavad tunde „pigem ei ole huvitav“ tasemel.
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Positiivsete hinnangute (tasemetel „kindlasti huvitav“ ja „pigem huvitav“ hinnangute summa)
osakaal koolis 1 langes 81 protsendilt 79,1%ni, seega 1,9 protsendi võrra, mis on oluliselt
väiksem kui kooli 2 vastav näitaja: 6,8%.
Igavaks matemaatika ja loodusõpetuse tunde ei peetud: mõlemas koolis andsid õpilased
negatiivse hinnangu matemaatika ja loodusõpetuse tundide igavusele, siiski matemaatika
tundi hinnatakse oluliselt igavamaks.
2016. aasta kevadel kogutud andmete korrelatsioonanalüüsil leiti tugev seos matemaatika
tundide huvitavuse ja matemaatika meeldivuse vahel (Spearmani roo = 0,639

p=0,000).

Loodusõpetuse puhul on seos tugevam (Spearmani roo = 0,718 p=0,000).
Nagu esimeses analüüsis, nii ka nüüd ei leitud loodusõpetuse meeldivuse ja loodusõpetuse
tundide huvitavuse hindamisel statistilist erinevust klasside lõikes ning poiste ja tüdrukute
hinnangutes. Samuti jäi paika esimeses aruandes leitud tulemus, et hinnangud huvile ja
emotsioonidele matemaatika õppimisel vähenevad edasiliikumisel klassist klassi, samal ajal
õpilaste hinnangud tundide igavusele suurenevad.
Järeldused motivatsioonimudeli emotsioonide ja huvi skaala andmete analüüsist.
1. Õpilaste motivatsioon, mõõdetuna emotsioonide ja huvi skaalal, on langenud mõlemas
koolis. Esimeses koolis, kus õpilastel oli võimalus õppida avatud õppekeskkonnas, on
nimetatud langus statistiliselt oluliselt väiksem.
2. Matemaatika õppimine avatud õppekeskkonna klassides suurendab selle aine
õppimisel positiivseid hinnanguid selle meeldivusele

võrreldes õppimisega

tavaklassides.
3. Motivatsioon õppida matemaatikat ja loodusõpetust väheneb klassinumbri suurenedes
ja seda statistiliselt olulisel määral.
4. Koolis üks, kus õppetöö toimus avatud õppekeskkonnas, on õpilaste osakaal, kes
hindasid loodusõpetuse tunnid „kindlasti huvitavaks“, suurenenud enam kui koolis
kaks, kus toimus traditsiooniline õppetöö. On tekkinud olukord, kus loodusõpetuse kui
õppeaine sisu õpilastele ei meeldi (tabel 1), kuid loodusõpetuse tunnid hinnatakse
huvitavaks (joonis 2).
5. Leidis kinnitust ka esimeses aruandes välja toodud tulemused, et loodusõpetuse ja
loodusõpetuse tundide huvitavuse hindamisel pole statistilist erinevust ei klasside
lõikes ega poiste ja tüdrukute hinnangutes.
6. Nagu eelmise õppeaasta lõpus, leiti ka nüüd keskmise tugevusega seosed õppeaine
huvitavuse ja meeldivuse vahel.
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Teine skaala – hinnang tunnis kasutatud õppemeetoditele
Eespool selgitati, et õppekeskkond on seotud välise motivatsiooniga. Teises kooliastmes ei
suuda õpilased kontsentreeruda 45 minutiks ühele ja samale tegevusele. Seetõttu on oluline
erinevate õppemeetodite kasutamine, sealhulgas ka uute strateegiate kasutamine.

Balti

Uuringute Instituudi uuringust aga selgub, et iga kolmas Eesti õpetajatest ei usu, et uudsed
õpetamismeetodid mingit kasu tooks.
Õppemeetodite hindamisel analüüsiti esmalt õpetajate intervjuude kaudu kogutud andmeid
(vt aruanne 2 õpetajate intervjuud) tundides kasutatavate meetodite kohta ja seejärel õpilaste
hinnangut nende arvates tundides toimuva kohta.
Õpetajate arvamused koolis 1 on kokku võetud järgnevalt.
Loodusõpetuse ja matemaatika lõimimise juures on kasutatud paaristunde, kus kahel või
kolmel paralleelklassil on korraga matemaatika ja seejärel loodusõpetuse tunnid. Võimalused
paaristundideks on loodusõpetus + matemaatika, kunstiõpetus + matemaatika

või

loodusõpetus + kunstiõpetus. Siis on oma efektiivsust tõestanud karussellmeetod.
Meil on paaristunnid, kus saame teha karussellmeetodil pesades erineva aine õppimist.
Näiteks matemaatika ja loodusõpetuse paaristunnis oli 4-5 pesa, kus ühes pesas oli
peastarvutamine, teises pesas jõe voolu kiiruse arvutamine, kolmandas pesas mõõdeti jõgede
pikkusi kaardil ja leiti nende tegelik pikkus, ülejäänud pesades õpiti jõgede elustikku. Sellise
õppe ettevalmistamiseks kulus neljal õpetajal kolm tundi (Õpetaja 2).
Tänu võimalusele mööblit ümber paigutada ja leida erinevatele rühmadele „oma nurgake“
saavad õpetajad senist enam kasutada senisest erinevaid metoodikaid:
Keskkond on väga hea. Kui on vaja teha rühmatööd, panen õpilased istuma ringi, nii et kõik
näevad ja kuulevad kõiki. Mina nimetaksin seda „arutlemise keskkonnaks“. Siis räägivad nad
hea meelega (Õpetaja 1).
Seega õpetajad tõid välja nende arvates uudsed strateegiad avatud õppekeskkonnas
õpetamisel: õppeainete vahelise lõimimise, karusellmeetodi kasutamise paaristundides ja
õpetajate koostöö tundide ettevalmistamisel. Õpetajad kurdavad ressursside: õppematerjalide,
õpilastele kätteantava materjali kui ka

aja (on ju ööpäevas vaid 24 tundi)

vähesust.

Matemaatika ja loodusõpetuse õppimisel hindavad õpilased esimese etapi aruande põhjal nii
individuaalset kui ka rühmatööd, eelistamata üht teisele. Õpetajad kasutavadki rühmatööd kui
individuaalõpet, mis vastab ka õpilaste soovidele. Avatud õppekeskkond loob suuremad
võimalused erinevate meetodite kasutamiseks, näitena digiseadmete kasutamine ja erinevad
rühmatööde vormid.
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Tellijat huvitas rühmatöö ja individuaalse töö vahekord, seetõttu on mõõdetud eelkõige just
seda aspekti.
Tabel 2. Õpilaste hinnang õppemeetoditele koolide ja aastate lõikes
Hinnatud väide

Kool

Mulle meeldib matemaatika tunnis
üksi ülesandeid lahendada
Mulle meeldib matemaatika tunnis
kaaslastega
koos
ülesandeid
lahendada
Mulle meeldib rääkida oma töö
tulemustest kaaslastele
Mulle meeldib loodusõpetuse
tunnis teha rühmatööd
Mulle meeldib loodusõpetuse
tunnis üksi küsimustele vastuseid
otsida

1
2
1
2

Hinnangute
keskmine
2015
3,23
3,39
3,23
3,39

Hinnangute
keskmine
2016
3,26
3,49
3,24
3,47

Hii-ruut
statistik 2016.a.
koolide vahel
8,56 p=0,003

1
2
1
2
1
2

2,62
2,90
3,60
3,75
3,59
3,74

2,76*
2,93
3,55
3,90**
3,52
3,89**

4,94 p=0,026

Mulle meeldib et õpime matemaatikat
erinevate praktiliste ülesannete kaudu
Mulle
meeldib,
et
teeme
loodusõpetuses erinevaid katseid ja
praktilisi töid

1
2
1
2

3,41
3,53
3,63
3,82

3,36
3,22
3,52
3,66

8,52 p=0,003

4,36 p=0,037
4,33 p=0,038

2,46 p=0,040
2,54 p=0,038

Statistiline erinevus sama kooli aastate vahel tasemel p≤0,05 on tähistatud * ja tasemel p≤0,01
**
Statistilist erinevust rühmatöö ja individuaalse töövormi eelistamisel aastate lõikes leiti koolis
2 loodusõpetuse osas. Küll aga näitavad statistiliselt olulised Hii-ruut statistiku väärtused
erinevusi kahe kooli hinnangute sagedusjaotuses projekti lõppfaasis kevadel 2016.
Õpetajate intervjuudest selgus, et koolis 1 tehakse rühmatööd rohkem kui eelmistel aastatel.
Õpilaste hinnangutes see ei peegeldu. Siiski statistiliselt oluline erinevus õpilaste hinnangutes
väitele „Mulle meeldib rääkida oma töö tulemustest kaaslastele“ koolis 1 viitab rühmatöö
positiivsele mõjule. Annab ju rühmatöö võimaluse rääkida rühmakaaslastega, koos arutada,
väljendada oma arvamust ja kaitsta oma seisukohti.
Kooli 2 aastases arengus on huvitav statistiline erinevus õpilaste hinnangutes nii rühmatööle
kui ka individuaalse töö vormile. Üks võimalikest põhjustest võib olla õpetaja faktor: kas
muutis õpetaja oma õpetamisstrateegiat või on tegemist teise õpetajaga, hinnangu andsid
samad õpilased.
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Andmete korrelatsioonanalüüsil leiti statistiliselt oluline seos õpilaste hinnangutes
individuaalse õppimise eelistamisel matemaatika ja loodusõpetuse tundides (Spearmani roo =
0,372, p=0,000). See tulemus lubab väita, et kui õpilasele meeldib rohkem individuaalne töö,
siis eelistab ta seda mõlema aine

tundides, see tähendab, et õpilase eelistus töötada

individuaalselt on aineteülene.
Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitavad ka seost individuaalse töö eelistamise ja
matemaatika (Spermani roo = 0,156, p=0,005) ning loodusõpetuse tundide huvitavuse vahel
(Spearmani roo = 0,303 p=0,000). Antud tulemus näitab, et tundide huvitavus on seotud
õppimise vormiga. Seega rühma- ja individuaalse töö planeerimisel peaks õpetaja arvestama
mõlema töövormiga, et kindlustada tunni huvitavus kõigi õpilaste jaoks.
Kõige kõrgemalt hindavad õpilased loodusõpetuse tundides erinevate katsete ja praktiliste
tööde tegemist ning matemaatika tunnis õppimist praktiliste ülesannete abil. Seega praktilised
tööd on mõlema aine õppimisel tugev motiveeriv tegur. Praktilise töö tegemist loodusõpetuse
tunnis hindavad siiski õpilased mõlemas koolis statistiliselt oluliselt erinevalt. Koolis kaks on
hinnang kõrgem: 4-astmelisel skaalal 3,82, väike standardhälve viitab õpilaste sarnastele
hinnangutele selles koolis. Kehtiva loodusõpetuse õppekava õpiväljundid saavutatakse
mõlemas koolis, siiski on huvitav välja selgitada, kas hinnangute erinevus on põhjustatud
õpilaskontingendi või õpetaja faktori erinevustest.
Järeldused motivatsioonimudeli teise skaala andmete analüüsist.
1. Õpilaste kõige kõrgemalt hinnatud õppemeetod on praktiliste tööde tegemine.
2. Erinevusi rühmatöö ja individuaalse töövormi eelistamisel aastate lõikes leiti vaid
koolis 2 loodusõpetuse tundide osas.
3. Huvitav on korrelatsioonanalüüsi tulemus, mille põhjal saab väita, et õpilase eelistus
töötada individuaalselt on aineteülene ja tunni huvitavuse hindamisel on seos just
individuaalset tööd eelistavate õpilastega.
4. Koolis 1, kus õpilased õppisid ühe kooliaasta vältel avatud õppekeskkonnas, viitab
rühmatöö positiivsele mõjule õpilaste kõrgem hinnang väitele „Mulle meeldib rääkida
oma töö tulemustest kaaslastele“.
Kolmas skaala – hinnangud nutiseadmete kasutamisele
Uurimused kinnitavad, et nutiseadmete kasutamine võib olla digiajastu lastele motiveerivaks
teguriks. Samas Balti Uuringute Instituudi uuringu tulemused näitavad,

et info- ja

kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) kasutab väga hästi ainult 6,5 protsenti uuringul
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osalenutest. Tellija ettepanekul oli tähelepanu pööratud

isikliku ja kooli nutiseadme

kasutamisele, milleks lisati küsimustikku vastavad küsimused.
Eeldati, et nutiseadmete senisest tõhusam kasutamine tundides võib olla üheks võimaluseks,
kuidas suurendada õpilaste huvi ja motivatsiooni. Õpilaste küsimustiku abil kogutud andmete
analüüs näitas, et enne avatud õppekeskkonna loomist kasutati nutiseadmeid vähe:
matemaatika tundides oli õpilaste hinnang 1,71 ja loodusõpetuse tundides 1,98 mõõdetuna 4astmelisel skaalal. See tulemus jääb alla keskmise ehk skaala negatiivsele poolele. Seda
tunnistavad ka õpetajad oktoobrikuu intervjuudes:
Varem kasutasin nutiseadmeid tunnis väga vähe (Õpetaja 4).
Veebruaris 2016 tehtud õpetajate intervjuudes on lisandunud uusi aspekte, kus rõhutatakse, et
digivahendid on võimalus täiendav võimalus õppetöö läbiviimisel. Digivahend pole eesmärk
omaette, vaid on taandunud õppetöös vajalikuks töövahendiks. Seda tendentsi illustreerib ka
õpetajate hinnang, et AHHAA-efekti saavutamine läheb järjest raskemaks. Samas on
rõõmustav, et õpetajate IT oskused on oluliselt paranenud.
Alguses, kui nad [õpilased] said iPad’id kätte, olid nad väga huvitatud. Paljudel ju endil
kodus seda pole või on arvuti kasutamise aeg limiteeritud. Kasutan nutiseadmeid siin igas
tunnis. Siiski panen tähele, et huvi nutiseadmete vastu on langemas. Nutiseadmed iseenesest
huvi ei suurenda. Huvi suureneb silmnähtavalt, kui võtan kasutusele mingi uue äpi. Nende
otsimine on aga päris ajakulukas (Õpetaja 7).
Tehnikat on siin palju – arvatakse, et suund on digivahendite kasutamisel. Tegelikult on
digivahendid lisavõimalus õpetamisel. Avatud ruum ei ole sama, mis digitehnika. … Kuuenda
klassis õpilastele meeldib IT, kuid tehnika on muutunud harjumuseks ja erilist AHHAA-efekti
enam pole. Õpetajate IT tase on paranenud – alguses küsisid lihtsamaid asju, nüüd on
küsimused läinud keerukamateks ja alati ei oskagi vastata (Õpetaja 9).
Õpilased alustavad tihti tundi küsimusega „Kas me täna Kahhooti mängime? Kui 60
õpilasele on välja jagada 25 iPadi, siis tekib küll küsimus – kuivõrd see on hea. Ja veel –
tehnika ei suuda asendada, ei tohi kõike asendada. Kui tuua klassi vihmauss, on lapsed väga
elevil. Lasen neil [õpilastel] käega katsuda mulda, vihmaussi. See annab õppimisele juurde
emotsioone, mida ükski digiseade ei võimalda (Õpetaja 10).
Kas õpilased eelistavad kasutada tundides oma või kooli nutiseadet? Andmed tabelis näitavad,
et vahe hinnangutes on väike: 2,92 ja 2,77. Siin mängib õpetajate sõnul siiski rolli
nutiseadmete vähesus õpilastel ja oma seade võetakse kaasa pigem demonstreerimiseks.
Ma arvan, et neljandas ja viiendas klassis on umbes kolmandikul klassist on oma nutiseade
Sageli on aga nii, et oma nutiseade võetakse kaasa teistele näitamiseks. See on nagu staatuse
asi (Õpetaja 2).
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Tabel 3. Hinnangute keskmine kasutatud õppemeetodite skaalal koolide ja aastate lõikes
Hinnatud väide

Kool

Ma
kasutan
nutiseadmeid
matemaatika tundides
Ma
kasutan
nutiseadmeid
loodusõpetuse tundides
Kui mul on tunnis kasutada enda ja
kooli nutiseade, siis valin kooli
nutiseadme
Kui mul on tunnis kasutada enda ja
kooli nutiseade, siis valin enda
nutiseadme

1
2
1
2
1
2

Hinnangute
keskmine
2015
1,71
1,48
1,98
1,88
2,68
2,92

1
2

2,73
2,77

SD

1,01
0,77
1,07
1,00
1,07
0,98

Hinnangute
keskmine
2016
1,96*
1,93**
2,42**
2,14*
3,14**
2,55*

SD

0,94
0,99
1,01
1,09
0,87
0,98

1,11
1,04

2,55
3,20**

0,98
0,98

Statistiliselt oluline erinevus aastate lõikes tasemel p=0,05 on tähistatud *, tasemel p=0,01 aga
**
Tabel 3 näitab, et nutiseadmeid on 2015/2016 õppeaastal kasutatud õpilaste hinnangul
oluliselt rohkem ja seda mõlemas koolis. Matemaatika tundides nutiseadmete kasutamine on
kasvanud statistiliselt olulisel määral koolis 2, jõudes õpilaste hinnangul peaaegu samale
tasemele kooli 1 õpilaste hinnanguga. Ka loodusõpetuse tundides on nutiseadmete kasutamine
suurenenud, seda eriti koolis 1. Loodusõpetuse tundides kasutatakse nutiseadmeid rohkem kui
matemaatika tundides ja seda mõlemas koolis. Sama tulemuseni jõuti ka õpetajate intervjuude
analüüsil.
Huvitav on nutiseadmetesse suhtumise analüüsi tulemused. Koolis 1 on olulisel määral
suurenenud

kooli nutiseadme valik, koolis 2 vastupidiselt on kõrgem hinnang enda

nutiseadme valikule ja hinnang kooli nutiseadme valikule on vähenenud. Selle muutuse
põhjusi tuleb otsida matemaatika ja loodusõpetuse tundides nutiseadme kasutamise
kogemustest.
Statistilised erinevused kahe kooli keskmiste osas mõõdetuna Kruskal-Wallise testi ja Hiiruut-testiga ei ole kooliaasta jooksul muutunud: statistiliselt oluline erinevus püsis nii kooli ja
enda nutiseadme valikul kui ka nutiseadmete kasutamise hinnangul loodusõpetuse tundides.
Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitasid keskmise tugevusega seost nutiseadmete kasutamise
vahel matemaatika ja loodusõpetuse tundides (Spearman roo=0,480; p=0,000). See viitab
nutiseadmete kasutamise sarnasele sagedusele mõlemas tunnis.
Järeldused motivatsioonimudeli nutiseadmete skaala andmete analüüsist.
1. Lähtepositsioonil kasutati matemaatika ja loodusõpetuse tundides nutiseadmeid
valimisse kuulunud koolide põhikooli teises astmes vähe.
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2. Koolis 1, kus õpilased õppisid loodusõpetust avatud õppekeskkonnas, on suurenenud
õpilaste hinnangul nutiseadmete kasutamine loodusõpetuse tundides. Matemaatika
tundides sellist suundumust ei leitud.
3. Avatud õppekeskkonna tundides on õpetajate ja õpilaste hinnangul nutiseadmete
kasutamine oluliselt suurenenud. Muutunud on suhtumine oma ja kooli nutiseadme
kasutamisele ja seda statistiliselt olulisel määral: koolis 1 väärtustavad õpilased
eelmise õppeaastaga võrreldes enam kooli nutiseadme kasutamist, kooli 2 õpilased
aga oma nutiseadme kasutamist. Toodud situatsioon on ilmselt mõjutatud avatud
õppekeskkonna kasutamisest õppimisel koolis 1.
4. Võrreldes oktoobris kogutud andmetega on õpilaste suur huvi digiseadmete vastu
vähenenud ja nüüd on need saanud pigem tavaliseks töövahendiks loodusõpetuse või
matemaatika tunnis.
5. Õpetajaid motiveerib nutiseadmeid kasutama õpilaste positiivne reaktsioon. Tunni
tegevuste, sealhulgas nutiseadmete kasutamise valik oleneb õpetaja hinnangust
nutiseadmete efektiivsusele.
Neljas skaala - väärtused ja kasutatavus
Õpilased on rohkem motiveeritud, kui nad väärtustavad õppeainet

ja selle aine raames

omandatud teadmisi ning oskusi. Õpilase jaoks tähendab olulisus seda, et tunnis omandatud
teadmised ja oskused on talle vajalikud ja neid saab kasutada nii teiste ainete õppimisel kui
ka igapäevases elus.
Kaardistati õpilaste hinnangud matemaatika ja loodusõpetuse tundides õpitavale - see
tähendab aine sisule - aga ka matemaatika ja loodusõpetuse õppimise olulisusele. Ülevaate
annab tabel 4.
Tabel 4. Õpilaste hinnangud õpitu väärtustamisel
Hinnatud väide

Kool

Loodusõpetuse tundides õpitud
teadmised on kasulikud
Loodusõpetuse tunnis õpitut ei lähe
üldse vaja
Minu jaoks on oluline õppida
loodusõpetust
Mulle
on
oluline
õppida
matemaatikat
Matemaatika tunnis õpitut ei lähe
elus üldse vaja**

1**
2
1**
2**
1*
2**

Hinnangute
keskmine
2015
3,69
3,64
1,37
1,30
3,37
3,38

1
2
1*
2**

3,64
3,50
1,23
1,31
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SD

0,51
0,59
0,64
0,57
0,69
0,72

Hinnangute
keskmine
2016
3,40
3,47
1,52
1,60
3,21
3,12

SD

0,69
0,75
0,63
0,84
0,69
0,78

0,62
0,74
0,61
0,64

3,66
3,52
1,36
1,55

0,54
0,75
0,62
0,81

Matemaatika
tunnis
õpitud
teadmised ja oskused on minu jaoks
kasulikud

1
2

3,72
3,76

0,64
0,51

3,66
3,59

0,59
0,68

Statistiliselt oluline erinevus on tähistatud ** tasemel p=0,01 ja * p=0,05. Kooli numbri juures
olevad märgid näitavad erinevust sama kooli erinevate aastate vastustes, märk väite juures
näitab erinevuse olulisust kahe kooli õpilaste hinnangutes aastal 2016 läbi viidud küsitluses.
Tabel 4 näitab, et aasta jooksul on õpilaste hinnang nii matemaatika kui loodusõpetuse
tundides õpitule on langenud, seejuures mõlemas koolis statistiliselt olulisel määral. Siiski
koolis 2, kus õpilased õppisid tavaklassides, on langus olnud suurem (1,55 – 1,31 = 0,24;
esimeses koolis 1,36 – 1,23 = 0,13). Tõsi küll, koolis 2 viitab standardhälbe väärtuse
suurenemine heterogeensuse suurenemisele õpilaste hinnangutes. Seega õppimine avatud
õppekeskkonnas võib olla üks põhjustest hinnangute languse pidurdumisel.
Kahe kooli vahelised erinevused. Mõtlemisainet pakub ka tulemus, mille järgi õpilased
hindavad oluliselt kehvemaks matemaatika ja loodusõpetuse sisu ehk omandatavate teadmiste
ja oskuste rakendatavust igapäevaelus. Koolis 2, kus õpilased õppisid tavaklassis, on hinnang
matemaatika tunnis õpitule oluliselt madalam kui koolis 1. Kas selle põhjuseks on õpetaja
tegevused või avatud õppekeskkond, vajab täiendavat uurimist.
Minu jaoks on oluline õppida loodusõpetust. Täiendavat uurimist vajaks, miks koolis 2, kus
õpilased õppisid tavaklassis, on hinnang loodusõpetuse tundides õpitule langenud. Selle üks
põhjus võib olla õpetaja vahetumine. Sama põhjus võib olla ka loodusõpetuse õppimise
olulisuse hinnangu langusel, sest matemaatika olulisuse hindamisel on erinevus minimaalne ja
teisesuunaline.
Korrelatsioonanalüüsil leiti seos matemaatika õppimise olulisusele ja matemaatika huvitavuse
vahel (Spearmani roo = 0,445 p=0,000) ning loodusõpetuse olulisuse ning loodusõpetuse
huvitavuse vahel (Spearmani roo = 0,487 p=0,000). Korrelatsioon mõõdab kahe vastuse
vahelist seost. Küll aga jääb järgnevate uurimuste teemaks uurida, kumb on põhjus ja kumb
tagajärg: kas huvi on põhjustatud aine olulisusest või aine olulisus põhjustab huvi.
Statistiliselt oluline korrelatsioon leiti ka väidete matemaatika ja loodusõpetuse tundides
õpitut ei lähe elus üldse vaja vahel (Spearmani roo = 0,363 p=0,000). Seega õpilased
hindavad sarnaselt nende kahe õppeaine sisu või õpetajate vähest püüdu siduda õpitav
igapäevaeluga ja näidata, kus läheb siiski neid teadmisi ja oskusi vaja. Siit edasi minnes –
korrelatsioon leiti ka väidete matemaatika tunnis omandatud teadmiste rakendatavuse ja
matemaatika raskuskeks hindamise vahel (Spearmani roo = 0,277; p=0,000). See on
matemaatiliseks tõestuseks, et õpilaste motivatsiooni tekkimisel on oluline koht relevantsusel.

15

Poiste ja tüdrukute hinnangutes leiti erinevusi vaid koolis 2, kus väitele: Mulle on oluline
õppida loodusõpetust erinesid poiste ja tüdrukute hinnangud mõõdetuna Wilcoxoni Z testiga
(Z=-2,188; p=0,029).
Järeldused väärtuste skaala hinnangutest
1. Õpilaste hinnang matemaatika

tunnis õpitu rakendamisele igapäevaelus ja õpitu

olulisusele on vähenenud. Hinnang kirjeldab matemaatika relevantsust läbi õpilaste
silmade.
2. Sama trendi võib näha loodusõpetuse õppimisel.
3. Avatud õppekeskkonnas õppimine võib olla üks põhjustest, miks õpilaste hinnangute
langus väärtuste skaalal oli koolis 1 väiksem kui koolis 2.
Viies skaala – tajutud kompetents
Tajutud kompetents on seotud eelkõige sisemise motivatsiooniga ja näitab, kui hästi ta suudab
täita antud ülesande või iseloomustab tunnet, et ollakse võimeline saavutama püstitatud
eesmärki. Tajutud kompetents annab infot ka õpilase enesehinnangu kohta. Tajutud
kompetentsi mõõdeti kummaski aines kahe väitega: Ma saan matemaatika/loodusõpetuse
tunnis hästi hakkama ja matemaatika/loodusõpetus on minu jaoks raske. Lisaks analüüsiti ka
2016. aasta kevadel õpilaste küsimustikku lisatud küsimused nende ootuste kohta aastahinde
paranemisele. Ülevaate vastustest annab tabel 5.

Tabel 5. Õpilaste tajutud kompetentsi skaala väidete vastused
Tajutud
väited

kompetentsi

skaala

Ma saan matemaatika tunnis hästi
hakkama **
Matemaatika on minu jaoks raske
Ma oskan loodusõpetuse tundides
vastata
enamikule
õpetaja
küsimustele*
Ma pole kindel, et saan aru
loodusõpetusest

Kool

Hinnangute
keskmine
2015

Standardhälve SD

1
2
1
2*
1

3,15
3,05
2,19
2,29
3,23

0,71
0,79
0,88
1,09
0,64

Hinnangute
keskmine
2016
3,24
2,94
2,20
2,40
3,11

2

2,91

0,79

2,93

SD

0,65
0,83
0,89
1,01
0,73
0,69

0,86
2,10
1,83
0,84
0,86
2,17
2,03
0,96
Statistiliselt oluline erinevus on tähistatud ** tasemel p=0,001 ja * p=0,05. Kooli numbri
juures olevad märgid näitavad erinevust sama kooli erinevate aastate vastustes, märk väite
1*
2*
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juures näitab erinevuse olulisust kahe kooli õpilaste hinnangutes aastal 2016 läbi viidud
küsitluses.
Koolide vahelised

erinevused. Tabel 5 näitab, et kompetentsi matemaatikas hindavad

õpilased koolis 1 kõrgemaks kui loodusõpetuses. Kuna tegemist on samade õpilastega
mõlemas aines, siis põhjuseks võib pidada õpetaja faktorit. Hindavad ju koolis 1 õpilased
matemaatikat raskemaks kui loodusõpetust. Koolis 2 hindavad õpilased oma kompetentsi nii
matemaatikas kui loodusõpetuses ligikaudu samaks, küll aga matemaatikat peetakse
statistiliselt oluliselt raskemaks kui loodusõpetust (Kolmogorov-Smirnovi Z=2,83; p=0,000)
Õpilaste hinnang mõlemas koolis näitab arusaamise vähenemist loodusõpetuses.
Erinevused 2015 ja 2016 aastate arvamustes ilmnevad eelkõige õppeainete raskuse
hinnangutes. Tabel 5 näitab, et mõlemas koolis on toimunud statistiliselt oluline muutus
väite „Ma pole kindel, et saan aru loodusõpetusest“ hindamisel. Siiski koolis 1 on muutus
suurem kui koolis 2 ja seda hoolimata avatud õppekeskkonnas õppimisele. Koolis 2 on
õpilased hinnanud matemaatika raskemaks kui aasta eest, koolis 1 seevastu on pisut
kõrgemaks hinnatud matemaatika tunnis hästi hakkama saamist, kusjuures standardhälbe
vähenemine näitab ka õpilaste arvamuste homogeensemaks muutumist.
Tajutud kompetentsi skaalal leiti 2015. aasta kevadel kogutud andmete analüüsil tüdrukute ja
poiste vahel statistiliselt oluline erinevus vaid matemaatika tundide hinnangutes. „Ma saan
matemaatika tunnis hästi hakkama“ (t=2,24, p=0,026) ja „Matemaatika on minu jaoks raske“
(t=-2,09, p=0,038). Paremini said enda arvates hakkama poisid, matemaatika on aga raskem
tüdrukute jaoks. Poiste ja tüdrukute vahelisi statistiliselt olulisi erinevusi tuvastati 2016. aasta
kevadel vaid koolis 1 ja seda ühe väite puhul: ma pole kindel, et saan aru loodusõpetusest
(Kruskal-Wallise hii-ruut = 4,51; p=0,034). Teiste skaala väidete puhul kummaski koolis
statistiliselt olulisi erinevusi poiste ja tüdrukute hinnangutes tajutud kompetentsile ei leitud.
Tajutud kompetentsi mõõdab ka õpilase hinnang õppeaine aastahindele selle võrdlemisel
eelmise aasta vastava hindega. Vastavat dünaamikat kirjeldavad järgnevad joonised.
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Õpilaste hinnang oma matemaatika
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Joonis 5. Õpilaste hinnang protsentides matemaatika aastahinde dünaamikale
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aastaga
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Joonis 6. Õpilaste hinnang protsentides loodusõpetuse aastahinde dünaamikale
Võrreldes joonisel 5 ja 6 toodud andmeid võib väita, et pessimistlikum on hinnang
matemaatika aastahinde muutumatusele – matemaatika hinde paranemist ei pea võimalikuks
7% kool 1 õpilastest ja 9% kool 2 õpilastest. Loodusõpetuse hinde puhul on vastavad
protsendid väiksemad (5 ja 6). Selline jaotus kinnitab eelnevalt leitud tulemust, et õpilased
hindavad matemaatika raskemaks kui loodusõpetuse, küll aga on optimistlik, kui võrrelda
õpilaste protsendiga, kes hindasid matemaatika enda jaoks kindlasti raskeks (21,3% koolis 1
ja 23,2% õpilastest koolis 2).
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Kindlasti parem on 2016 matemaatika aasta hinne koolis 1 32% õpilaste arvates, koolis 2 on
see näitaja 30%. Loodusõpetuse hinde kindlat paranemist ootavad 41% õpilasi koolis 1 ja vaid
31% õpilasi koolis 2. See vahe on statistiliselt oluline ja selle üheks põhjuseks võib olla
õppimine avatud õppekeskkonnas. Matemaatika hinde pigem või kindlat paranemist loodab
65% kooli 1 õpilastest ja 69% kooli 2 õpilastest. Loodusõpetuse hinde paranemist loodab 80%
kooli 1 ja 77% kooli 2 õpilastest.
Dünaamikast klasside lõikes annab ülevaate tabel 6.
Tabel 6 Õpilaste hinnangud oma järgmisele matemaatika aastahindele protsentides skaala
neljal astmel
Klassid

Õpilaste arv

Kindlasti
Pigem pole Pigem on Kindlasti on
pole parem parem (%)
parem
parem (%)
(%)
(%)

KOOL 1
5ndad klassid

64

8

25

29

38

6ndad klassid

55

4

25

28

43

7ndad klassid

63

11

34

38

17

5ndad klassid

53

4

11

3

47

6ndad klassid

46

17

30

38

15

7ndad klassid

39

7

26

41

26

KOOL 2

Andmed tabelis 6 näitavad, et õpetaja roll ning aine sisu on õppimisel ja õpilaste
motiveerimisel olulise tähtsusega. Seda asjaolu tõestavad ilmekalt tabelis esitatud andmed.
Raske on teisiti kui õpetaja faktoriga seletada koolis 2 kuuendate klasside hinnanguid nii
aastahinde muutumatuses kui ka õpilaste hulgas, kes kindlasti usuvad, et nende aastahinne
tuleb sel kevadel kindlasti parem kui eelmisel aastal. Koolis 1 toimub nende õpilaste, kes
hindavad oma aastahinnet kindlasti pole parem, arvu vähenemine.
Siiski on mõlema kooli kõikides klassides ülekaalus positiivne hinnang – enam kui pool
õpilastest loodab oma matemaatika aastahinde kindlasti või pigem paranemist.
Korrelatsioonanalüüsil leiti järgmised statistiliselt olulised korrelatsioonid ootustele
aastahinde ja huvi ja emotsioonide skaala väidete vahel koolide lõikes.
Tabel 7. Korrelatsioonanalüüsi tulemused mõõdetuna Spearmani roo väärtuste kaudu
Matemaatika tunnis
õppimine huvitav)

on Mulle meeldib õppida Ma saan matemaatika
matemaatikat
tunnis hästi hakkama
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Kool 1

Kool 2

Kool 1

Kool 2
Minu matemaatika 0,335
0,356
0,213
0,340
hinded
on
sel p=0,000
p=0,000
p=0,004
õppeaastal pare-mad
p=0,000
kui eelmisel
Looduõpetuse tunnis on Mulle meeldib õppida
õppimine huvitav
loodusõpetust

Minu loodus-õpetuse 0,193
hinded
on
sel p=0,009
õppeaastal paremad
kui eelmisel

0,194
p=0,009

0,195
p=0,013

0,210
P=0,022

Kool 1

Kool 2

0,426

0,514

p=0,000

p=0,000

Ma oskan loodusõpetuse
tundides
vastata
enamusele
õpetaja küsimustele
0,261
0,298
p=0,000
p=0,000

Tabel 7 näitab, et ootused aastahinde paranemisele on eelkõige seotud kompetentsi skaala
väidetega, aga ka huvi ja emotsioonide skaala väidetega. Seosed on tugevamad koolis 1. Leiti
ka korrelatsioonid väidete matemaatika ja loodusõpetuse tunnis õpitud teadmised ja oskused
on minu jaoks kasulikud ning aastahinde paremaks hindamise vahel, kuid need
korrelatsioonid olid väikesed (0,155 matemaatikas ja 0,172 loodusõpetuses).
Järeldused tajutud kompetentsi skaala vastustest
1. Mõlemas koolis hindavad õpilased matemaatika raskemaks kui loodusõpetuse.
2. Õpilaste hinnang oma kompetentsile on mõjutatud koolist/õppekeskkonnas.
3. Poiste ja tüdrukute hinnangud olid sarnased - leiti vaid üks statistiliselt oluline
erinevus koolis 1.
4. Õpilased on optimistlikud matemaatika ja loodusõpetuse aastahinde suhtes.
5. Klasside lõikes hinnangutes aastahinde muutusele seaduspärasust ei leitud.
6. Õpilaste hinnang aastahinde muutusele on seotud eelkõige õpilase hinnanguga oma
kompetentsusele vastavas aines, aga ka huvi ja emotsioonide, vähem teadmiste
kasulikkuse hinnangutega.
KUUES SKAALA - AUTONOOMIA
Autonoomia sisaldab valikute tegemise võimalust. Õpilane tunneb, et saab olukorda mingil
moel kontrollida ja näidata oma pädevust. Näiteks

õpilane valib ise ülesande ja selle

raskusastme, avatud õppekeskkonna klassides ka koha õppimiseks. Nagu märgitud, peetakse
õpilaste autonoomiat motivatsiooni üheks komponendiks. Avatud õppekeskkonnas õpetamise
üks erilisi ja kuue õpetaja poolt esile toodud aspekt oli õpilaste autonoomia, võimalus valida
oma koht, füüsiline liikumine tunni ajal. Tavaklassis on see mõeldamatu, et õpilased liiguvad
klassis pärast ühe ülesande sooritamist teise kohta. Avatud õppekeskkonnas on see võimalik.
Näiteks pärast

iseseisva töö tegemist klassiruumi erinevates osades tullakse kokku ja
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arutatakse saadud tulemusi või tehakse esitlusi oma rühma tööst. Autonoomia on ka tihedalt
seotud õpilase vastutamisega oma õppimise ja selle tulemuste eest.
Õpetajad rõhutasid eelkõige suure eelisena õpilaste võimalust ise töökohta valida. Tavaklassis
on selline võimalus minimaalne, avatud õppekeskkond aga seevastu pakub selleks palju
võimalusi.
Õpilastel on siin palju suurem vabadus. Nad saavad vabalt liikuda, otsida endale sobiva koha
[õppimiseks] - kellele kus meeldib. Tänu sellele on ka õhkkond teistmoodi, vabam, vähem
pingeline. Õpilased ei taha koguni vahetunniks klassist välja minna – neile nii meeldib siin
(Õpetaja 3).
Õpilaste hinnanguid autonoomiale mõlemas koolis kirjeldab tabel 7. Õpetaja juhtimisel
(õpetaja ütleb, mida teha) toimuv õppetöö on õpetajakeskne, õpilaste autonoomia on suurem
õpilaskesksel õppimisel.
Tabel 8. Õpilaste hinnangud autonoomia skaala väidetele koolide lõikes
Autonoomia skaala väited
Ma
eelistan
tundi,
kus
loodusõpetuse õpetaja ütleb, mida
ma tegema pean
Loodusõpetuse tunnis
saan ise
kavandada oma õppimist
Ma eelistan tundi, kus matemaatika
õpetaja ütleb, mida ma tegema
pean**
Matemaatika tunnis
saan ise
kavandada oma õppimist
Mulle meeldib valida endale ise
töökoht**
Mulle meeldib õppimise ajal töötada
erinevates rühmades**

Kool

Hinnangute
keskmine
2015

Standardhälve SD

1**

3,26

0,763

Hinnangute
keskmine
2016
3,06

SD

2

3,05

0,856

3,10

1**
2
1

2,64
2,40
3,30*

0,802
0,861
0,799

2,42
2,38
3,17

2

2,98

0,856

3,01

0,795
0,856
0,793
0,871

1
2
1
2
1
2

2,40
2,35

0,768
0,848

3,56

0,711

2,39
2,33
3,46
3,63
3,08
3,30

0,777
0,839
0,64
0,53
0,882
0,868

0,723
0,857

3,59
0,621
3,18
0,743
3,14**
0,698
Statistiliselt oluline erinevus on tähistatud ** tasemel p=0,001 ja * p=0,05. Kooli numbri
juures olevad märgid näitavad erinevust sama kooli erinevate aastate vastustes, märk väite
juures näitab erinevuse olulisust kahe kooli õpilaste hinnangutes aastal 2016 läbi viidud
küsitluses.
Kõige üksmeelsemalt hindasid õpilased väidet „mulle meeldib valida endale ise töökoht“ ,
see väide on saanud ka kõige kõrgemad hinnangud autonoomia skaalal mõlemas koolis.
Erinevused aastate lõikes. Tabel 8 näitab, et aasta jooksul on toimunud statistiliselt olulised
muutused eelkõige koolis 1. On paranenud õpilaste hinnang oma autonoomiale – 2016 aasta
kevadel hindavad õpilased vähemaks neid loodusõpetuse tunde, kus õpetaja dikteerib tundi ja
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selle tegevusi. Samal ajal hindavad 5.-7. klasside õpilased

koolis 1 oma õppimise

kavandamise võimalusi madalamalt. Koolis 1 hindavad õpilased madalamalt ka õpetaja
juhtivat rolli matemaatika tundides.
Erinevused koolide vahel. Statistiliselt olulised erinevused leiti õpilaste hinnangutes vaid
kahe väite puhul. Ehkki aasta jooksul on õpilaste hinnang matemaatika õpetamisel
õpetajakesksele lähenemisele vähenenud, on see jäänud siiski oluliselt kõrgemaks koolis 1.
Selle põhjus võib olla õpetajas, kuid täpsema vastuse annab edasine uuring.

Õpetajakeskset õpetamist eelistavate
õpilaste protsent
7. klassid

6. klassid

5. klassid
33
35

Kool 2 loodusõpetus
22

Kool 1 loodusõpetus

22

Kool 2 matemaatika

29

38

32

28
48
32

Kool 1 matemaatika

42

45

Joonis 7. Õpetajakeskset õpetamist eelistavate õpilaste osakaal klasside lõikes
Joonisel 7 on näha, et koolis 1 väheneb õpilaste, kes eelistavad õpetajakeskset õppimist,
osakaal nii matemaatikas kui loodusõpetuses.

Õpilaskesksuse hinnang protsentides
koolide lõikes
7. klassid

0,5

Kool 1 loodusõpetus

Kool 1matemaatika

5. klassid

1,52 2,3

Kool 2 loodusõpetus

Kool 2 matemaatika

6. klassid

0

2,7

7,6
5,5

2,7

7,7 8,3

3

Joonis 8. Hinnangud õpilaskesksusele koolide ja ainete lõikes
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Joonis 8 näitab selgesti, et põhikoolide matemaatika ja loodusõpetuse tunnid on väga
õpetajakesksed ja õpilaste autonoomia ning seega ka vastutus oma tulemuste eest on
minimaalne. Õpetajakesksus tunnis tähendab, et õpetaja valib, mida ja kuidas õpetada ja
õpilastel otsuse tegemisel hääleõigust pole. Klasside lõikes ja poiste tüdrukute hinnangutes
õpetajakesksusele erinevusi ei leitud.
Korrelatsioonanalüüsil leiti keskmise tugevusega seos väidete „Ma eelistan tundi,

kus

matemaatika õpetaja ütleb, mida ma tegema pean“ ja „Ma eelistan tundi, kus loodusõpetuse
õpetaja ütleb, mida ma tegema pean“ vahel (Spearmani roo= 0,507; p=0,000). Seega õpilased,
kes eelistavad näha õpetajat juhina, hindavad õpetaja rolli sellest vaatepunktist nii
matemaatika kui ka loodusteaduste tundides. Taas leiti aineteülene õpilast ja õppimist
iseloomustav karakteristik.
Järeldused autonoomia skaala väidetest
1. Valimisse kuulunud kahe kooli neljandate, viiendate ja kuuendate klasside õpilased
hindavad autonoomiat väheseks. Tunnid on õpetaja-kesksed ja õpetaja määrab, mida
ja kuidas õppida.
2. Õpilased hindavad kõrgelt võimalust valida ise töökoht. Sellist võimalust pakub
avatud õppekeskkonnas õppimine.
3. Klasside lõikes ja poiste tüdrukute hinnangutes erinevusi ei leitud.

Seitsmes skaala – hinnang koostööle
Koos töötamine rahuldab Maslow’i vajaduste püramiidi turvalisuse vajaduse. Samal ajal
koos töötamise oskused on väärtustatud kui 21. sajandi oskused. Uurimused on näidanud, et
koostöö

on

oluline

motivatsiooni

komponent,

toetades

nii

kognitiivses

(erineva

saavutustetasemega õpilaste koos õppimine) kui afektiivses suunas (kaaslaste toetus, „toetava
õla“ tunne). Antud skaala mõõtis õpilase interaktsiooni suunda ja tugevust matemaatika ja
loodusõpetuse tundides. Esmalt õpetajate arvamusi.
Õpetajate arvates on koostöö väga positiivne, sest nii
„harjuvad nad koos töötama ja üksteisega arvestama“ Õpetaja 6 väitel arendab rühmatöö
koos töötamise oskusi. Siiski rühmatöö tegemisel vajaliku strateegia toob välja järgmine
tsitaat:
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Rühmatöid teen igas tunnis. Kuid kuuendas klassis olen teinud rühma koosseisudes muutusi,
muidu võib juhtuda nii, et nad ajavad juttu ja tööülesande peale üldse ei mõtle. See teisele
lainele minek käib neil väga kähku (Õpetaja 2).
Õpilaste hinnangute analüüs näitas siiski erinevaid tulemusi. Aasta jooksul toimunud
muutustest õpilaste hinnangutes annab tabel 9.
Tabel 9. Õpilaste hinnangute keskmine koostöö skaala väidetele koolide ja õppeaastate lõikes
Koostöö skaala väited
Kool

Hinnangute
keskmine
2015

Standardhälve SD

Loodusõpetuse tundides küsin abi
kaasõpilastelt
Loodusõpetuse tundides saan oma
küsimustele alati õpetajalt vastuse*
Matemaatika tundides küsin abi
kaasõpilastelt *

1**
2**
1
2
1**

2,54
2,26
3,09
3,05
2,32

0,82
0,92
0,82
0,88
0,92

Hinnangute
keskmine
2016
2,70
2,83
3,07
3,27
2,58

2**

2,24

0,99

2,78

Matemaatika tundides saan oma
küsimustele alati õpetajalt vastuse
Mul on väga toredad klassikaaslased

1
2
1*
2*

SD

0,81
2,64
0,81
0,79
0,84
0,92

0,75
3,26
3,07
0,92
0,86
3,17
3,11
0,87
0,71
3,46
3,29
0,80
0,78
3,43
3,66
0,63
Statistiliselt oluline erinevus on tähistatud ** tasemel p=0,001 ja * p=0,05. Kooli numbri
juures olevad märgid näitavad erinevust sama kooli erinevate aastate vastustes, märk väite
juures näitab erinevuse olulisust kahe kooli õpilaste hinnangutes aastal 2016 läbi viidud
küsitluses.

Oma klassikaaslasi peavad mõlema kooli õpilased toredateks. Siiski huvitav tendents: koolis 1
peetakse klassikaaslasi 2016 aastal toredamateks kui 2015 aastal. Koolis 2 on aga vastupidi.
Siin võib üheks põhjuseks olla õpetajate intervjuudes rõhutatud koostööoskuste kujundamine
rohkete rühmatööde kaudu.
Tabel 9 näitab, et mõlemas koolis on loodusõpetuse ja matemaatika tundides suurenenud
statistiliselt olulisel määral kaasõpilastega suhtlemise tähtsus. Eriti on see näha kool 2
iseloomustavate

hinnangute

keskmiste

väärtuste

võrdlemisel.

Koostöö

hindamisel

loodusõpetuse tundides on mõlema kooli õpilased üksmeelsemad, kuid koostöö hindamisel
matemaatika tundides leiti statistiliselt oluline erinevus.
Neljandate kuni kuuendate klasside õpilased eelistavad suhelda probleemide lahendamisel
pigem õpetajaga, küsides vähem abi kaasõpilaselt. Ehkki klassikaaslasi hinnatakse toredateks
mõlemas koolis, siis koolis kaks on see statistiliselt oluliselt kõrgem. Siiski on mõlemas
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koolis võimalik vaadelda trendi, et klassi numbri suurenedes hinnang klassikaaslaste
meeldivusele väheneb. Poiste ja tüdrukute hinnangutes koostöö skaala aspektidele statistiliselt
olulised erinevused puuduvad.
Tüdrukute ja poiste hinnangutes ei leitud statistiliselt olulisi erinevusi koolide lõikes. Klasside
lõikes erinevusi kirjeldab järgnev joonis.

Õpilaste koostööeelistused
Küsin abi õpetajalt

Küsin abi kaasõpilastelt
3,28
3,12

7. klass koolis 2
6. klass koolis 2

2,93

5. klass koolis 2

2,43

7. klass koolis 1

3,18

2,88
3,39

2,76
3,07
3,05

6. klass koolis 1
5. klass koolis

2,49

3,1

Joonis 9. Õpilaste koostööeelistused klasside lõikes
Joonis 9 näitab, et õpilaste hulgas domineerib koostöö õpetajaga. Seejuures klassinumbri
suurenedes mõlemas koolis koostöö õpetajaga pigem suureneb. Siin võib seoseid luua
autonoomia skaala väidetega. Nimelt selgus, et õpetamine valimisse kuulunud kahe kooli
teises astmes on pigem õpetajakeskne, mis aga vähendab õpilaste hääleõiguse vähenedes ka
nende vastutust oma tulemuste eest. Joonis 9 näitabki, et sellise õpetamisviisiga pole välja
arenenud õpilaste oskused - saab ju alati, iga takistuse või probleemi ilmnemisel küsida
õpetajalt.
Ainete ja klasside lõikes on tulemused üllatavad. Ülevaate annab joonis 10.
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Õpetajaga koostööd eelistavate
õpilaste protsent
7. klassid

6. klassid

5. klassid
52
47,9
43,9

Kool 2 loodusõpetus
Kool 1 loodusõpetus

49,8

27,5
23,6

Kool 2 matemaatika

28,2
42,9
36,7

Kool 1 matemaatika

42,1

52,2
50,7

Joonis 10. Õpetajaga koostööd eelistavate õpilaste protsent
Joonis 10 näitab, et viiendate klasside õpilased küsivad pigem loodusõpetuse tundides
õpetajalt vähem kui matemaatika tundides. Huvitav on mõlema kooli kuuendate klasside
tulemus – järsult on suurenenud õpetajalt küsimise osatähtsus. Kuna ka eelnevad tulemused
on näidanud kuuendate klasside erilisust, siis põhjusi võib otsida matemaatika ainesisust.
Koostöö kaasõpilasega on väike: kooli 1 viiendates klassides vaid 7,7% loodusõpetuse
tundides ja 7,9% õpilastest küsivad abi matemaatika tundides kaasõpilase käest. Koolis 2 on
vastavad arvud suuremad – loodusõpetuse tundides 12,13% ja matemaatika tundides 21,9%.
Seitsmenda klassi õpilaste hinnangud abi küsimisele kaasõpilastelt on suuremad. Matemaatika
tundides

13,8% kooli 1 ja 10,8% kooli 2 loodusõpetuse tundides küsivad õpilased abi

kaasõpilaselt. Seega klassi numbri suurenedes suureneb ka koostöö kaasõpilastega.
Korrelatsioonanalüüsil leiti tabelis 10 kajastatud statistiliselt olulised seosed.

Tabel 10. Korrelatsioonanalüüsi tulemused
Matemaatika tundides küsin abi kaasõpilastelt
Kool 1
Kool 2
Loodusõpetuse tundides Ma saan matemaa-tika
küsin abi kaasõpilastelt tunnis hästi hakkama
0,500 p=0,000
(tajutud kompetents)
-0,385 p=0,000
Mul on väga toredad
klassikaaslased
0,455 p=0,000

Matemaatika tundides küsin abi õpetajalt
Kool 1
Kool 2
Loodusõpetuse tunnis Loodusõpetuse tunnis
küsin abi õpetajalt
küsin abi õpetajalt
0,314 p=0,000
0,308 p=0,000
Ma saan matemaatika Mul on väga toredad
tunnis hästi hakkama klassikaaslased 0,321
0,265 p=0,000
p=0,000

26

Loodusõpetuse
tundides
küsin
abi
kaasõpilastelt
Matemaatika tundides Matemaatika tundides
küsin abi kaasõpilastelt küsin
abi
0,500 p=0,000
kaasõpilastelt
0,455 p=0,000

Loodusõpetuse tundides küsin abi õpetajalt
Ma usun, et mul on
head
teadmised
loodusõpetuses
(eneseefektiivsus)
0,296 p=0,000

Ma usun, et mul on
head
teadmised
loodusõpetuses
0,235 p=0,006

Tabel 10 näitab, et korrelatsioon on matemaatika ja loodusõpetuse tundides nii õpetajalt kui
kaasõpilastelt abi küsimise vahel. Huvitav leid on, et õpetajalt abi küsimine korreleerub
eneseefektiivsuse ja tajutud kompetentsi skaala väidetega õpilase headest teadmistest ja
tugevusest antud õppeaines.
Koolis 2 korreleerub koostöö nii õpetaja kui ka kaasõpilastega toredate klassikaaslastega,
koolis 1 sellist seost ei leitud.

See toetab ka eelnevat tulemust: koolis 2 hinnatakse

klassikaaslasi toredamateks.
Järeldused koostöö skaala väidete hinnangute analüüsile:
1. Õpilased eelistavad suhelda probleemide lahendamisel pigem õpetajaga, küsides
vähem abi kaasõpilaselt.
2. Ehkki klassikaaslasi hinnatakse toredateks mõlemas koolis, siis koolis kaks on see
statistiliselt oluliselt kõrgem. Mõlemas koolis klassi numbri suurenedes hinnang
klassikaaslaste meeldivusele väheneb.
3. Klassi numbri suurenedes suureneb ka koostöö kaasõpilastega.
4. Poiste ja tüdrukute hinnangutes koostöö skaala väidetele statistiliselt olulised
erinevused puuduvad.

Kaheksas skaala – hinnang eneseefektiivsusele
Õpilased on rohkem motiveeritud, kui nad tunnevad, et nad saavad sellega hakkama, mida
neilt oodatakse. Õpilane, kes usub, et ta saab antud õppeaines ülesannetega hakkama, valib
lahendamiseks keerukamaid ülesandeid. Selle põhjal, milline on õpilase hinnang tema
enesetõhususe kohta, on võimalik täpselt ennustada tema õppetulemusi. Oktoobris 2015 läbi
viidud intervjuudes väitis vaid üks õpetaja, et õpilaste tulemused on läinud kehvemaks.
Minu klassis on õpilaste tagasiside matemaatika õppimisele sama, mis tavaklassis: päris
vastumeelne pole, kuid erilist entusiasmi ka üles ei näidata. Aga kokkuvõttes tulemus
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kannatab. Eelmisel aastal oli selles klassis pooled [veerandi hinded] viied, nüüd oli esimese
kontrolltöö hinnetes viisi poole vähem (Õpetaja 5).

Õpetaja võrdleb küll samu õpilasi, kuid matemaatika sisu on erinev ja seda õpetaja arvesse ei
võta, et huvi langus võib olla põhjustatud matemaatika sisu erinevusest.
Veebruaris läbi viidud intervjuudes rõhutati, et
Võrreldes sügisega on tulemused läinud paremaks. Kes oli tavaklassis väga hea, selle
tulemused läksid sügisel kehvemaks. Nüüd on harjunud avatud õppekeskkonnaga ja siinse
õppimisega ning tulemused on taas head. Kes peaks tegema töö viiele, see ka teeb (Õpetaja 4)

Õpilased on rohkem motiveeritud, kui nad tunnevad, et nad saavad sellega hakkama, mida
neilt oodatakse. Õpilane, kes usub, et ta saab antud õppeaines ülesannetega hakkama, valib
lahendamiseks keerukamaid ülesandeid. Selle põhjal, milline on õpilase hinnang tema
enesetõhususe kohta, on võimalik täpselt ennustada tema õppimise tulemusi.
Eneseefektiivsus skaala sisaldab kuut väidet. Kahe kooli õpilaste hinnangute keskmisi
väärtusi kirjeldab tabel 11.
Tabel 11. Eneseefektiisuse skaala väidete hinnangute keskmine koolide lõikes
Eneseefektiisuse skaala väide

Hinnangute
keskmine
2015

Standardhälve SD

1
2
1*
2*

2,54
2,26
3,09
3,05
2,32
2,24
3,07
3,11
3,29
3,66

0,82
0,92
0,82
0,88
0,92
0,99
0,92
0,87
0,80
0,63

1

3,65

0,54

3,66

0,75
0,86
0,71
0,78
0,60

2

3,46

0,79

3,31

0,81

Kool
Ma usun, et olen matemaatikas tugev
Ma saan hästi hakkama matemaatika
kontrolltöödega
Ma olen kindel, et saan matemaatika
veerandi hindeks nelja või viie
Ma
saan
hästi
hakkama
loodusõpetuse kontrolltöödega**
Ma usun, et mul on head teadmised
loodusõpetuses**
Ma
olen
kindel,
et
saan
loodusõpetuse veerandi hindeks nelja
või viie**

1*
2**
1
2**
1**
2**

Hinnangute
keskmine
2016
2,70
2,83
3,07
3,27
2,58
2,78
3,26
3,17
3,46
3,43

SD

0,81
2,64
0,81
0,79
0,84
0,92

Statistiliselt oluline erinevus on tähistatud ** tasemel p=0,001 ja * p=0,05. Kooli numbri
juures olevad märgid näitavad erinevust sama kooli erinevate aastate vastustes, märk väite
juures näitab erinevuse olulisust kahe kooli õpilaste hinnangutes aastal 2016 läbi viidud
küsitluses.
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Kõige kõrgemad hinnangud mõlemas koolis eneseefektiivsuse skaalal on väitele „Ma olen
kindel, et saan loodusõpetuse veerandi hindeks nelja või viie“ ja „Ma usun, et mul on head
teadmised loodusõpetuses“. See näitab, et õpilased hindavad end tugevamaks pigem
loodusõpetuses kui matemaatikas. Ka madalaim hinnang väitele „Ma olen kindel, et saan
matemaatika veerandi hindeks nelja või viie“ kinnitab seda.
Erinevused koolide vahel 2016. aasta kevadel on statistiliselt oluliselt erinevad vaid
hinnangutes eneseefektiivsusele loodusõpetuse tundides. Koolis 1 on need hinnangud oluliselt
kõrgemad kui koolis 2. Siin võib olla põhjuseks nii õppimine avatud õppekeskkonnas kui ka
õpetaja faktor. Erinevus eneseefektiivsuses matemaatika tundides pole statistiliselt oluline.
Tabel 12. Õpilaste hinnangute erinevused eneseefektiivsuse skaalal koolide vahel
Väide
Ma usun, et mul on head teadmised loodusõpetuses
Ma saan hästi hakkama loodusõpetuse kontrolltöödega
Ma usun, et olen matemaatikas tugev
Ma olen kindel, et saan loodusõpetuse veerandi hindeks nelja
või viie
Ma olen kindel, et saan matemaatika veerandi hindeks nelja või
viie
Ma saan hästi hakkama matemaatika kontrolltöödega

Mann-Whitney U
10559,000
9190,000
11646,000
19250,000

p
0,007
0,000
0,242
0,000

11103,000

0,059

11979,000

0,451

Korrelatsioonanalüüsil leiti statistiliselt olulisis seoseid. Järgnevas tabelis on välja toodud vaid
keskmised ja tugevad seosed, kus Spearmani roo väärtus on suurem kui 0,3.
Tabel 13. Korrelatsioonanalüüsi tulemused
Väide 1
Ma usun, et olen
matemaatikas tugev

Ma saan hästi hakkama
loodusõpetuse
kontrolltöödega
Ma olen kindel, et saan
loodusõpetuse veerandi
hindeks nelja või viie

Väide 2
Ma saan hästi hakkama matemaatika
kontrolltöödega
Ma olen kindel, et saan matemaatika veerandi
hindeks nelja või viie
Ma eelistan tundi, kus matemaatika õpetaja ütleb,
mida ma tegema pean
Ma saan matemaatika tunnis hästi hakkama (tajutud
kompetents)
Ma olen kindel, et saan loodusõpetuse veerandi
hindeks nelja või viie

Spearmani roo
0,798**

Ma olen kindel, et saan matemaatika veerandi
hindeks nelja või viie
Ma saan hästi hakkama loodusõpetuse
kontrolltöödega

0,383**
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0,647**
0,406**
0,689**
0,582**

0,582**

Kompetents
loodusõpetuses

Ma usun, et mul on head teadmised loodusõpetuses
(eneseefektiivsus)

0,641**

Statistiliselt oluline erinevus tasemel p≤0,01 on tähistatud **
Andmed tabelis 13 näitavad, et tugev seos on matemaatika õppimisel hinnangute enese
tugevusele ja seeläbi eeldatavatele õpitulemustele: hästi hakkamasaamine matemaatika
kontrolltöödega, hea või väga hea veerandi hinne.
Poiste ja tüdrukute hinnangud erinesid statistiliselt vaid kahe väite puhul. „Ma usun, et olen
matemaatikas tugev“. Koolis 1 oli Mann-Whiney U= 3245,000; p=0,008 ja koolis 2 2180,000;
p=0,010. Teine väide on samuti seotud matemaatikaga „Ma saan hästi hakkama matemaatika
kontrolltöödega“ (koolis 1 3334,500 p=0,015 ja koolis 2 1897,000 p=0,030.
Nii matemaatikas kui ka loodusõpetuses tuli välja ka statistiliselt oluline korrelatsioon
õpetajalt abi otsimisega ja aine huvitavuse ning meeldivusega.
Dünaamikat hinnangutele klasside lõikes on näha joonisel 11.

Õpilaste hinnangud oma tugevusele
7. klassid

6. klassid

38,1

21,7
19,1

Kool 2 loodusõpetus

48

24

Kool 1 loodusõpetus
Kool 2 matemaatika

5. klassid

10

Kool 1 matemaatika

44,2

17,4

38,2
22,8

32,98
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Joonis 11. Õpilaste hinnangud protsentides oma tugevusele matemaatikas ja loodusõpetuses
Jooniselt selgub, et koolis 2 õpilaste hinnang oma tugevusele matemaatikas langeb klasside
lõikes. Koolis 1 toimus oluline langus kuuenda klassi õpilaste hinnangutes, kuid seitsmenda
klassi hinnangud erinevad vähe viienda klassi hinnangutest ka erinevad statistiliselt oluliselt
ka kooli 2 vastavatest näitajatest.
Üllatavalt hindavad mõlema kooli õpilased kõrgemaks oma tugevust loodusõpetuses just
seitsmendas klassis.
1. Õpilased hindavad end tugevamaks loodusõpetuses ja nõrgemaks matemaatikas.
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2.

Õpilaste ootused saada hea või väga hea veerandihinne mõlemas aines on
suured, kusjuures tüdrukutel on see ootus suurem.

3. Matemaatikas hindavad end tugevamaks poisid. Loodusõpetuses hea või väga hea
veerandihinde saamist hindavad taas kõrgemalt tüdrukud.
4. Mõlema aine puhul on kõige tugevam seos hinnangul hea veerandihinde
saamiseks hinnangutega headele ainealastele teadmistele ja hakkamasaamisele
kontrolltöödega.
5. Koolis 1 hindavad õpilased eneseefektiivsust kõrgemaks. Põhjuseks võib olla
avatud õppekeskkonnas õppimine.

KOKKUVÕTE
Kokkuvõtte tegemisel võeti aluseks motivatsioonimudeli iga skaala keskmiste muutumine
õppeaasta vältel. Ülevaate annab joonis 12.

Motivatsiooni skaalade dünaamika
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Keskmine hinnang koolis 1 (2015)
Keskmine hinnang koolis 1 (2016)
Keskmine hinnang koolis 2 (2015)
Keskmine hinnang koolis 2 (2016)

Joonis 12. Motivatsiooni skaalade keskmiste dünaamika
Kõige kõrgemalt hindasid õpilased motivatsiooni mõlemas koolis õppemeetodite skaalal.
Seda nii kevadel 2015 kui ka aasta hiljem. Muutused hinnangutes õppeaasta jooksul olid
minimaalsed. Õpilased hindasid nimetatud skaalal

eelkõige praktiliste tööde tegemist

loodusõpetuse tundides ja praktiliste ülesannete lahendamist matemaatikas.
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Kõige madalamad hinnangud anti mõlemas koolis nutiseadmete skaala väidetele. Avatud
õppekeskkonnas õppimine koos võimalusega kasutada nutiseadmeid tõstis õpilaste
hinnanguid koolis 1 enam kui kaks korda võrreldes hinnangute suurenemisega koolis 2.
Kõige suurem positiivne muutus toimus koolis 1 ainetunnis omandatavate teadmiste ja
oskuste väärtustamisel ehk suurenes õpilaste arvates loodusõpetuse ja matemaatika
relevantsus.

Koolis 2 oli seevastu suurim tõus

huvi ja emotsioonide skaala väidete

hinnangutele.
Õppimine avatud õppekeskkonnas suurendas õpilaste motivatsiooni kõigi kaheksa skaala
osas. Hinnangute langus mõnedele väidetele neis skaalades on koolis 1 siiski väiksem kui
koolis 2, kus õppetöö toimus tavaklassides.
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