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1. OSA.
LUGEMIS- JA MATEMAATIKAPÄDEVUS

Pädevuste kontseptsioonid
Sissejuhatus
Aaro Toomela

Käesolev testikomplekt loodi EV HTM toetatud projektide „Matemaatilise kirjaoskuse ja
funktsionaalse kirjaoskuse elektroonsete hindamisvahendite ja hindamismetoodika
väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele“ ja „I ja II kooliastme üldpädevuste
hindamisvahendite rakendamine põhikoolides: matemaatilise ja funktsionaalse kirjaoskuse
hindamise pilootprojekt.“ raames. See komplekt kirjeldab nähtusi, mida võib nimetada
erinevate terminitega. Segaduse vältimiseks täpsustame kõigepealt terminikasutust.
Koostasime hindamisvahendid kahes valdkonnas: matemaatiline kirjaoskus ja
funktsionaalne (ehk toimetuleku-) kirjaoskus. Samas osutub, et tegemist on õppekavas
kirjeldatud suhtluspädevuse ning matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiapädevuste
spetsiifiliste aspektidega. “Kirjaoskus” on siin kontekstis tuletatud ingliskeelsest terminist
literacy, mis otsetõlkes tõepoolest on niimoodi tõlgitav. Selline “kirjaoskuse” termini kasutus
on praegu küllalt levinud. Paraku on see termin aga niisuguses kasutuses eesti keeles eksitav.
Nimelt on “pädevus” sisult vastav “kirjaoskusele” viimase laiemas ehk metafoorses
tähenduses. Inglise keeles kasutatav literacy seotakse just selliste mõistetega, mis eesti
keeles osaliselt pädevuse termini alla kuuluvad. Nii on inglise keeles näiteks suhtluspädevus
(communication literacy; Allen & Wood, 1978; Bassett jt, 1978; Wiemann, 1978; samuti
sellega lähedalt seotud social literacy; Arthur & Davison, 2000; Arthur jt, 2000), mis sisaldab
ka vallad, mida katab “funktsionaalne kirjaoskus”. Sama kehtib ka matemaatilise kirjaoskuse
kohta (mathematic literacy; vt nt OECD, 2017). Oluline on märkida, et ka inglise keeles on
sama nähtuse kirjeldamisel terminoloogilist segadust; lisaks mõistele literacy on sisuliselt
sama tähendusväljaga ka general või core competency; samuti general capability. Samas on
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oluline, et literacy ehk “kirjaoskuse” mõiste on liiga spetsiifiliselt seotav lugemise ja
kirjutamisega, seda eesti keeles oluliselt rohkem kui inglise keeles. Seetõttu kasutame
järgnevas tekstis läbivalt terminit “pädevus”, ja mitte “kirjaoskus”. Nii on lugemispädevus
osa üldisemast suhtluspädevusest. Matemaatikapädevuse hindamisel aga keskendume ka
nendele matemaatika üldpädevuse aspektidele, mida koolis otseselt ei hinnata.
Matemaatika ja lugemispädevuse (ingl. k. literacy) tähtsust inimese toimetulekus kaasaegses
ühiskonnas on oluliseks peetud viimase poolsajandi vältel. Käesoleva hindamisvahendi
kasutamise kontekstis on oluline mõista nende pädevuste mõiste kohta ja tähendust
tänapäevases maailmas. Võib öelda, et kogu teema sai alguse ÜRO 1948. aasta inimõiguste
ülddeklaratsioonist, mille Artikkel 26 kohaselt (EV Välisministeerium: http://vm.ee/et/uroinimoiguste-ulddeklaratsioon):
1. Igaühel on õigus saada haridust. Haridus peab vähemalt alg- ja üldhariduse ulatuses olema
tasuta. Algharidus peab olema kohustuslik. Tehniline ja kutseharidus peavad olema
üldkättesaadavad, kõrgharidus peab olema ühtviisi kättesaadav kõigile igaühe võimete
kohaselt.
2. Haridus peab olema suunatud isiksuse täielikule arendamisele ning inimõigustest ja
põhivabadustest lugupidamise suurendamisele. Haridus peab kaasa aitama vastastikusele
mõistmisele, sallivusele ja sõprusele kõigi rahvaste, rasside ja usurühmade vahel ning
edendama Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tegevust rahu säilitamisel.

Hariduse nimetamine inimõigusena on kahtlemata oluline, kuid deklaratsiooni tasemel
seotud põhimõttelise probleemiga: pole selge, millise tähendusvälja katab hariduse mõiste.
Ootuspäraselt ongi rahvusvaheliste organisatsioonide ja teadlaste järgmiste aastakümnete
asjakohastes töödes püütud sisuliselt täpsustada hariduse mõistet. Üks olulisi täiendusi
inimese ühiskonnaga suhestumise toetamises toodi sisse 1970-ndate aastate keskel:
oluliseks inimõiguseks hakati pidama pädevust (vt. pädevuse/literacy kui inimõiguse idee
ajaloo kohta, Burnett & EFA Global Monitoring Report Team, 2005, eriti Ptk. 5).
Pädevus omakorda on samuti osutunud raskesti määratletavaks mõisteks. Eelkõige
väljendub see probleem erinevate määratluste suures hulgas, kusjuures erinevad
määratlused võivad olla üsna erineva kattumisega tähendusväljas. Näiteks ühes äärmuses on
pädevuse mõiste seotud üheselt haridustasemega ja teises äärmuses räägitakse pädevusest
kui komplekssest vahendist ühiskonnaga suhestumiseks (vt. nt Burnett & EFA Global
Monitoring Report Team, 2005, Ptk. 6; Vagvölgyi jt, 2016).
Nagu juba ülalnimetatud ÜRO inimõiguste deklaratsioonist tuleneb, pole haridus mitte
eesmärk omaette, vaid vahend inimese isiksuse arengu ja ühiskonnaga suhestumise
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mitmekülgseks toetamiseks (Artikkel 26: 2). Seega saame oluliselt piirata sisuka pädevuse
määratluse sisu: pädevus peab olema määratletud nii, et mõiste osutab mitte teatud kitsa
ülesande lahendamise või tegevuse valdamise oskusele, vaid laiemalt mingi oskuse või
tegevuse valdamisele viisil, mis võimaldab vastavat teadmist ja oskust rakendada
enesearenguks ja ühiskonnas toimetulekuks.

Pädevuse uurimise teoreetiline alus
Esmapilgul võib tunduda, et matemaatika ja lugemispädevuse hindamine pole
kontseptuaalselt keeruline: piisab selliste ülesannete kasutamisest, mille sooritus osutab
vastava pädevuse valdamisele ja mittesooritamine või siis vigaselt sooritamine vastava
pädevuse (piisaval tasemel) puudumisele. Tõepoolest, kui hindamise eesmärgiks on vaid
pädevuse taseme hindamine, siis sellistest ülesannetest piisabki. Niipea aga, kui eesmärgiks
on lisaks pädevuse valdamise taseme väljaselgitamisele ka ebapiisaval tasemel soorituse
võimalike põhjuste avastamine, osutub kogu protsess teoreetiliselt väga kompleksseks.
Teoreetiliselt on otstarbekas uuritava nähtuse mõistmiseks kirjeldada seda erinevatel
analüüsi tasemetel (vrdl. Toomela, 2012, 2016a, 2016b, 2017): peame süsteemselt eristama
uuritava asja kui terviku, selle erinevad osad ning osadevahelised suhted. Konkreetse
kindlate omadustega terviku moodustavad vaid kindlad osad erilistes suhetes. Sellist
analüüsi saab omakorda teostada erinevatel üldistuse astmetel. Näiteks psüühilise nähtuse
kui terviku kõige üldisemateks komponentideks on indiviid ja temale eriomane keskkond.
Kumbki neist jaotub omakorda allkomponentideks. Igasuguste arenevate nähtuste korral –
milleks psüühika kahtlemata on – peab hetkeolukorra tekkimise mõistmiseks hindama mitte
ainult hetkeolukorda, vaid kogu arenguteed, mille kaudu psüühika on kujunenud.
Pädevust diagnoosivad hindamisvahendid siiski arengu dimensiooni sisaldama ei pea.
Situatsioon on analoogne näiteks meditsiinis, kus võib küsida, miks inimene on
nakkushaigusesse haigestunud. Selle küsimuse vastamiseks, patsiendiga kontaktis olnud
nakkusallika avastamiseks peab uurima olukordi, kus inimene on olnud. Samas haiguse
ravimiseks ei pea nakkusallikat tingimata teadma; piisab haigust tekitava mikroobi kui
organismi mittekuuluva komponendi avastamisest haige organismis. Haiguse raviks, nt
sobiva antibiootikumi leidmiseks, piisab ka hetkeseisundi uurimisest. Analoogne on ka
olukord pädevuse hindamisel: uuritavate õpilaste arengutee lisaks kahtlemata kasulikku
teavet, kuid kesksel kohal on siiski hetkeolukorra uurimine. Hindamisvahend peab
võimaldama hinnata nii pädevuse üldist taset kui ka pädevuse erinevaid komponente.
Komponentide hindamine on aluseks suunatud sekkumise planeerimisele.
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Pädevuse hindamisvahendi põhimõtteline ülesehitus
Pädevuse hindamisvahendi koostamiseks võiks võtta aluseks mõne teistes maades juba
kasutusel oleva testi. Nendel aga on mõned puudused. Näiteks täiskasvanute hindamises
kasutatavad vahendid, nagu IALS (International Adult Literacy Survey), ALL (Adult Literacy
and Life Skills Survey) ning PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult
Competencies) sobivad pädevuse taseme kirjelduseks, kuid on suhteliselt puudulikud
avastatud probleemi korral inimesele sobivate hariduslike tegevuste valimiseks (vrdl. nt
Thorn, 2009; Vagvölgyi jt, 2016). Nimetatud testide probleemiks on see, et nendes ei eristu
piisavalt pädevuse komponendid, millele peaks suunama pedagoogilised sekkumised. Lisaks
on need testid ka rahvusvahelised, mistõttu ei ole neis arvestatud eesti või vene keelele
eripäraseid pädevuse arengus olulisi aspekte. Ometi on nii lugemis- kui ka
matemaatikapädevuses oluline näiteks eesti keelele eriomaste grammatiliste
konstruktsioonide valdamise tase. Seetõttu peab eestikeelse vahendi kindlasti koostama
originaalsena, kuigi loomulikult arvesse võttes ka teiste maade kogemusi ning neis
kasutatavate hindamisvahendite ülesehitust. Sama kehtib ka venekeelse versiooni loomise
kohta.
Käesolevas hindamisvahendite komplektis eristame kolm pädevuse peamist aspekti, mida
loodava hindamisvahendiga hindame.

1. Pädevuse tase
Esiteks hindame vastava pädevuse taset tervikuna. Seda teeme kahel eesmärgil. Ühelt poolt
saab nii teada uuritava pädevuse taseme ja koos sellega hinnangu, kas täiendav sekkumine
on tarvilik või mitte. Teiselt poolt ankurdatakse järgnev detailsem komponentanalüüs
konkreetse testikomplekti pädevuse üldtaseme ülesannete sooritusega.

2. Pädevuse põhikomponendid
Pädevuse üldtase sisaldab kolme üksteist täiendavat komponenti:
2.1.

Vastav oskus ise: lugemise ja matemaatika oskus. Sellel tasemel hinnatakse mitte
kompleksset funktsionaalset oskust ehk pädevust, vaid kitsalt lugemise, arvutamise jt
matemaatiliste operatsioonide eakohase valdamise taset. Neid oskusi hindame
detailsemalt; lisaks komplekssetele ülesannetele, mis võimaldavad hinnata lugemisvõi matemaatikaoskuse eakohase taseme saavutamist, koostame ka ülesanded, mis
võimaldavad hinnata lugemis- või matemaatikaraskuste põhjusi. Nii lugemise kui
matemaatika oskus arenevad, kusjuures areng peab toimuma kindlas järjekorras.
Eelneva etapi omandamine on järgmise taseme omandamiseks vältimatult vajalik.
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2.2.

2.3.

Näiteks matemaatikas ei saa algebrat mõista enne aritmeetika mõistmist,
alfabeetilisel lugemisel ei saa sõnu kokku enne tähtede-häälikute vastavuse mõistmist
ja teksti on võimalik mõista vaid siis, kui sõnu suudetakse piisavalt soravalt kokku
lugeda. Nii on iga eelnev arengutase järgneva arengutaseme allkomponendiks.
Teadmised valdkonnast, milles vastavat oskust kasutada. Nii nagu lugemis- ja
matemaatikaoskuse korral, areneb ka teadmine nendest valdkondadest, kus vastavat
oskust kasutada. Näiteks uuritav võib mõista kogu teksti internetipanga leheküljel,
suutmata internetipanka kasutada, kuna ei valda veel piisavalt panganduse ja raha
mõisteid.
Teadmised-oskused, kuidas kindlas valdkonnas oskust kasutada.

3. Kognitiivsed protsessid
Igasuguses psüühilises tegevuses on eristatavad peamised kognitiivsed komponendid:
meeled ja taju, vajadused, tegevuse ajejõud ehk motivatsioon, mõtlemine, mälu ja tegevuse
planeerimine. Iga neist komponentidest osaleb vältimatult ka pädevust hindavate ülesannete
lahendamisel.
Neid komponente hindame vaid osaliselt, eelkõige kitsalt lugemise ja matemaatika
kasutamise aspektist (nt lugemismotivatsioon jms). Kognitiivse funktsioneerimise detailsem
hindamine ei kuulu käesoleva hindamisvahendite komplekti valdkonda. Eestis on juba
loodud selleks sobiv koolipsühholoogias kasutatav testikomplekt (Kikas, 2016).
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Lugemispädevus
Piret Soodla

Määratlus
Lugemispädevust (e.k valdavalt kasutatud termin funktsionaalne lugemisoskus, ingl. k
reading literacy) määratletakse rahvusvahelistes õpilaste akadeemilist edukust käsitlevates
uuringutes PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) ja PISA (Program for
International Student Assessment). Viimasel kahel aastakümnel on ühiskonna vajadused
inimeste lugemispädevusele oluliselt muutunud, mis on tinginud ka vastava määratluse
pideva täiendamise ja täpsustamise nimetatud uuringute raamdokumentides. Neljandate
klasside õpilaste uuringu PIRLS 2016 raamdokumendis (Mullis jt, 2015: 12) defineeritakse
lugemispädevust kui võimet mõista ja kasutada selliseid kirjaliku keele vorme, mida eeldab
ühiskond ja/või mida väärtustab indiviid. Lugejad võivad konstrueerida tähendusi erinevas
vormis tekstide alusel. Nad loevad õppimise, koolis ja igapäevaelus suhtlemise ja
meelelahutuslikel eesmärkidel. 1 PISA uuringutes, mille raames hinnatakse 15-aastaste
õpilaste lugemispädevust, on selle määratlust aastate jooksul korduvalt täiendatud ja
täpsustatud (vt täpsemalt OECD, 2016). PISA 2018 raamdokumendis (OECD, 2016: 8)
defineeritakse lugemispädevust järgmiselt: Lugemispädevus on tekstide mõistmine,
kasutamine, hindamine, nende üle mõtlemine ja nendega seotus selleks, et saavutada oma
eesmärke, arendada oma teadmisi ja võimeid ning osaleda ühiskonnaelus2. Mõistetavalt on
toodud definitsioonidel ühisosa: mõlemad toovad esile tekstide mõistmise ja kasutamise
oskuse, rõhutavad lugemise eesmärgipärasust, lugemisoskuse kui õppimise vahendi
olulisust ning selle vajadust ühiskonnas toimetulekuks. PIRLSi definitsioonis viidatakse
tekstide eri vormidele (siin peetakse silmas tüüpilisi kirjalikke vorme nagu näiteks raamatud,
ajalehed ja dokumendid, kui ka digitaalseid vorme nagu näiteks e-kirjad, tekstisõnumid,
internetileheküljed) ning täpsustatakse lugemise eesmärke. PISA määratluses tuuakse esile
1 Reading

literacy is the ability to understand and use those written language forms required by society and/or
valued by the individual. Readers can construct meaning from texts in a variety of forms. They read to learn, to
participate in communities of readers in school and everyday life, and for enjoyment.
2 Reading literacy is understanding, using, evaluating, reflecting on and engaging with texts, in order to achieve
one’s goals, develop one’s knowledge and potential, and participate in society.
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tekstide hindamine (nn kriitiline lugemisoskus), tekstide üle mõtlemine (enda teadmiste
sidumine teksti teabega) ning tekstidega seotus (lugemisega seotud afektiivsed ja
käitumuslikud karakteristikud). Mõlema uuringu raamdokumentides on välja toodud, et
lugemispädevuse määratlus kehtib kõikide ea- ja lugejarühmade kohta, st need on sobilikud
eri vanuses ja eri lugemisoskuse tasemega inimeste jaoks. Definitsioonide rõhuasetused ja
erisused on pigem tingitud sellest, mida uuringu sihtrühma ehk vastavas vanuses ja/või
lugemiskogemusega inimeste pädevuses eriti oluliseks peetakse.

Käesolevas uuringus defineerime lugemispädevust järgnevalt:

Lugemispädevus on võime mõista ja kasutada kirjalikke tekste, et saavutada oma
eesmärke, arendada oma teadmisi ja võimeid ning osaleda ühiskonnaelus.

Toodud definitsioon on kooskõlas PIRLSi ja PISA määratlustega. Rõhutame esiteks loetu
mõistmist kui oskust aru saada tekstis otseselt väljendatud teabest, seostada tekstist saadud
teavet oma taustteadmistega ning selle alusel teha järeldusi ja üldistusi. Tekstide
kasutamisoskuse juures osutame tekstist saadud info rakendatavusele ehk selliste konkreetse
tekstiga otseselt mitte seotud probleemide lahendamise oskusele, kus on vaja kasutada
tekstist saadud informatsiooni. Termin tekst on mitmetähenduslik, kuid enamasti peetakse
selleks mingit keeles kodeeritud sõnumit, millel on kindel algus ja lõpp. Siinses dokumendis
käsitleme tekstina kirjalikke (trükitud ja ekraanipõhiseid) seotud tekste (nt jutustavad ja
tarbetekstid) ja sidumata tekste (näiteks graafikud, tabelid) ning nende kombinatsioone.
Definitsiooni teine pool (... et saavutada oma eesmärke, arendada oma teadmisi ja võimeid
ning osaleda ühiskonnaelus) osutab lugemispädevusele kui indiviidi enesearengu ja
ühiskonnaga suhestumise vahendile. Neid suhestumise vorme on väga palju, kuid neist
olulisemateks ja universaalsemateks peame lugemisoskuse kui vahendi tähtsust õppimisel,
mitmesuguste nähtuste seletamisel ja probleemide lahendamisel, vaba aja sisustamisel ning
suhtlemisel.
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Lugemispädevuse põhikomponendid
Lugemispädevuses nagu igas teises kompleksses pädevuses on eristatavad kolm aspekti,
millest on pikemalt juttu sissejuhatavas osas: (1) vastav oskus ise ehk lugemisoskus,
täpsemalt loetu mõistmine, (2) teadmised valdkonnast, kus lugemisoskust saab
kasutada, ning (3) teadmised ja oskused, kuidas seda oskust kindlas valdkonnas
kasutada. Järgnevalt selgitame, kuidas mõtestame nimetatud kolme komponenti
lugemispädevuse osas.

Loetu mõistmine
Lugemise peamine eesmärk on mõistmine. Viimastel aastakümnetel on loodud mitmeid
teooriaid ja mudeleid, mis selgitavad loetu mõistmise protsessi (vt Cain jt, 2017; Unrau &
Alvermann, 2013). Kognitiivses psühholoogias ollakse ühisel seisukohal, et tekstimõistmine
on tähenduste konstrueerimise protsess. Millisel tasemel aga inimene teksti alusel tähendusi
konstrueerib, võib olla väga erinev, sõltudes nii indiviidi, teksti kui ka ülesande iseärasustest
(Lorch & van den Broek, 1997). Konstrueerimise-seostamise mudeli järgi (Kintsch, 1998,
2013) realiseerub tekstimõistmine kolmel võimalikul hierarhiliselt erineval tasemel. Kõige
madalam mentaalse kujutluse tase on pindstruktuuri mälu (surface-level memory), mis
tähendab tekstis esinenud sõnade ja fraaside mälus hoidmist. Tüüpiliselt on selle taseme
kujutlus lühiajaline ning kustub, kuni sõnade ja lausete tähendusest on aru saadud, kuna
enamasti ei ole lugejal vaja teksti sõna-sõnalt meelde jätta, küll aga mõista seal edastatud
teavet. Tekstis otseselt verbaliseeritud teabe põhjal (sõnad, laused, lausetevahelised seosed)
konstrueerib lugeja teksti semantilise võrgustiku ehk tekstibaasi (textbase). Sellest aga
enamasti ei piisa – et teksti mõista, tuleb selles otseselt sisalduvat informatsiooni seostada
olemasolevate taustteadmistega ning teha üldistusi ja järeldusi teksti alusel. Selle protsessi
tulemusena konstrueerib lugeja situatsioonimudeli (situation model) ehk üldistatud
kujutluse tekstis kirjeldatud sündmusest või objektist (Kintsch, 1998, 2013). Nagu öeldud,
on nimetatud mentaalse kujutluse tasemed seotud hierarhiliselt — et jõuda kõrgema taseme
kujutluseni, on üheks eelduseks eelmise madalama taseme saavutamine. Kui teksti
vastuvõtja ei suuda luua adekvaatset tekstibaasi (nt puudulike lugemistehniliste oskuste,
teksti sõnade ja/või lausete ebapiisava mõistmise tõttu), tal puuduvad piisavad
teemakohased taustteadmised või ta ei oska oma taustteadmisi tekstis esitatud teabega
seostada, jääb situatsioonimudel loomata. Tekstide lugemise ja tekstide vahendusel
õppimise ja õpetamise eesmärk peaks aga eelkõige olema just situatsioonimudelite
loomine, kuna terviklikud, olemasolevate teadmistega seostatud ja struktureeritud
kujutlused loetust peegeldavad tegelikku mõistmist ja võimaldavad saadud teavet
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uudsetes olukordades kasutada. Teisisõnu, situatsioonimudelite konstrueerimise võime
on üheks oluliseks eelduseks lugemispädevuse arengus.

Loetu mõistmise komponendid
Loetu mõistmise edukus on seotud paljude osaoskuste ja -protsessidega, mis jagunevad
kognitiivseteks ja metakognitiivseteks.
Lugemise lihtsa mudeli (the Simple View of Reading, Gough & Tunmer, 1986) alusel hõlmab
loetu mõistmine erinevaid kognitiivseid osaoskusi, mis jagunevad kaheks oskuste
kompleksiks: tehniliseks lugemisoskuseks ning keeleliseks mõistmiseks. Lugemistehniliste
oskuste all mõeldakse inimese suutlikkust üksiksõnu, lauseid või seotud teksti ilma
vigadeta ja sujuvalt lugeda. Lugemistehniliste oskuste aluseks on seejuures
sõnalugemisoskus, st sõnade kokkulugemise (dekodeerimise) ja äratundmise õigsus ja
kiirus. Keelelise mõistmise all peetakse silmas verbaalsest infost arusaamist sõna-,
lause- ja tekstitasandil. Sõnatasandil toimub sõnatähenduste mõistmine, lausetasandil
sõnade omavaheliste seoste mõistmine ja lausemallide äratundmine lause tähenduse
mõistmiseks, tekstitasandil lausete- ja tekstilõikude vaheliste seoste mõistmine, oma
taustteadmiste ja tekstist saadud teabe seostamine ning teksti alusel järelduste ja üldistuste
tegemine. Nii lugemistehnilised kui ka keelelised oskused on lugemisel vajalikud ja
puudujäägid neis põhjustavad raskusi loetu mõistmisel (Hoover & Gough, 1990). Ladus
lugemine toetab loetust arusaamist: kui lugemine on piisavalt automatiseerunud, jääb lugejal
rohkem ressursse tähenduse konstrueerimiseks (Perfetti, 1994). Algajatel lugejatel on seos
lugemistehniliste oskuste ja loetu mõistmise vahel tugev, kuid oskuste arenedes see
nõrgeneb ning loetu mõistmise seisukohast muutuvad üha olulisemaks keelelised oskused
(vt Cain, 2009; Oakhill & Cain, 2007). Lugemise lihtsa mudeli (Gough & Tunmer, 1986)
kehtivust on tõestanud paljud uuringud, mis on läbi viidud erinevate ortograafiatega keeltes,
mistõttu see on sobivaks teoreetiliseks aluseks õpilaste lugemisoskuse hindamisvahendite
koostamisel ning lugemisraskustega õpilaste arengu toetamisel (vt Florit & Cain, 2011).
Lugemisoskuse arenedes ja keerukamate tekstide kasutuselevõtuga seoses muutuvad
üha olulisemaks ka metakognitiivsed teadmised ja oskused: oskus oma
mõistmisprotsessi jälgida ning vajadusel rakendada teatud strateegiaid teksti
töötlemiseks. On leitud, et kogenud lugejatel on mõistmisprotsessi jälgimise oskus parem
kui kehvadel lugejatel – nad tunnevad ära tekstis esitatud probleemi, otsivad aktiivselt
lahendusi ning kontrollivad oma arusaamist (Block, 1992; Ehrlich jt, 1999). Kui lugeja leiab,
et mingi tekstielement (nt sõna või lause) ei sobitu loodavasse situatsioonimudelisse, on
võimalik kasutada teksti töötlemiseks teatud lugemisstrateegiaid. Lugemisstrateegiad on
vaimsed toimingud ja nende kombinatsioonid, mida lugeja kasutab, et leida, organiseerida ja
täiendada teksti teavet, samuti mõelda teksti üle ning juhtida oma tekstimõistmise protsessi
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(Andreassen & Bråten, 2011). Peamised strateegiad on ennustamine, varasemate teadmiste
aktiveerimine, küsimuste koostamine, seoste loomine, visualiseerimine, selgitamine,
kokkuvõtte tegemine ja hindamine (Pressley & Gaskins, 2006). Missugust strateegiat teksti
töötlemisel rakendada, sõltub lugemise eesmärgist, kuid olulisel määral ka sellest, kuivõrd
teadlik lugeja neist strateegiatest on (Kolić-Vehovec jt, 2014; van Kraayenoord jt, 2012).

Lugemispädevuse valdkondlikud teadmised ja oskused
Mida arenenum on inimese lugemispädevus, seda laialdasemad on tal ka teadmised
valdkondadest, kus lugemisoskust kasutada saab, ning teadmised ja oskused, kuidas seda
teha. Näiteks aitab õppimise tulemuslikkusele kaasa, kui laps teab, et tunnis õpitu
mõtestamiseks ja paremaks meeldejätmiseks on kasulik õpikuteksti lugeda. Nimetatud
teadmisest pole aga kasu, kui laps ei oska õpikust õiget teksti või tekstist vajalikku infot leida
või ei oska ta kasutada efektiivseid info töötlemise (meeldejätmise, organiseerimise)
strateegiaid. Teiseks näiteks toome olukorra, kus inimesel tuleb talle tundmatul maastikul
(nt võõras linnas) leida lühim võimalik tee sihtpunkti. Sellises situatsioonis tulevad kasuks
teadmised, et enda abistamiseks on mõistlik kasutada kaarti ja et selle kaardi saab endale
kuvada nutiseadmest või hankida turismiinfopunktist. Lisaks kirjeldatud teadmistele on aga
inimesel vaja ka teadmisi ja oskusi, kuidas kaarti orienteerumisel kasutada.

Lugemishuvi
Lugemispädevuse arengus on lisaks teadmistele ja oskustele oluline roll ka motivatsioonil,
mille üheks võtmenäitajaks on huvi. Huvi mingi ülesande või laiemalt mingi valdkonna vastu
seostub sisemise motivatsiooniga (Ryan & Deci, 2000), mis tähendab, et vastavaid tegevusi
sooritatakse naudinguga ning ka pingutatakse rohkem. Õpilased, kellele meeldib lugeda,
kalduvad olema lugemisülesannete sooritamisel edukamad kui need, kes lugemist vähem
väärtustavad (Baker & Wigfield, 1999; Becker jt, 2010; Kirby jt, 2011). Samas on leitud
seosed olnud valdavalt nõrgad, mis näitab, et hea lugemisoskusega õpilaste hulgas võib olla
nii kõrge kui ka madala lugemishuviga lapsi. Lugemishuvi ja lugemisoskuse vaheliste seoste
suunda (põhjuslikkust) on analüüsitud suhteliselt vähestes longituuduurimustes. Mitmes
neist on aga leitud, et seosed on vastastikused: paremad tekstimõistmisoskused varasemas
eas ennustavad kõrgemat lugemishuvi ning kõrgem huvitase ennustab omakorda paremaid
lugemisoskusi (vt Schiefele jt, 2012). Mitmed uurimused on näidanud, et kooliaastate jooksul
lugemishuvi langeb (McKenna jt, 1995; Wigfield jt, 1997). Seejuures langeb huvi nii vaba-aja
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lugemise kui ka õppeeesmärkidel lugemise vastu ning lugemishuvi langust on eriti selgelt
täheldatud just madalama oskustasemega õpilaste hulgas (McKenna jt, 1995).
Kuigi seosed lugemishuvi ja lugemisoskuse vahel ei ole tugevad, on lugemismotivatsioonil
siiski oluline roll lapse õppimisel. Et õpilaste lugemispädevuse arengut tõhustada, on vaja
lisaks lugemisega seotud teadmiste ja oskuste õpetamisega toetada ka huvi lugemise vastu.

Lugemispädevuse areng põhikooli I ja II astmes
Lapse keeleline areng, sealhulgas lugemise eeloskuste areng, saab alguse juba varakult,
väikelapseeas. Kooli alustava 7-aastase lapse kõne peaks olema juba hästi arenenud. Selles
vanuses kasutab eakohase kõnearenguga laps keelt suhtlusvahendina vabalt: valdab
suhtlemiseks piisavat sõnavara, mõistab ja kasutab kõiki käändevorme ainsuses ja mitmuses
ja kasutab kõnes nii liht- kui liitlauseid, mõistab kuulatud juttu ja suudab selle alusel teha
järeldusi, oskab piltide abil jutustada ning objekte ja nähtusi kirjeldada, andes edasi põhisisu
ja olulised detailid (Vabariigi Valitsus, 2008/2011). Enne kooli algust peaks lapsel olema
arenenud ka lugemistehnilised eeloskused, st piisavalt arenenud fonoloogiline teadlikkus ja
oskus enamikku tähti nimetada ja kirjutada, ning esmased lugemise ja kirjutamise oskused
(Vabariigi Valitsus, 2008/2011). Hiljuti läbiviidud uuringud (Kikas jt, 2016; Soodla jt, 2015a)
kinnitavad riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemuste omandatust, näidates, et üldiselt on
eesti lastel kooli alguses tõepoolest küllaltki heal tasemel fonoloogiline teadlikkus (Kikas,
2016; Soodla jt, 2015a) ja tähtede tundmine (Soodla jt, 2015a) ning enamik oskab kokku
lugeda lihtsaid sõnu (Soodla jt, 2015a). Oluline on siinkohal märkida, et lugemisoskuses on
kooliteed alustavate laste vahel küllaltki suured erinevused (Soodla jt, 2015a).
Esimeste kooliaastate jooksul on laste lugemistehniliste oskuste areng väga kiire: juba 1.
klassi lõpuks on suur osa lastest küllaltki soravad lugejad, seejuures tehakse lugemisel vigu
suhteliselt harva (Soodla jt, 2015a). Lugemissoravuse areng erineb laste vahel – osa lastest
loevad soravalt juba 1. klassis, kuid paljudel kujuneb lugemisvilumus aeglasemalt. Riiklik
õppekava sätestab, et I kooliastme lõpuks peab õpilane suutma lugeda õpitud teksti selgelt,
ladusalt ja õigesti (Vabariigi Valitsus, 2011/2018). Uuringud näitavad, et eakohase arenguga
lapsed omandavad üldiselt endale omase lugemistempo hiljemalt II kooliastme lõpuks
(Kerge, 2010).
Nagu eelpool kirjeldatud, baseerub loetu mõistmine suurel määral lugeja individuaalsetel
omadustel, mis jagunevad kahte rühma: lugemistehnilised oskused ja keeleline mõistmine.
Neist mõlemad on vajalikud ja samas üksinda ebapiisavad lugemisoskuse arenguks. Seega,
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loetu mõistmise oskuse areng lapsel sõltub oluliselt sellest, missugusel tasemel on tema
lugemistehnilised ja keelelised oskused (sõna-, lause- ja tekstitasandi oskused). Kuna Eestis
oskab enamik kooliteed alustavaid lapsi elementaarsel tasemel lugeda ja tänu eesti keele
reeglipärasele ortograafiale areneb lugemissoravus suhteliselt kiiresti (Soodla jt, 2015a), on
emakeeleõpetuse ülesanne juba 1. klassist alates loetu mõistmise oskuse arendamine.
Loetakse jutustavaid, kirjeldavaid ja teabetekste ning ka sidumata tekste (skeemid, kaardid,
tabelid) (Vabariigi Valitsus, 2011/2018). I kooliastme lõpuks peaksid kõik lapsed suutma
jõukohastest tekstidest olulise informatsiooni välja valida ja oma sõnadega edasi anda (Uibu
& Voltein, 2010). II kooliastmes laieneb loetavate tekstide liigiline mitmekesisus ning
õpitavad oskused: kujundatakse oskust tekste valida ja leida, eesmärgipäraselt lugeda ja
kuulata, teadvustatakse kuulamis- ja lugemisstrateegiaid ning süvendatakse võimet teksti
paremini mõista ning tekstile reageerida (Vabariigi Valitsus, 2011/2018). Põhirõhk on
mõistmise, analüüsimise ja tõlgendamise arendamisel (Uibu & Voltein, 2010). Meile
teadaolevalt ei ole Eestis läbi viidud laiapõhjalisi uuringuid eesti laste lugemispädevuse
kohta, mis võimaldaks täpsemalt hinnata, missugusel tasemel on põhikooli I ja II astme
õpilaste lugemisoskuse tase ning kas ja kuidas nad oskavad erinevates valdkondades seda
oskust rakendada.3

Lugemisraskused
Lugemisraskused on õpiraskuste enamlevinud tekkepõhjus – erinevatel andmetel on
valdaval osal (lausa üle 80%) õpiraskustega lastest probleeme lugemisega (Lyon, 1995).
Lugemisraskuste põhjused on erinevad. Ühel osal õpilastest takistavad loetust
arusaamist nõrgad lugemistehnilised oskused, mis väljenduvad aeglases, takerduvas
ja vigadega lugemises, ning selliste õpilaste hulk on esimestel kooliaastatel küllaltki
märkimisväärne. Enamik neist omandab piisava lugemissoravuse I (või hiljemalt II)
kooliastme lõpuks. Osa lapsi ei omanda siiski ladusat lugemisoskust, mis mõjub pärssivalt
nende lugemispädevuse arengule. Taolist häiret
– düsleksiat ehk spetsiifilist
lugemisvilumuse häiret – esineb eri maades 5–10%-l täiskasvanud rahvastikust (vt
Pruulman, 2010). Soomes esineb düsleksiat umbes 6% rahvastikust (Lyytinen jt, 1995) ning
võib arvata, et Eestis on see osakaal samas suurusjärgus. Teine osa lugemisraskustega
õpilastest on aga sellised, kes küll loevad soravalt, kuid ei mõista loetut eakohasel
tasemel. Need õpilased (nn kehvad mõistjad) on oma kognitiivsete oskuste poolest erinevad,
kuid sageli on neil lisaks loetu mõistmise raskustele arenguline mahajäämus suulises kõnes,
3 Rahvusvahelises uuringus PIRLS, mis hõlmab 4. klasside õpilaste lugemispädevust, Eesti osalenud ei ole.
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järeldamisoskustes ning metakognitiivsetes oskustes (Cain & Oakhill, 2007). Sellesse rühma
kuulub eri andmetel umbes 8–11% õpilastest (Clarke jt, 2010; Torppa jt, 2007). Kolmas
rühm lugemisraskustega õpilastest on sellised, kellel esineb mahajäämus nii
lugemistehnilistes oskustes kui ka keelelises mõistmises (nn nõrgad lugejad).
Soomes läbi viidud uuringus (Torppa jt, 2007) leiti, et 1.–2. klassi jooksul vähenesid
erinevused laste lugemistehnilistes oskustes, kuid suurenesid loetu mõistmises; seejuures
jäid teistest õpilastest oluliselt maha just kahe viimati kirjeldatud rühma lapsed – kehvad
mõistjad ja nõrgad lugejad. Inglismaal tehtud uuringud (Cain & Oakhill, 2006; Ricketts jt,
2014) osutavad sellele, algklassides kehvade mõistjate hulka kuuluvad õpilased kogevad
võrreldes heade lugejatega oma edasisel kooliteel märksa enam raskusi õppimisel ja seda
erinevates õppeainetes. Uuringute tulemustest järeldub seega, et juba kooli alguses on
oluline (ja usaldusväärsete hindamisvahendite abil võimalik) märgata, millises valdkonnas
on lapse areng eakohasest arengust maha jäänud, ning vastavalt sellele pakkuda talle
täiendavat tuge, et ennetada hilisemaid lugemisraskusi. Siinkohal on oluline märkida, et kui
puudulikud lugemistehnilised oskused on õpetajale kergemini märgatavad, siis suulise kõne
arenguprobleemid võivad esimestel kooliaastatel pedagoogide vajaliku tähelepanuta jääda.

Lugemisraskustega õpilaste arengu toetamise
õppekorralduslikud ja -metoodilised võimalused
koolis
Eesti haridussüsteem toetub kaasava hariduse põhimõtetele – õpilase elukohajärgses
haridusasutuses peaks arvestatama tema individuaalsete akadeemiliste ja sotsiaalsete
võimete ja vajadustega ning tagama vajalike tugisüsteemide kättesaadavus.
Lugemisraskustega õpilaste puhul tähendab see vajadust pakkuda vastavalt lapse
lugemisoskuse ja oluliste lugemisega seotud osaoskuste tasemele täiendavat tuge õpetaja ja
tugispetsialisti (logopeedi või eripedagoogi) poolt.
Täiendava toe realiseerimine peaks toimuma õpetaja ja tugispetsialisti koostöös. Esimene
samm on õpilase lugemispädevuse taseme ja oluliste komponentide hindamine ja sellest
tulenevalt abivajaduse väljaselgitamine. Seejärel tuleb sobivad toetusmeetmed valida,
õppetegevust planeerida ja see läbi viia; vajadusel tuleb rakendada sekkumist õpiabirühmas
või individuaalselt. Oluline on ka hinnata rakendatud meetmete tõhusust (Haridus- ja
teadusminister, 2018). Põhimõtteliselt on taoline süsteem olnud kasutusel juba aastaid, kuid
kuni viimase ajani puudus põhjalik analüüs hariduslike erivajadustega, sealhulgas
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lugemisraskustega õpilaste kaasamise tulemustest. Eesti Rakendusuuringute Keskuse Centar
2016. aastal läbi viidud uuringu (Kaska & Anspal, 2016) tulemused näitavad, et vähem
ressursimahukaid tugimeetmeid vajavad hariduslike erivajadustega õpilased, sealhulgas
lugemisraskustega õpilased, lõpetavad põhikooli peaaegu sama suure tõenäosusega kui
teised õpilased. Uuringu tulemused ei võimalda siiski teha põhjuslikke järeldusi
tugimeetmete tõhususe kohta lugemisraskustega õpilaste osas ja seda kahel põhjusel:
esiteks, õpilaste spetsiifilisi õpiraskusi (st kas tegemist oli lugemis-, kirjutamis- või
matemaatika õpiraskusega) ei ole võimalik EHISe andmebaasidele toetudes tuvastada, ja
teiseks – millele juhivad tähelepanu ka uuringu autorid – tuleb arvestada selektsiooniefektist
tuleneva probleemiga, mis ei võimalda registriandmetele tuginedes luua kahte võrreldavat
hariduslike erivajadustega õpilaste rühma, kellest ühe puhul rakendati täiendavaid
tugimeetmeid ja teise puhul mitte. Eesti koolides pakutava õpiabi tõhusust on analüüsitud
viimati uuringus (Soodla jt, 2019), kus võrreldi õpiabi saavate laste lugemise ladususe
arengut 1.-2. klassis nende laste arenguga, kes hoolimata lugemisraskuste riskist koolis
õpiabi ei saanud. Tulemused näitasid, et lugemise ladusus arenes vaadeldud perioodi jooksul
nii õpiabi saavate kui ka mitte saavate laste rühmas, kuid arengutrajektoorid rühmade vahel
ei erinenud. Seega, Eesti koolides rakendatava täiendava abi tõhusus lugemisraskustega
õpilaste arengule ei ole senini leidnud piisavat kinnitust.
Sobilike metoodiliste meetmete efektiivsuse kohta saab informatsiooni mujal maades läbi
viidud sekkumisuuringutest. Järgnevalt anname lühida ülevaate meetoditest, mis on
suunatud loetu mõistmise komponentide – lugemise ladususe, keelelise mõistmise ja
lugemisstrateegiate – arendamisele.
Sagedasemad lugemise ladususele suunatud sekkumismeetodid on üldine lugemise
harjutamine ja korduv lugemine (vt ülevaadet Huemer, 2009). Lugemise harjutamise
programmide tulemused näitavad küll mõningast positiivset mõju lugemise ladususele ja
loetu mõistmisele, kuid selle meetodi puuduseks on vähene kulutõhusus, kuna vajalik on
pidev täiskasvanupoolne juhendamine. Soomes on viimastel aastatel rakendatud uudset
meetodit, kaasates õpilaste lugemisoskuste arendamisse vabatahtlikke eakaid inimesi4, mille
esialgseid tulemusi pole veel avaldatud. Korduva lugemise meetod põhineb loetava materjali
(sõnaosade, sõnade või tekstilõikude) mitmekordsel lugemisel. Eksperimentaalsed uuringud
ei ole enamjaolt siiski näidanud korduva lugemise meetodi üheselt positiivset mõju õpilaste
lugemise ladususele (nt Heikkilä jt, 2013; Hintikka jt, 2008; Huemer jt, 2008; Thaler jt, 2004),
kuid on saadud ka positiivseid tulemusi (Müller jt, 2017; Saine jt, 2010, 2011). Eestis
lugemise ladususe arengule suunatud sekkumisuuringuid teadaolevalt läbi viidud ei ole.

4 Lukumummit ja -vaarit, vt http://lukumummitjavaarit.fi/
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Teine sekkumisuuringute suund hõlmab programme, mille eesmärk on keelelise mõistmise
arendamise läbi toetada loetu mõistmise oskusi. Suur hulk neist (vt ülevaadet Wright &
Cervetti, 2017) on sõnavara arendamise programmid, mille teoreetiliseks aluseks on
uuringud, mis on näidanud sõnavara ja loetu mõistmise vahelist vastastikust seost – mida
enam inimene loeb, seda rohkem omandab ta uusi sõnu, ning mida rikkam on sõnavara, seda
paremini saadakse omakorda aru tekstidest (Nation, 2009). On leitud, et sõnatähenduste
õpetamine toetab peaaegu alati vastavaid sõnu sisaldavatest tekstidest arusaamist ning et
meetodid, kus õpitavaid sõnu tuleb aktiivselt kasutada, on efektiivsemad nn sõnastiku või
definitsioonide abil sõnade õppimisest. Samas rõhutavad uurijad, et kaasajal pole veel välja
töötatud ökonoomseid ja efektiivseid sekkumisprogramme, mis keskenduvad loetu
mõistmise arengu toetamisele läbi sõnavara arendamise (Wright & Cervetti, 2017).
Õpiraskustega laste sõnavara arengut toetavaid õpetamismeetodeid on kirjeldatud ka
eestikeelses metoodilises kirjanduses (nt Karlep, 2003; Plado & Sunts, 2008; Sunts, 2000, vt
ka Soodla jt, 2015b).
Kolmandaks, tekstimõistmisoskuste arendamiseks on töötatud välja mitmeid
sekkumisprogramme, mida realiseeritakse läbi lugemisstrateegiate õpetamise.
Tõenduspõhiseid programme on erinevaid (nt Guthrie jt, 1996; Palincsar & Brown, 1984;
Pressley jt, 1992), kuid neil on mitmeid sarnaseid jooni: paralleelselt õpetatakse mitut
lugemisstrateegiat, õpetamine toimub läbi strateegiate teadlikustamise ja mudeldamise,
strateegiaid harjutatakse koostöiselt ja õpetaja suunamisel, seejuures õpetaja tugi järkjärgult väheneb. Lugemisstrateegiate sekkumisprogrammide efektiivsust on näidanud
mitmed metaanalüüsid (nt Lee & Tsai, 2017; Kim jt, 2012). Vastastikuse õpetamise (Palincsar
& Brown, 1984) kohandatud sekkumisprogrammi on rakendatud ka Tallinna Ülikoolis
projektide "Õpi-, enesemääratlus- ja suhtluspädevuse elektrooniliste hindamisvahendite ja
hindamismetoodika väljatöötamine põhikooli I ja II kooliastmele” ja „Haridusuuenduse
kompetentsikeskuste arendamine Tallinna Ülikoolis (jätkuprojekt)“ raames 2.-4. klassides
(vt Kikas & Soodla, 2019). Esialgsed tulemused osutavad selle programmi positiivsele mõjule
õpilaste lugemisstrateegiate-alasele teadlikkusele ja tekstimõistmisoskustele.
Viimaseks rõhutame, et õpilaste õpetamisel ei tohi ära unustada motivatsiooni toetavat rolli
õppimisel. Nendes klassides, kus õpetajad praktiseerivad lapsekeskset kasvatusstiili väärtustavad laste huvisid, rakendavad tunnis huvi tekitavaid tegevusi ja toetavad lapsi
õppimisel emotsionaalselt -, on laste lugemishuvi keskmiselt kõrgem, võrreldes klassidega,
kus õpetavad õpetajakeskse (Lerkkanen jt, 2012; Soodla & Kikas, 2014) ja laps-domineeriva
kasvatusstiiliga õpetajad (Soodla & Kikas, 2014). Lugemismotivatsiooni toetavaid võtteid
põhikoolis on lähemalt tutvustanud Uibu ja Voltein (2010) ning Soodla, Puksand ja Luptova
(2015b).
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Kokkuvõtteks võib öelda, et õpilaste lugemisoskuse arengu toetamiseks on välja töötatud
erinevaid meetodeid. Vastavalt õpilase oskuse tasemele ja profiilile tuleks pakkuda just talle
sobivat tuge, valides ja rakendades tõenduspõhiseid meetodeid. Selleks on vaja Eestis läbi
viia vaatlus- ning sekkumisuuringuid, mis võimaldaksid leida sobivaid õpetamispraktikaid
laste lugemispädevuse arengu tõhusaks toetamiseks.
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Matemaatikapädevus
Kaja Mädamürk

Määratlus
Matemaatikapädevus on riiklikus õppekavas määratletud järgmiselt: Suutlikkus kasutada
matemaatikale omast keelt, sümboleid ja meetodeid erinevates ülesannetes nii matemaatikas
kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades ning mõista matemaatika sotsiaalset, kultuurilist
ja personaalset tähendust; oskus püstitada probleeme, leida sobivaid lahendusstrateegiaid ja
neid rakendada, analüüsida lahendusideed ja kontrollida tulemuse tõesust, loogiliselt arutleda,
põhjendada ja tõestada ning selleks erinevaid esitusviise kasutada ja neist aru saada (Eesti
Vabariigi Valitsus, 2011/2018). Sarnaselt on matemaatikapädevus (mathematical literacy)
määratletud OECD poolt kui üks võtmepädevus (key competence), mis toetab inimese
toimetulekut ühiskonnas.
PISA (Program for International Student Assessment)
raamdokumendis on matemaatikapädevus sõnastatud järgmiselt: Matemaatikapädevus on
inimese võime määratleda, kasutada ja tõlgendada matemaatilisi operatsioone mitmesugustes
kontekstides, sh arutleda matemaatiliselt ning kasutada matemaatilisi mõisteid, fakte ja
vahendeid, et kirjeldada, seletada ja ennustada erinevaid nähtusi. See aitab inimesel tajuda
rolli, mida matemaatika maailmas mängib, ning teha põhjendatud järeldusi ja otsuseid, nagu
seda oodatakse konstruktiivselt, aktiivselt ja mõtlevalt kodanikult (OECD, 2013). Lisaks
uuritakse matemaatikaoskusi rahvusvaheliselt ka TIMSS-i (Trends in International
Mathematics and Science Study) uuringutega. TIMSS-i raamistikus lähtutakse täpsemalt
matemaatika osaoskustest (nt arvutamine, jooniste lugemine, geomeetria) ning laiemalt
kolmest matemaatikaoskuste kognitiivsest valdkonnast: faktiteadmised, mõistetest
arusaamine/rakendamisoskus ja arutlemisoskus (Lindquist jt, 2017), kuid otseselt
matemaatilist kirjaoskust ei ole TIMSS-i raamistikus määratletud.
Suurem osa kaasaegsetest matemaatikapädevuse uurijatest lähtuvad PISA raamdokumendis
esitatud määratlusest, kuid uuringud erinevad selle poolest, kuidas seda määratlust
interpreteeritakse ja millele täpsemalt keskendutakse pädevust uurides. Olulise puudusena
tuuakse välja seda, et PISA määratluses pole selget rõhuasetust ja seega on ka õpetajatel
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keeruline mõista, millele peaks keskenduma matemaatikapädevust arendades ja mis on
matemaatikapädevuse arendamise eesmärk (Haara jt, 2017). PISA määratlust võib pidada
liiga matemaatikakeskseks, seetõttu on ka keeruline eristada, kuidas matemaatika
alaoskuste (nt faktid, protseduurid, mõisted) õppimine ja rakendamine erineb
matemaatikapädevuse õppimisest ja rakendamisest. Sarnaselt võib ka riiklikus õppekavas
esitatud määratluse järgi matemaatikapädevuse arendamist tõlgendada kui matemaatika
alaoskuste õpetamist.

Käesolevas projektis on matemaatikapädevus määratletud järgmiselt:

Matemaatikapädevus on inimese võime mõista ja kasutada matemaatilisi mõisteid
ja protseduure, et saavutada oma eesmärke, arendada oma teadmisi ja võimeid ning
osaleda ühiskonnaelus.

Võrreldes riiklikus õppekavas oleva ja PISA määratlustega, on selles määratluses küll ka välja
toodud matemaatikaspetsiifilised oskused ja teadmised (mõisted ja protseduurid), kuid
rõhutatud on pädevuse funktsionaalset poolt ehk enesearengut ja ühiskonnaga suhestumist.

Matemaatikapädevuse põhikomponendid
PISA (OECD, 2013) raamistiku järgi saab matemaatikapädevuse täpsemalt jaotada kolmeks:
1) olukordade sõnastamine matemaatiliselt; 2) matemaatiliste mõistete ja
protseduuride kasutamine olukorra lahendamiseks; 3) tulemuse interpreteerimine.
Olukorra sõnastamine matemaatiliselt tähendab, et inimene oskab ära tunda, kas ja mida on
vastavas olukorras võimalik matemaatiliselt sõnastada ning kuidas seda kasutada olukorra
lahendamiseks. Sellele järgneb olukorra lahendamine tuginedes eelnevalt määratletud
matemaatilistele mõistetele ja protseduuridele. Olukorda lahendades on vaja samaaegselt
hinnata, kas eelnevalt valitud lahenduskäik on sobilik, kas kõik planeeritud lahenduse etapid
on asjakohased. Tulemuste interpreteerimine tähendab lahenduse kirjeldamist,
tõlgendamist ja hindamist. Sealjuures on vaja aru saada, millisel määral matemaatiline
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lahendus võimaldas olukorda lahendada, mis on matemaatilise lahenduse tugevused ja
puudused.
Arvestades PISA raamistikus esitatud jaotust, võib järeldada, et matemaatikapädevus
sisaldab 1) matemaatikaalaseid teadmisi ja oskusi ning lisaks 2) teadmisi
valdkonnast, kus matemaatikat kasutada ja 3) teadmisi-oskusi, kuidas kindlas
valdkonnas matemaatikat kasutada. Selle järgi on matemaatikapädevuse osadeks lisaks
matemaatikaspetsiifilistele oskustele ka teadmised valdkonnast, milles oma oskusi ja
teadmisi kasutada. Näiteks võib inimene osata arve ümardada ning teada erinevaid valemeid,
aga ta ei taipa neid oskusi kasutada igapäevastes olukordades. Matemaatikaoskuste
rakendamise võimaluste märkamise kõrval on olulised ka teadmised valdkonnast, milles
oma oskusi ja teadmisi kasutatakse. Näiteks selleks, et arvutada kaardi järgi teekonna
pikkust, on vaja osata arvutada, kuid lisaks ka mõista kaardil olevaid tähiseid. Seega ei hõlma
matemaatikapädevus ainult matemaatiliste protseduuride ja mõistete teadmist, vaid ka
erinevaid teadmisi valdkondadest, milles saab matemaatikaoskusi kasutada.

Matemaatikaalased teadmised ja oskused
TIMSS-i matemaatika raamistikus on esitatud kolm matemaatikaoskuste valdkonda:
faktiteadmised, mõistetest arusaamine/rakendamisoskus ja arutlemisoskus (knowing,
applying, reasoning). Faktiteadmised on teadmised matemaatilistest faktidest ja
protseduuridest. Mõistetest arusaamine/rakendamisoskus tähendab sisulist arusaamist
matemaatilistest mõistetest ja oskust neid mõisteid kasutada probleemide lahendamiseks.
Arutlemisoskus tähendab oskust kasutada matemaatikateadmisi ja -oskusi ka uudsetes
olukordades, keeruliste ja mitmeosaliste ülesannete juures (Lindquist jt, 2017).
Käesolevas uuringus on TIMSS-i raamistikule sarnaselt matemaatikaoskused jaotatud
protseduurilisteks ja mõistelisteks teadmisteks ja oskusteks (Palu & Kikas, 2015; RittleJohnson & Siegler, 1998; Rittle-Johnson jt, 2001). Selle järgi on matemaatilise kirjaoskuse
matemaatikaalasteks komponentideks teadmised matemaatilistest mõistetest ning oskused
kasutada neid protseduurilisel ja mõistelisel tasemel.

Protseduurilised teadmised ja oskused
Protseduurilised teadmised ja oskused on teadmised matemaatilistest reeglitest ja
protseduuridest ning oskused, kuidas neid kasutada ülesandeid lahendades.
Protseduurilised teadmised ja oskused on seotud rutiinsete ülesannete lahendamisega,
näiteks lihtsamad arvutustehted, graafikute lugemine, geomeetriliste kujundite teadmine,
mõõtühikute teadmine ja teisenduste tegemine.
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Protseduurilised teadmised ja oskused sisaldavad küll matemaatiliste mõistete kasutamist,
kuid protseduurilised teadmised ja oskused ei pruugi väljendada sisulist arusaamist, vaid
need võivad olla ka mehaanilisel teel omandatud. Mehaanilisel teel omandatud
oskuste/teadmiste puhul seostatakse üht tüüpi protseduure kindlat tüüpi ülesannetega ning
seda protseduurilist teadmist ei laiendata teistsuguste/uudsete ülesannete lahendamiseks
(Palu & Kikas, 2015; Rittle-Johnson & Siegler, 1998; Rittle-Johnson jt, 2001).

Mõistelised teadmised ja oskused
Mõistelised teadmised tähendavad arusaamist matemaatilistest mõistetest ja
protseduuridest ning nende omavahelistest seostest. Erinevalt protseduurilistest
teadmistest, ei ole mõistelised teadmised lihtsalt mehaanilisel teel omandatavad, vaid
mõisteliste teadmiste puhul on sisuliselt vaja aru saada konkreetse matemaatilise mõiste
määratlusest ning sellest, kuidas see mõiste suhestub teiste matemaatiliste mõistetega.
Mõistelised ja protseduurilised teadmised ja oskused on omavahel siiski tihedalt seotud ning
arendades protseduurilisi teadmisi, võivad areneda ka mõistelised teadmised ja vastupidi
(Palu & Kikas, 2015; Rittle-Johnson jt, 2001).
Mõisteliste teadmiste abil on võimalik lahendada uudseid ülesandeid ning ka samasugust
tüüpi ülesannetele mõelda välja erinevaid lahendusviise. Seega saab mõistelisi teadmisi
kasutada nii tuttavate kui ka uudsete ülesannete lahendamiseks. Uudsete ülesannete
lahendamise juures on oluline ka see, kui hästi on inimene seostanud konkreetsed
protseduurid ja mõisted omavahel. Mida paremini on mõistelised ja protseduurilised
teadmised omavahel seostatud, seda paindlikumalt suudab inimene oma teadmisi kasutada
(Palu & Kikas, 2015; Rittle-Johnson, 2017; Rittle-Johnson & Siegler, 1998; Rittle-Johnson jt,
2001).

Matemaatikaalane huvi
Õppimise juures on lisaks teadmistele ja oskustele oluline ka õpilase tahe ja huvi oma
teadmisi ja oskusi rakendada ning täiendada. Huvi mingi valdkonna õppimise vastu koosneb
positiivsetest emotsioonidest seoses valdkonnaga ja tahtest püsivalt sellega tegeleda (Hidi &
Harackiewicz, 2000; Hidi & Renninger, 2006). Seega, matemaatikast huvitatud õpilased
tegelevad matemaatika õppimisega tõenäoliselt hea meelega ja on õppimise juures püsivad.
Sarnaselt lugemishuvile, langeb kooliaastate jooksul ka õpilaste huvi õppida matemaatikat
(Fredricks & Eccles, 2002; Wigfield jt, 1997). Samas ei ole päris selge, kuidas on huvi
matemaatikaoskuste arenguga seotud. Teoreetiliselt eeldatakse, et huvil on oluline roll
õppimise juures (Hidi & Harackiewicz, 2000; Hidi & Renninger, 2006), kuid empiirilised
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uurimused on näidanud kas nõrka või lausa puuduvat seost matemaatikahuvi ja -oskuste
vahel (Köller jt, 2001; Marsh jt, 2005), mis omakorda viitab sellele, et heade
matemaatikaoskustega õpilaste hulgas võib olla nii kõrge kui madala huviga õpilasi.
Eestis tehtud uuring põhikooli esimese astme õpilastega näitas, et kõrgemat huvi ennustavad
hoopis paremad oskused - õpilased, kes oskavad matemaatikat hästi, on sellest ka rohkem
huvitatud (Jõgi jt, 2015). Sarnaselt näitas ka põhikooli kolmandas astmes tehtud uuring, et
huvi on keskmisest kõrgem just väga heade oskustega õpilastel ja ülejäänud õpilased
(keskmiste ja madalamate oskustega) on pigem sarnase huviga matemaatika vastu
(Mädamürk jt, 2018). Nende uuringute tulemused viitavad sellele, et keskmiste oskuste
tasemega õpilaste arengu toetamiseks võib olla olulisel kohal nende huvi arendamine, kuid
madalamate oskuste puhul võib esmalt proovida arendada õpilaste matemaatikaoskusi.

Matemaatikapädevuse areng põhikooli I ja II astmes
Põhikooli riikliku õppekava järgi õpitakse I kooliastmes täpsemalt tundma naturaalarve,
naturaalarvudega 100 piires peast arvutamist, mõõtühikuid ja geomeetrilisi kujundeid ning
lahendatakse eri tüüpi ühe- ja kahetehtelisi tekstülesandeid. II kooliastmes arendatakse neid
teadmisi edasi õppides tundma ratsionaalarve, pindala ja ruumala valemeid, lahendama
keerukamaid tekstülesandeid. Mõlemas kooliastmes on eesmärgiks, et õpilane oskaks
eakohaselt kasutada matemaatikale omast keelt, sümboleid ja meetodeid erinevates
ülesannetes nii matemaatikas kui ka teistes õppeainetes ja eluvaldkondades (Vabariigi
Valitsus, 2008/2011).
Põhikooli esimeses kooliastmes keskendutakse olulisel määral arvu mõiste õppimisele ja
arvutamisoskuse arendamisele. Arvu mõiste on üks keskne osa matemaatikaalaste
teadmiste, sh matemaatikapädevuse, arengust. Arvu mõiste arengu alguseks võib pidada juba
seda, kui hakatakse eristama erineva suurusega hulkasid. Kõne arengu toel õpivad lapsed
seejärel ära arve tähistavad sõnad ja sümbolid (Siegler & Lortie-Forgues, 2015). Esimestel
kooliaastatel õpitakse täpsemalt tundma naturaalarve ja kuidas nendega läbi viia erinevaid
matemaatilisi protseduure (nt arvutamine, arvude võrdlemine), seega on esimestel
õppeaastatel suur rõhk just protseduuriliste teadmiste omandamisel.
Põhikooli esimeses astmes hakatakse õppima ka geomeetrilisi kujundeid ja erinevaid
mõõtühikuid. Geomeetriliste kujundite ja mõõtühikute tundma õppimine algab juba siis, kui
lapsed hakkavad tajuma, et esemed on erineva kuju ja suurusega. Koolis õpitakse aga juba
konkreetsemalt mõõtühikute süsteeme, õpitakse kasutama mõõtmisvahendeid ja valemeid
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geomeetriliste kujundite omaduste arvutamiseks. Mõõtühikute ja geomeetriliste kujundute
omaduste teadmisel on oluline roll matemaatikapädevuses. Mõõtühikute teadmine ja
erinevate mõõtude suurusjärgu tajumine aitab paremini toime tulla meie
kultuurikeskkonnas, kus paljude igapäevaste nähtuste kirjelduste juurde käib ka nende
mõõtude kirjeldamine (nt toiduained, vahemaad, aeg).
Põhikooli teises kooliastmes hakatakse õppima ratsionaalarve. Ratsionaalarvude omaduste
mõistmine ei tähenda lihtsalt naturaalarvu mõiste täiendamist uute omadustega, vaid terve
arvu mõiste ümbermõtestamist, ning see osutub keeruliseks paljudele lastele (Merenluoto &
Lehtinen, 2004). Näiteks on naturaalarvudega arvutama õppinud lapsed harjunud eeldama,
et jagamise tulemuseks on vastus väiksem kui jagatav. Sarnast seaduspära eeldavad paljud
lapsed ka ratsionaalarvudega arvutades. Lisaks eeldatakse tihti, et suurema lugeja ja
nimetajaga arv peaks olema suurem kui väiksema lugeja ja nimetajaga arv. Kuigi
naturaalarvudega arvutamine on oluline osa arvu mõiste ja arvude omavaheliste seoste
arendamiseks, ei pruugi head oskused naturaalarvudega arvutamises ennustada
murdarvudest arusaamist (Fuchs jt, 2013). See tähendab, et lapsed, kes saavad tänu
protseduurilistele teadmistele väga hästi hakkama põhikooli esimese astme matemaatikaga,
võivad sellegipoolest sattuda raskustesse põhikooli teises ja kolmandas astmes, kui
hakatakse ratsionaalarve kasutama. Seetõttu on ka oluline uurida laste arusaamist arvudest
lisaks protseduurilisele tasemele ka mõistelisel tasemel.
Erinevate matemaatiliste mõistete ja arvutamisoskuse õppimise kõrval hakatakse esimestes
klassides lahendama ka lihtsamaid probleemülesandeid. Probleemülesannetes on vaja
esitatud teksti põhjal koostada matemaatiline lahendusmudel, mille abil saab ülesande ära
lahendada. Selliseid ülesandeid lahendama õppides saavad lapsed omandada erinevaid
strateegiaid,
kuidas
ka
igapäevastes
olukordades
matemaatikat
kasutada.
Probleemülesannete lahendamisoskuse areng on tihedalt seotud ka teksti mõistmise (Björn
jt, 2016) ja arutlemisoskusega (Vlassis, 2004). Lihtsamate probleemülesannete sõnastus on
lühike ja konkreetne ning nende lahendamiseks on vaja sooritada üks või kaks tehet.
Keerukamad probleemülesanded on mitmetehtelised, hõlmavad erinevaid matemaatika
valdkondi ning eeldavad edasijõudnud teadmisi-oskusi arvutamise ja ka tekstimõistmise
osas. Sealjuures sisaldavad keerukamad ülesanded ka kõrvalist infot, mis võib lahendamist
takistada (Fuchs & Fuchs, 2002; Fuchs jt, 2004). Keerukamates ülesannetes on vaja teadmisi
paindlikumalt kasutada ning erinevaid matemaatilisi mõisteid omavahel seostada (Aunola jt,
2004; Gray jt, 1999). Seega, põhikooli esimeses astmes on probleemülesanded suhteliselt
lühikese sõnastusega ja eeldavad ühe- või kahetehtelist lahendust. Põhikooli teises
kooliastmes
on
probleemülesannete
lahendamiseks
vaja
õppida
erinevate
matemaatikavaldkondade mõistete omavahelist kombineerimist ning olulise ja ebaolulise
eristamist.
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Matemaatikaraskused
Matemaatika- ja õpiraskustega õpilaste matemaatikapädevus võib olla madal mitmel
põhjusel. Matemaatikaraskustega seoses on ainsana täpsemalt määratletud spetsiifiline
arvutamisvilumuste häire (F81.2), mis võib esineda 5-6 protsendil koolilastest (Pruulmann,
2010). Arvutamisvilumuste häirega lastel on raskusi matemaatiliste faktide omandamise ja
oskuste automatiseerumisega, mistõttu on selle häirega lastel ka matemaatikapädevuse
omandamisega raskusi. Arvutamisvilumuste häire on arvatavasti seotud taju eripäradega,
näiteks võib lapsel olla raskusi numbriliste sümbolite äratundmisel ning hulga ja arvu
kokkusobitamisel. Sealjuures ei pruugi harjutamine aidata oskusi automatiseerida
(Pruulmann, 2010).
Arvutamisvilumuste häire kõrval pole muid matemaatikaalaseid raskusi täpsemalt
defineeritud, mistõttu pole ka võimalik täpsemalt hinnata, kui suurel osal õpilastest on
matemaatikaraskused. Mitmetes varasemates uuringutes on matemaatikaraskuste
määratlemisel lähtutud näiteks matemaatikatestide skooridest – kui õpilase tulemus on alla
teatud piiri, siis võib tal esineda matemaatikaraskusi. Erinevates uuringutes selleks piiriks
määratud 10-35 protsentiili (nt. Fuchs jt, 2008; Jordan jt, 2003; Murphy jt, 2007). Sellise
lähenemise puhul pole eelkõige lähtutud konkreetsetest oskustest, vaid sellest, kuivõrd hästi
õpilane ülesandeid lahendab võrreldes teiste valimisse sattunud õpilastega.
Matemaatikaraskuste paremaks määratlemiseks pakuvad Karagiannakis, Baccaglini-Frank ja
Papadatos (2014) välja raskuste klassifitseerimiseks neli suuremat valdkonda: 1) hulga
suuruse mõistmine ja loendamisoskus; 2) matemaatiliste faktide teadmine (nt peast
arvutamine jt protseduurilised teadmised ja oskused); 3) arutlemisoskus (mõistelised
teadmised); 4) visuaal-ruumilised teadmised ja oskused (nt geomeetriliste kujundite
teadmine ja nendega seotud ülesannete lahendamine). Oskuste hindamine valdkondade
kaupa aitaks täpsemalt teada saada, milles seisnevad õpilase raskused ja samuti ka, millised
on õpilase tugevused, millele toetudes saaks tema teadmisi ja oskusi edasi arendada
(Karagiannakis jt, 2017). Ka käesolevas testikomplektis hinnatakse õpilaste oskusi
protseduurilisel ja mõistelisel tasemel, et välja selgitada, milliste teadmiste-oskuste
võimalikud puudujäägid võivad takistada matemaatikapädevuse arengut.
Matemaatikaraskused võivad tihti esineda koos lugemisraskustega. Lugemistehnilised
oskused on seotud matemaatikaoskustega pigem esimeses kooliastmes, kus kehvade
lugemistehniliste oskustega õpilastel võib olla ka raskusi matemaatikas (Vilenius-Tuohimaa
jt, 2008; Vukovic & Siegel, 2010). Hilisemates kooliastmetes on suuremal osal õpilastest
lugemistehnilised oskused üsna sarnased, kuid matemaatilised tekstülesanded eeldavad
väga head tekstimõistmisoskust ning matemaatikaraskustega õpilasel võib olla ka probleeme
teksti mõistmisega (Björn jt, 2016). Lisaks on leitud, et ainult matemaatikaraskustega
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õpilased arenevad matemaatikaalaselt kiiremini kui õpilased, kellel on nii matemaatika- kui
ka lugemisraskused (Jordan jt, 2003), seega on matemaatikaraskuste ilmnemise puhul
oluline uurida, millisel tasemel on õpilase lugemisoskus, et vajadusel pakkuda õpilasele abi
lugemisoskuse arendamiseks. Samuti on matemaatikapädevuse arengu toetamiseks oluline
teada õpilase lugemispädevuse taset.

Matemaatikaraskustega õpilaste toetamise
õppekorralduslikud ja -metoodilised võimalused
koolis
Õpetaja saab tunnitöö käigus õpilaste matemaatikapädevust erinevate võtetega arendada,
kuid töö efektiivsuse tõstmiseks on nii õpetajatel kui ka tugitöötajatel vaja
hindamisvahendeid, millega nad saaksid võimalikult täpselt määratleda õpilase teadmiste ja
oskuste taseme ning vastavalt koostada õppetöö sisu. Seega on matemaatikaoskuste arengu
toetamise oluliseks osaks hindamisvahendite olemasolu ja nende eesmärgipärane
kasutamine. Käesolevas peatükis on kirjeldatud eelnevatele uuringutele tuginedes
mõningaid võimalusi matemaatikapädevuse ja selle alaoskuste arendamiseks.
Matemaatikaoskuste arendamise võimalusi uuritakse tavaliselt sekkumisuuringutega, milles
püütakse kindlaks teha, milline õpetamismeetod on konkreetse teadmise-oskuse
õpetamiseks tõhus. Uuritakse nii lihtsamate protseduuriliste teadmiste ja oskuste (nt
loendamine: Siegler & Ramani, 2008) kui ka keerukamate mõisteliste teadmiste arendamise
võimalusi (nt eluliste probleemülesannete lahendamine: Bottge & Hasselbring, 1993).
Olenemata
konkreetsest
arendatavast
oskusest-teadmisest
soovitatakse
matemaatikapädevuse arendamise eesmärgil esmalt õpilastele selgitada õpetatava
vajalikkust ning seostada seda igapäevaeluga. Lisaks on oluline uurida, kas õpilastel on
vajalikud eelteadmised, et olla valmis uue teema õppimiseks. Kui eelteadmised ei ole piisaval
tasemel, oleks vaja kõigepealt keskenduda nende teadmiste täiendamisele (Hudson jt, 2006).

Protseduuriliste teadmiste ja oskuste arendamine
Matemaatikaalaste sekkumisuuringute metanalüüsist (Kroesbergen & Van Luit, 2003)
selgus, et võimalikult täpsete juhiste andmine, aga ka arutelude tekitamine ja õpilastele
iseseisvuse lubamine on efektiivsed võimalused matemaatikaoskuste arendamiseks. Eraldi
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toodi siiski välja, et protseduuriliste teadmiste-oskuste õpetamisel võivad täpsed juhised olla
eriti olulised (Kroesbergen & Van Luit, 2003). Täpsete juhiste andmisel võib järgida tunnitöö
ülesehitust, milles esmalt teeb õpetaja ülesande ise ära, seejärel tehakse ülesannet koos
õpetajaga ning lõpuks jõuavad õpilased ka iseseisva tööni. Seega, esmalt õpetaja näitab
konkreetse oskuse õpilastele ette, samal ajal rääkides võimalikult täpselt, mida ta oma
oskusi-teadmisi kasutades teeb ja ka mõtleb. Seejärel harjutavad õpilased vastavat oskust
koos õpetajaga ning kui õpetajaga koos on saavutatud piisav meisterlikkuse tase, saavad
õpilased juba iseseisvalt õpitud oskusi kasutada (Hudson jt, 2006). Näiteks on arvutamiseks
võimalik kasutada erinevaid strateegiaid (Siegler & Araya, 2005), õpetaja saab need
strateegiad sõna-sõnalt õpilastele ette öelda ning samal ajal neid ka kasutada.
Arvutamisoskuse arendamise juures on oluline arvestada, et arvutamisraskustega õpilastel
võib rohkem kasu olla just erinevate strateegiate õppimisest (nt liitmistehte puhul
loendamise teel liitmise alustamine alati suuremale arvule väiksemat liites) võrreldes lihtsalt
harjutamisega (Tournaki, 2003). Arvutamisoskuse arengule võivad olla kasulikud ka
arvutamismängud, milles saab kohest tagasisidet vastuse korrektsuse kohta. Samuti võib
arvu mõiste ja arvutamisoskuse arengule kaasa aidata see, kui tehtud tehe jutustatakse
ümber n-ö tekstülesandeks (Koponen jt, 2009). Näiteks saab tehte „2 + 5 = 7“ ümber
jutustada erinevat tüüpi tekstülesanneteks („Klassis oli kaks õpilast. Viis õpilast tuli klassi
juurde. Kui palju on nüüd klassis õpilasi?“).
Matemaatikapädevuse arendamiseks on arvutamisoskuse juures oluline lisaks täpsele
arvutamisele õpetada õpilastele ka ligikaudset vastuste hindamist. Igapäevastes olukordades
ei pruugi täpne arvutamine olla piisavalt kiiresti kättesaadav (nt mitmekohaliste arvudega
peast arvutamine) ja seetõttu võivad paljud inimesed arvutamise kasutamisest üldse
loobuda. Ligikaudse hindamise harjutamine võimaldab igapäevastes olukordades teha
kiiresti ja piisava täpsusega arvutusi. Ligikaudsete hinnangute andmist saab harjutada
arvkiirel arvu märkimisega, aga ka arvutamist õppides. Näiteks, kui on teada, et õpilane
oskab liita kümne piires, võib esitada talle ülesande „8+7=…“ ja paluda hinnata, mis võiks olla
ligikaudne vastus. Analoogseid ülesandeid saab teha ka keerukamate ülesannetega, näiteks
seoses murdude ja protsentide arvutamisega või pindala ja ruumala arvutamisel.
Ligikaudsete hinnangute andmise harjutamine näitab õpilastele, et probleeme on võimalik
edukalt lahendada ka siis, kui päris täpseks lahendamiseks ei ole veel piisavalt oskusi, kuid
on olemas vajalikud eelteadmised (Dowker, 2003).
Mõõtühikute õpetamisel on vaja lisaks protseduurilisel tasemel mõõtmisvahendite, valemite
ja mõõtühikute õpetamisele pöörata tähelepanu ka mõõtmise ja mõõtühikute mõistetele ning
sealjuures osutada ka nende seostele murdarvudega (Lamon, 2005). Matemaatikapädevuse
kontekstis on vaja õpetada, et mõõtmisega käib alati kaasas mõõtmisviga. Oluline on seda
viga teadvustada ja aru saada, kui suurt viga me endale lubada saame. Tähelepanu on vaja
juhtida ka mõõtühikute omavahelistele seostele (Lamon, 2005). Näiteks on 5 kilogrammi
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raskem kui 500 grammi, kuigi 500 on arvuna suurem kui 5. Lisaks, ajaühikud ei ole alati
kümnendsüsteemi järgi teisendatavad (üks tund on 60 mitte 100 minutit), kuid õpilased
võivad just sellega seoses vigu teha ja aega teisendada kümnendsüsteemi reeglite järgi.
Mõõtühikute õppimisel on oluline aru saada ka sellest, et samanimelised ühikud on
ühesuurused ja mõõtühiku sammud on kindla intervalliga (Lamon, 2005). Selleks, et seda
paremini tajuda, võib tavapärase arvudega tähistatud joonlaua kõrval kasutada joonlauda,
milles on tähistatud lihtsalt võrdsed vahemaad või kasutada mõõtmiseks ühte eset ehk mõõta
mitu korda pikem või lühem on üks ese võrreldes teise esemega. Näiteks saab mõõta, mitme
pliiatsi pikkune on laua ümbermõõt. Matemaatikapädevuse arengu toetamiseks läbi
mõõtühikute ja erinevate kvantitatiivsete suhete õppimise saab kasutada ka ülesandeid,
milles õpilased peavad ümbruskonnast otsima vastavaid kvantitatiivseid suhteid (McMullen
jt, 2017). Näiteks saab suunata õpilasi märkama, et klassiruumis on toole kaks korda rohkem
kui laudasid või hoovis on marjapõõsas kolm korda lühem kui õunapuu. Õpilastele saab anda
ka koduseks ülesandeks väljaspool kooli erinevate kvantitatiivsete suhete märkamise,
sealjuures saab sellist tüüpi ülesandeid muuta vastavalt õpitavatele teemadele (nt tasse on
kolme võrra rohkem kui taldrikuid, elutoa pindala on kaks korda suurem kui köögi pindala).

Mõisteliste teadmiste ja oskuste arendamine
Sarnaselt protseduuriliste teadmiste-oskuste õpetamisega, on täpsete juhiste kasutamine ka
mõisteliste teadmiste arendamisel oluline (Hudson jt, 2006; Fuchs jt, 2015; Rittle-Johnson,
2006). Matemaatikaraskustega õpilastel võib olla raskusi leida probleemülesandest kogu
vajalik info ülesande lahendamiseks ja ka ülesande ümbersõnastamisel (Krawec, 2014).
Seega on vaja õpetada leidma ülesandes olulist ja ebaolulist infot. Sealjuures võib määrata
ära, et olulist ja ebaolulist infot ning ka tekstülesandes olevaid arve ja vajalikule tehtele
viitavaid sõnu märgitakse erinevalt (Swanson, 2014). Lisaks aitab õpilaste jaoks
keerukamates ülesannetes püstitatud probleeme lahendada ka see, kui kujutada
lahenduskäiku joonisena (Krawec, 2014).
Konkreetsete juhiste kõrval saab matemaatikapädevuse arendamiseks kasutada ka arutelu,
grupitööd ning iseseisva töö võimalusi (Kroesbergen & Van Luit, 2003). Arutlemisoskuse
arendamise juures on vaja arvestada sellega, et õpilastel ei pruugi see oskus olla piisaval
tasemel, et iseseisvalt lahendusprotsessi üle arutleda (nt oma lahenduskäike sõnastada).
Sellisel juhul saab ka siin õpetaja arutluskäike ise ette öelda või täiendavate küsimustega
arutelu sisukamaks muuta (Fuchs jt, 2015; Rittle-Johnson, 2006). Arutelude tekitamiseks
saab kasutada näiteks kolme tüüpi küsimusi: 1) Ümberpööratud küsimused, milles on vastus
juba ette antud ja õpilased peavad arvama, kuidas vastus saadi. Seda tüüpi küsimused
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panevad mõtlema erinevate lahendusvõimaluste peale ja õpilased näevad ka arutelu käigus,
et nende klassikaaslastel võivad lahenduste jaoks olla erinevad viisid. 2) Paindlikkusele
suunavad küsimused, mille puhul õpilased esmalt lahendavad ülesande kindlat strateegiat
järgides ning seejärel püüavad sama tulemuse kinnitada teistsuguseid strateegiaid
kasutades. 3) Üldistamisele suunavad küsimused, mille juures mõeldakse, kas ja kuidas saab
ühte tüüpi lahendusstrateegiaid kasutada erinevate ülesannete puhul. Otsitakse seoseid
erinevate matemaatiliste mõistete vahel ning seostatakse eelteadmisi uute mõistetega
(Dougherty jt, 2015).

Matemaatikaalase huvi arendamine
Erinevate matemaatiliste protseduuride ja mõistete õpetamise kõrval on oluline ka märgata,
kas õpilase raskused võivad olla seotud hoopis tema motivatsiooniga. Uuringud on näidanud,
et huvi matemaatika õppimise vastu langeb läbi kooliaastate (Fredricks & Eccles, 2002). Huvi
õpitava vastu saab soodustada, kui arutleda õpilastega, miks on üldse vaja tunnis käsitletavat
teemat õppida, lisaks võib lahendada mängulisi ülesandeid ja pakkuda õpilastele erinevaid
valikuid või ka sobiva raskusastmega ülesandeid (Hidi & Harackiewicz, 2000; Hidi &
Renninger, 2006). Oluline on siiski pöörata tähelepanu ka sellele, et huvipuudus võib olla
seotud õpilase kehvade oskustega ja ta vajab eelkõige abi just teadmiste ja oskuste osas (Jõgi
jt, 2015; Mädamürk jt, 2018).
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2. OSA.
TESTIDE LÄBIVIIMINE JA ÜLESANDED

Testide läbiviimine
Lugemis- ja matemaatikapädevust hinnatakse eraldi testidega. Kummagi testi täitmiseks
kulub õpilasel ligikaudu üks koolitund, ent testide lahendamiseks ei ole seatud ajalist
piirangut. Tuleb arvestada, et osa õpilasi lahendab ülesandeid keskmisest testisoorituse ajast
aeglasemalt. Lähtuvalt 2019. aasta sügisel kogutud andmete tulemustest lahendas
lugemispädevuse kolmanda klassi testi kauem kui üks koolitund ligikaudu 36% õpilastest
ning kuuenda klassi testi ligikaudu 20% õpilastest. Matemaatikapädevuse testi lahendas nii
kolmandas kui ka kuuendas klassis kauem kui üks koolitund ligikaudu 3% õpilastest.
Eelnevast lähtudes on otstarbekas võimaldada õpilasele testi lahendamiseks aega vastavalt
individuaalsele vajadusele. Nii on võimalik teha märkimisväärselt informatiivsemaid
järeldusi õpilase teadmiste, oskuste ja pädevuse taseme kohta.
Testid on soovitatav läbi viia kahel erineval päeval – ühel päeval lugemispädevuse, teisel
päeval matemaatikapädevuse test. Testid asuvad elektroonilises testimiskeskkonnas EIS ehk
Eksamite Infosüsteem. Ühel päeval alustatud testi sooritus lõpetatakse alati samal päeval. Kui
õpilasel jääb testi tegemine pooleli või testi lõpus märkimata „Lõpetan testi sooritamise“,
tuleb õpetajal testi sooritus EIS-is ise lõpetanuks märkida.
Testi lõpetades kuvatakse iga õpilase kõigi ülesannete eest saadud punktide arv. Juhime
tähelepanu, et EIS-is kuvatav testiosa tulemus ei ole õpilase testi tulemuse tõlgendamiseks ja
järelduste tegemiseks piisav. Põhjalikumad tulemused esitatakse tagasisidelehtedel ning
juhised nende mõtestamiseks käesolevas juhendmaterjalis.
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Ettevalmistused testimiseks ja testi läbiviimine EIS-is
Kõigil isikutel, kes on EHISes märgitud kui pedagoogid, on vaikimisi õigus neid teste
kasutada. Teised isikud saavad teste kasutada vaid juhul, kui nad on mingi õppeasutuse
(soorituskoha) administraatorid. EIS-i saab sisse logida kas ID-kaardi, Mobiil-ID või
isikukoodi ja parooliga.
Testide läbiviimiseks on vajalik internetiühendus. Toimiv internetiühendus tagab selle, et iga
õpilase testi tulemus on hiljem täies mahus kättesaadav. Testide sooritamisel tuleb kasutada
Firefox veebilehitsejat. Kui internetiühendusega esineb koolis tõrkeid, on soovitatav enne
testide läbiviimist kontakteeruda kooli IT-töötajatega ning uurida võimalusi selle
parandamiseks (näiteks paigutada ruuter sellesse klassi, kus testimine korraldatakse).
Teste on võimalik teha nii laua- kui ka sülearvutis. Tahvelarvuti ei ole testide tegemiseks
sobilik. Sülearvuti või väiksema monitori vahendusel testi sooritades võib olla mugavam
kasutada täisekraani (vajutades klaviatuuril F11). Sülearvuti puhul peab jälgima, et aku oleks
laetud.
Enne testi läbiviimist klassis tuleb põhjalikult läbi töötada käesolev manuaal, et nii testimise
protseduur kui ka tulemuste tõlgendamine oleks korrektne. Lisaks on soovitatav testid ise
läbi lahendada. Sellisel juhul on lihtsam testi ajal tekkivatele küsimustele vastata.

Testide läbiviimise protseduur:
•

•
•
•

•

Igast testist on koostatud paralleelversioonid. Ühes klassis testi läbi viies suunatakse
kõigile õpilastele sama testiversioon. Nii on võimalik saada tagasisideleht kogu klassi
tulemuste kohta.
Lugemispädevuse testi lahendamiseks läheb õpilastel vaja kõrvaklappe. Kõrvaklapid
ühendatakse arvutiga ning nende toimimist kontrollitakse enne testiga alustamist.
Matemaatikapädevuse testi ajal on lubatud kasutada paberit ja pliiatsit. Kalkulaatori ja
muude abivahendite kasutamine testi ajal ei ole lubatud.
Kõik õpilased lahendavad teste iseseisvalt. Omavahel rääkimine ja arutamine testi ajal ei
ole lubatud. Vajadusel võib suunata õpilast juhiseid lugema, lugeda talle juhis ette või
selgitada juhise sisu. Ülesannete vastuseid ega vihjeid vastuste kohta õpilasele öelda ei
tohi.
Testiprotokollis saab märkida iga õpilase nime taha tähelepanekuid testisituatsioonis
ilmnenu kohta. Näiteks on soovitatav märkida, kas õpilane sai testi tegemise ajal
kasutada arvutihiirt või mitte. Samuti võib märkida, kas testi lahendati laua- või
sülearvutis.
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•

Suuremate rühmade testimisel võiks testi läbiviijal võimalusel olla abiline vajalike
ettevalmistuste tegemiseks ja testimisel ilmnevate tõrgetega tegelemiseks.

Enne testidega alustamist selgitada õpilastele järgnevaid punkte:
•

•
•
•

•
•

Ülesannete juhised tuleb hoolikalt läbi lugeda. Vahel on ülesandes nõutud rohkem kui
üks vastus. Kui „salvesta ja mine järgmise ülesande juurde“ nuppu ei ilmu, tuleb õpilase
tähelepanu suunata juhisele ja kontrollida, kas vajalik arv vastuseid on antud.
Vastata tuleb kõigile küsimustele. Muul juhul ei ole võimalik edasi liikuda järgmise
ülesande juurde.
Ülesandeid saab lahendada ainult järjest, tagasi eelmise ülesande juurde liikuda ei ole
võimalik.
Kui mõni ülesanne ei toimi või ei lae ära, tuleks esialgu veidi oodata. Võib proovida ka
lehekülje värskendamist (klaviatuuril F5) või internetiakna sulgemist ja uuesti avamist.
Sel juhul saab õpilane jätkata testi lahendamist sealt, kust pooleli jäi.
Julgustage ja innustage õpilasi testi tegemisel.
Kui kõik ülesanded on tehtud, tuleb ekraanile teade: „Tubli töö! Test on nüüd tehtud!“.
Testi lõpetamiseks tuleb vajutada „Lõpetan testi sooritamise“. Nii on loetud test
lõppenuks ja tulemused võetakse arvesse.

EIS-i testi läbiviimise praktiline juhend
Testi sisu vaatamiseks:
•

Testid –>Testide loetelu leida otsitav test ja sellel klõpsata.

•

Sakis Eelvaade on näha test nii nagu see kuvatakse õpilasele.

•

Sakis Testi sisu on kuvatud testi kuuluvad ülesanded ning neid on võimalik ka ühekaupa
vaadata.

•

Sakis Nimekirjad saab vaadata varem sama kasutaja poolt koostatud testi sooritajate
nimekirja ja lisada uusi sooritajaid ehk registreerida õpilasi testi sooritama. Selleks
lisada sooritajad (klassi kaupa registreerimisel kasutada nuppu EHISest, valides vajalik
klass, õpilased ja testimiskeel). Süsteem annab vaikimisi nimekirjade nimetuse Nimekiri.
Et eri aegadel eri klassidega läbi viidud testide nimekirjad omavahel segamini ei läheks,
tuleks nupuga Muuda nimekirja nimetus määrata nimetuseks klassi ja paralleeli tähis
ning õppeaasta, näiteks: 6.a klass 2019.
Kui testile on registreeritud õpilasi, tekib üles veel kaks sakki: Läbiviimine ja Hindamine.

•

•
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Testi läbiviimiseks tuleb minna sakile Läbiviimine:
•

Avanenud vormil märkida õpilased või vajutada lehe allservas Vali kõik –> Luba
alustada.

•

Nüüd saavad õpilased EIS-i sisse logida ja alustada testi sooritamist.

•

Kui testimiseks ettenähtud aeg on otsas või kõik sooritajad on testi lõpetanud (testi
olek Tehtud), märkida sooritajad, kes pole veel testi sooritamist alustanud –> Lõpeta test.

Testiparoolide loomine:
EIS-i püsiparooli kõrval võib testi sooritamiseks kasutada ka testiparooli. Püsiparooliga EISi sisse logides saab kasutaja teha kõiki tegevusi, milles tal on EIS-is õigused. Testiparooliga
EIS-i logides saab kasutaja ainult:
•

lahendada seda testi, mille jaoks on testiparool loodud (kui õpetaja soovib
testiparoolidega läbi viia nii matemaatika- kui ka lugemispädevuse testi, tuleb õpilasele
luua kaks eraldi testiparooli).

•

vaadata selle testi tulemusi

Tsentraalse testi testiparoole saab luua kooli administraator ja koolijuht. Selleks
•

valida EKK testid -> Testi läbiviimise korraldamine

•

klõpsata sobival testil

•
•

õpilaste nimekirja lehel klõpsata nimekirja all nupul „Vali kõik“ ning seejärel nupul
„Testiparoolid“
uues aknas avaneb õpilaste nimekiri infoga, kas sellele testile on testiparoolid loodud

•

klõpsata nimekirja all nupul „Genereeri testiparoolid“ ning „Trüki“

EIS-is kasutusel olevate nuppude seletused:
•

Märkus – võimalik lisada soorituse juurde märkus, mida näeb ka sooritaja.

•
•

Lisaaeg – kui testile on määratud piiraeg, siis võib vajadusel mõnele sooritajale anda
rohkem aega.
Vali kõik – tehakse märge kõigi sooritajate nimede ette.

•

Luba alustada – lubab valitud sooritajatel testi sooritamist alustada.

•

Eemalda – eemaldatakse valitud sooritaja testilt, tulemust ei arvutata.

•

Lõpeta test – valitud sooritajate test lõpetatakse, nad ei saa enam vastuseid salvestada.

•

Testiparoolid – valitud sooritajatele genereeritakse
lahendamiseks ja tulemuse vaatamiseks salasõnad.

43

uude

aknasse

selle

testi

Kõik EIS-i kasutusjuhendid, sh videojuhendid asuvad SA Innove koduleheküljel
www.innove.ee jaotuses Eksamid ja testid -> Eksamite Infosüsteem -> EISi kasutusjuhendid.
Õpetajatele kasutada antud testide juhendid asuvad alajaotuses Pedagoogile kasutamiseks
testid.

Testide iseärasused ning piirangud testide läbiviimisel
ja tulemuste interpreteerimisel
Lugemis- ja matemaatikapädevuse testide läbiviimisel ja tulemuste interpreteerimisel on
vaja arvestada ka testide piirangutega. Ükski hindamisvahend ei ole täiuslik. Oluline on
pidada meeles, et ühe testi tulemused ei anna õpilase omadustest täielikku ülevaadet. Selleks,
et teha adekvaatseid järeldusi õpilase lugemis- ja matemaatikapädevuse kohta, on tarvis
kasutada erinevaid hindamisviise ja korduvat testimist.
Testide puhul tuleb arvestada, et õpilasi hinnatakse grupitingimustes arvutitestidega.
Elektroonsete testide kasutamisel võib ette tulla tehnilisi tõrkeid, mis võivad olla seotud nii
internetiühenduse kui ka kasutatava arvuti omadustega. Tehnilised tõrked võivad mõjutada
ülesannetele lahendamisele kuluvat aega. Lisaks on elektroonsete testide täitmine seotud ka
õpilase varasemate elektroonsete hindamisvahendite ja õppematerjalide alaste
kogemustega. Grupitestide eelis võrreldes individuaaltestidega on selle väiksem ajakulu.
Samas on grupitestidel ka mitmeid piiranguid. Nimelt ei ole grupisituatsioonis sageli
võimalik vaadelda iga üksiku õpilase käitumist, mistõttu on raske kindlaks teha, mis on vale
vastuse põhjuseks (nt puudulikud oskused, vähene motiveeritus, väsimus). Grupitestimisel
võib ka juhtuda, et õpilane kasutab testi lahendamiseks kõrvalist abi, mis ei ole lubatud.
Lugemis- ja matemaatikapädevuse testide sooritamine eeldab õpilaselt võimekust lahendada
testi iseseisvalt ja tulla toime arvuti kasutamisega. Vajadusel võib suunata õpilast juhiseid
lugema, lugeda talle juhis ette või selgitada juhise sisu. Ülesannete vastuseid ega vihjeid
vastuste kohta õpilasele öelda ei tohi. Füüsilise erivajadusega lapsi võib aidata vastuste
märkimisel (sellisel juhul ei tohi võtta arvesse tagasisidelehel esitatud ülesannetele
tegemisele kulunud aega). Kui õpilast abistati testi tegemisel, tuleb see hiljem märkida testi
protokolli ning seda tulemuste tõlgendamisel arvesse võtta. Vajadusel võib teste läbi viia ka
individuaalselt.
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Lugemispädevuse testipaketi
ülesanded

Testi koostamise eesmärk, autorid ja üldine kirjeldus
Testi eesmärgiks on hinnata lugemispädevust ja sellega seotud komponente. Testi abil saab
selgitada välja õpilase lugemispädevuse kui terviku taseme ning loetu mõistmise keeleliskognitiivsete oskuste, metakognitiivsete teadmiste ja oskuste ning lugemishuvi taseme, et
seda edasisel õpetamisel arvestada. Testi saab kasutada kujundaval hindamisel ja õpilaste
lugemispädevuse arengu toetamisel.
Tabelis 1 on lühidalt kirjeldatud kõiki testipaketi ülesanded. Ülesannete põhiautorid on Piret
Soodla ja Rutt Tambet. Siiski tuleb rõhutada, et testiülesanded on oma lõpliku kuju saanud
kõigi autorite ühise arutelu tulemusel.

Tabel 1. Lugemispädevuse testi ülesanded, testiversioonide erinevused ja lühikirjeldused
Ülesanne

3. ja 6.
klasside
testid

Eesti- ja
venekeelsed
testid

A ja B testiversioonid

Lühikirjeldus

Eelteadmised tekstis
käsitletud valdkonnast

Erinev

Sama

Erinev

Õpilane sooritab kaks
valikvastustega ülesannet
tekstis käsitletud teemal.

Loetud teksti mõistmine

Erinev

Sama

Erinev

Õpilane loeb läbi tekstid ja
vastab valikvastustega
küsimustele teksti põhjal.

Valdkonnateadmiste
kasutamine: tegevuste
valik

Erinev

Sama

Erinev

Õpilane sooritab
valikvastustega ülesande,
kasutades tekstist saadud
infot.

LUGEMISPÄDEVUS
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Valdkonnateadmiste
kasutamine: piltide
järjestamine

Erinev

Sama

Erinev

Õpilane valib ja järjestab
probleemsituatsiooni
kujutavad pildid, kasutades
tekstist saadud infot.

LUGEMISTEHNILISED OSKUSED
Sõnade äratundmine:
kiirus

Sama

Erinev

Erinev

Õpilasel tuleb kiiresti lugeda
sõnu ja ühendada sobiv
sõna pildiga.

Sõnade äratundmine:
õigsus

Sama

Erinev

Erinev

Õpilasel tuleb kiiresti lugeda
sõnu ja ühendada sobiv
sõna pildiga.

Sünonüümi valimine

Erinev

Erinev

Erinev

Õpilane valib lähtesõnale
samatähenduslikke vasteid
(sünonüüme).

Lausesse sobiva sõna
valimine

Erinev

Erinev

Erinev

Õpilane valib kolme sõna
hulgast sisult sobiva sõna
lausesse.

Kuulatud lausete
mõistmine

Sama

Sama

Erinev

Õpilane kuulab lauseid ja
valib lausele vastava
objekti.

Lausete mõistmine:
kiirus

Sama

Sama

Erinev

Õpilasel tuleb kiiresti lugeda
lauseid ja valida, kas lause
on sisult õige või vale.

Lausete mõistmine:
õigsus

Sama

Sama

Erinev

Õpilasel tuleb kiiresti lugeda
lauseid ja valida, kas lause
on sisult õige või vale.

Keerulise
konstruktsiooniga
lausete mõistmine

Erinev

Sama

Erinev

Õpilane loeb lauseid ja
valib lausele vastava pildi.

Lugemisstrateegiate
tõhususe tundmine

Sama

Sama

Sama

Õpilasele esitatakse
lühikirjeldused erinevatest
strateegiatest ja ta valib,
kas strateegiad on teatud
olukordades tõhusad või
mitte.

Tõhusate
lugemisstrateegiate
kasutamine

Sama

Sama

Sama

Õpilane valib pärast teksti
lugemist etteantud
strateegiatest 1-3
strateegiat, mida ta enda
hinnangul lugemisel kasutas.

KEELELINE MÕISTMINE

METAKOGNITSIOON
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Mõistmise jälgimine

Erinev

Sama

Erinev

Õpilane loeb tekstilõiku ning
valib lause, mis ei sinna sisu
poolest ei sobi.

Teksti juurde
tagasipöördumine

Sama

Sama

Sama

Õpilasele pakutakse
võimalust
tekstimõistmisülesannete
lahendamisel teksti juurde
tagasi pöörduda.

Raamatu lugemise
võrdlus teiste
huvitegevustega

Sama

Sama

Sama

Õpilasele esitatakse kuus
tegevuste paari ning
palutakse tal igast paarist
valida tegevus, mis talle
rohkem meeldib. Iga paar
sisaldab ühe tegevusena
raamatu lugemist.

Lisaloo valimine

Sama

Sama

Sama

Õpilasele pakutakse
võimalust pärast teksti
lugemist lugeda samal
teemal üks lisalugu.

ARVUTIHIIRE
KASUTAMISE VILUMUSE
ÜLESANNE

Sama

Sama

Sama

Õpilasel palutakse
võimalikult kiiresti klõpsata
ekraanil kuvatud ristkülikutel
ja täpikestel.

LUGEMISHUVI

Lugemispädevuse testi ülesannete põhjalikumad kirjeldused on esitatud pädevuse
komponentide kaupa. Kuna 3. ja 6. klassi ning eesti- ja venekeelsed testid on sisu ja
ülesehituse poolest sarnased (klassitasemete hindamisvahendite erinevused on vaid
raskusastmes ja mahus, eri keelte hindamisvahendite erinevused on seotud keelte
eripäradega), siis on nende kirjeldused esitatud koos. Iga ülesande kirjelduses viidatakse ka
eri testikomplektide erinevustele. Kõik näited (joonistel) on toodud 3. klassi A versiooni
hindamisvahendist.
Tabelis 2 on esitatud lugemispädevuse testi teinud õpilaste arvud ja testi tegemisele kulunud
aeg. Mõnes ülesandes on õpilaste arv väiksem, mis on tingitud EISi tehnilistest vigadest või
testi lõpetamata jätmisest.
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Tabel 2. Lugemispädevuse testi sooritanud õpilased
Õpilaste
arv

Klasside
arv

Koolide
arv

Testi tegemisele kulunud aeg minutites
Min

Max

M

SD

3. klass kokku

3426

217

135

eestikeelne A

1413

99

66

12,92

89,07

43,17

11,47

eestikeelne B

1030

67

49

15,20

89,05

40,39

10,25

venekeelne A

718

36

17

14,95

86,73

42,68

10,41

venekeelne B

271

17

7

19,93

87,97

42,74

11,48

6. klass kokku

3544

238

139

15,70

89,15

38,61

8,79

eestikeelne A

1341

97

60

15,70

82,50

37,68

8,48

eestikeelne B

1173

78

58

19,27

89,15

37,73

8,74

venekeelne A

605

42

16

21,72

87,12

40,05

8,74

venekeelne B

425

21

10

18,85

75,82

42,02

8,95

Lugemispädevuse kui terviku hindamine
Lugemispädevuse kui terviku hindamise ülesanded võimaldavad välja tuua, mis tasemel on
õpilase (1) eelteadmised tekstis käsitletud valdkonnast, (2) loetud teksti mõistmine ja (3)
teadmised, kuidas lugemisel saadud infot konkreetses valdkonnas kasutada. Tekstides
kajastatakse järgmisi valdkondi: talvine veeohutus (3. klass A, 6. klass B), toimimine
rästikuhammustuse korral (3. klass B), elustamine (6. klass A).

Eelteadmised tekstis käsitletud valdkonnast
Test sisaldab ülesandeid selle kohta, millised on õpilase eelnevad teadmised lugemistekstis
käsitletavast valdkonnast. Küsimused esitatakse õpilasele enne teksti lugemist. Mõlema
klassitaseme testis hinnatakse konkreetse valdkonna kohta käivaid eelteadmisi kahe
valikvastustega küsimusega (vt joonis 1, ül 1 ja 2). Tagasisidelehel esitatakse skoor
Eelteadmised tekstis käsitletud valdkonnast.
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Joonis 1. Eelteadmised tekstis käsitletud valdkonnast

Loetud teksti mõistmine
Loetud teksti mõistmist hinnatakse tekstide ja nende põhjal koostatud ülesannete abil. 3.
klassi test koosneb kahest publitsistlikust tekstist, 6. klassi test kahest publitsistlikust
tekstist ja ühest tarbetekstist (juhisest). Esmalt tuleb õpilasel tekstid läbi lugeda ning seejärel
sooritada tekstimõistmisülesanded. Vastamise ajal on võimalik tekstide juurde tagasi
pöörduda. Tekstimõistmisülesanded on kahesugused: väidete verifitseerimise ülesanne ja
valikvastustega ülesanded. Väidete verifitseerimise ülesandes esitatakse õpilasele teksti
kohta viis väidet, millest osa olid sisuliselt õiged ja osa valed, ning õpilasel tuleb valida, kas
lause on õige või vale. Ülesandega hinnatakse tekstis otseselt sisalduva teabe mõistmist.
Valikvastustega ülesannetes esitatakse õpilasele küsimused, millele tuleb leida üks või mitu
õiget vastust. 3. klassi test sisaldab viit küsimust, 6. klassi test kuut küsimust, igal küsimusel
on neli valikvastust. Osa küsimusi hindavad tekstis otseselt sisalduva teabe mõistmist, osa
küsimusi teabe seostamist ja järelduste tegemist. Näited tekstidest ja
tekstimõistmisülesannetest on esitatud joonistel 2-4. Tagasisidelehel esitatakse skoor
Loetud teksti mõistmine.
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Joonis 2. Lugemistekstid
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Joonis 3. Väidete verifitseerimise ülesanded

Joonis 4. Valikvastustega tekstimõistmisülesanded

Teadmised, kuidas lugemisel saadud infot konkreetses valdkonnas
kasutada
Õpilase teadmisi, kuidas saadud teavet vastavas valdkonnas kasutada, hinnatakse kahe
ülesandega: tegevuste valikuga ja piltide järjestamisega. Tegevuste valiku ülesanne on
analoogne ülesandega, millega hinnati õpilase eelteadmisi konkreetses valdkonnas (vt joonis
1 ül 2). Tegemist on valikvastustega ülesandega, kus õpilasel tuleb valida ette antud viiest
valikust kaks. Näide ülesandest on esitatud joonisel 5. Tagasisidelehel esitatakse, mitu õiget
tegevust õpilane valis (Valdkonnateadmiste kasutamine: tegevuste valik). Piltide järjestamise
ülesandes esitatakse õpilasele pildid, mis kujutavad probleemsituatsiooni, mida kajastati
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loetud tekstis. Õpilasel tuleb valida ette antud piltidest sobivad ning järjestada need. 3. klassi
ülesandes esitatakse õpilasele kuus pilti, millest neli on sobivad ja kaks sobimatud, 6. klassi
ülesandes esitatakse seitse pilti, millest viis on sobivad ja kaks sobimatud. Piltide
järjestamise ülesande näide on esitatud joonisel 6. Tagasisidelehel esitatakse, kas õpilane on
sobivad pildid õigesti järjestanud, on need järjestanud valesti või on valinud ka sobimatuid
pilte (Valdkonnateadmiste kasutamine: piltide järjestamine).

Joonis 5. Valdkonnateadmiste kasutamine: tegevuste valik

Joonis 6. Valdkonnateadmiste kasutamine: piltide järjestamine

52

Loetu mõistmise komponentide hindamine
Loetu mõistmise komponentide hindamise ülesanded võimaldavad saada teavet õpilase
lugemistehniliste oskuste, keelelise mõistmise ning lugemise metakognitiivsete teadmiste ja
oskuste taseme kohta.

Lugemistehnilised oskused
Sõnade äratundmise kiirus ja õigsus. Ülesandega hinnatakse sõnade äratundmise kiirust
(sekundites) ja õigsust (õigete vastuste hulk) lugemisel. Ülesanne koosneb ühest harjutusest
ja 12 alaülesandest, mis on 3. ja 6. klassi hindamisvahendis samad (kuid A ja B versioonides
erinevad). Õpilasele esitatakse ekraanil ükshaaval erinevaid pilte, mis kujutavad mingit
objekti või objekte. Pildi kõrval on neli fonoloogilise struktuuri või kirjapildi poolest sarnast
sõna, millest üks vastab pildil kujutatud objektile. Õpilasel tuleb võimalikult kiiresti valida
õige sõna. Kohe pärast sõna valimist ilmub ekraanile järgmine pilt ja sõnad. Esitatavad sõnad
on struktuurilt erineva raskusastmega: lihtsamad on lihthäälikutest koosnevad
kahesilbilised sõnad (nt vares, eesel), keerukamad on rohkem silpe ja/või häälikuühendeid
sisaldavad(nt rebane, kringel, hambahari). Näide kahest alaülesandest on esitatud joonisel 7.
Tagasisidelehel esitatakse skoorid Sõnade äratundmine: kiirus ja Sõnade äratundmine: õigsus.

Joonis 7. Sõnade äratundmise kiirus ja õigsus

Keeleline mõistmine
Keelelist mõistmist hindavad ülesanded jagunevad sõna- ja lausetasandi ülesanneteks.
Sõnatasandil hinnatakse sõnatähenduse tundmist kahe ülesandega: sünonüümi valimise ja
lausesse sobiva sõna valimise ülesandega. Lausete mõistmist hinnatakse kolme ülesandega:
kuulatud lausete mõistmise, lausete mõistmise kiiruse ja õigsuse ning keerulise
konstruktsiooniga lausete mõistmise ülesandega.
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Sünonüümi valimine. Testi abil hinnatakse eri õppeainetega (inimeseõpetuse, loodusõpetuse,
6. klassis ka ajalooga) seotud oskussõnade tähenduste tundmist. 3. klassi hindamisvahend
sisaldab 2. klassis käsitletud ainealaseid nimi- ja omadussõnu (nt otsmik, säästlik), 6. klassi
test 3.-5. klassis käsitletud nimi- ja omadussõnu (nt immuunsus, negatiivne). Ülesanne
sisaldab ühte harjutust ja alaülesandeid (3. klassi testis 6, 6. klassi testis 8 alaülesannet).
Õpilasele esitatakse lähtesõnad ja palutakse iga sõna järel olevate sõnade hulgast märkida
sama tähendusega sõna. Igale lähtesõnale vastab üks sõna ja õpilane saab valida ühe sõna.
Valikuks antud sõnade hulgas on lisaks lähtesõna sünonüümile ka sisult sobimatud sõnad
(antonüümid või häälduslikult sarnased sõnad). Kui õpilane sünonüümi valida ei oska, saab
ta valida vastusevariandi “ei tea”. Näide alaülesannetest on esitatud joonisel 8.
Tagasisidelehel esitatakse õigete sõnapaaride märkimise skoor (Sünonüümi valimine).

Joonis 8. Sünonüümide valimine

Lausesse sobiva sõna valimine. Ülesandega hinnatakse keeles harva esinevate omasõnade (nt
hõõguma, haruline) ja võõrsõnade (nt panter, karikatuur) tähenduse tundmist. Ülesanne
sisaldab ühte harjutust ja alaülesandeid (3. klassi testis 6, 6. klassi testis 8). Õpilasele
esitatakse lause, milles osalevasse lünka tuleb tal valida kolmest sõnast üks sisult sobiv sõna.
Valikuks antud sõnade hulgas on lisaks õigele sõnale ka kaks sisult sobimatut sõna (nt
häälduslikult sarnased sõnad või antonüümid). Näide testülesannetest on esitatud joonisel 9.
Tagasisidelehel esitatakse, mitu sõna õpilane õigesti valis (Lausesse sobiva sõna valimine).

Joonis 9. Lausesse sobiva sõna valimine
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Kuulatud lausete mõistmine. Ülesandega hinnatakse esmajoones ruumisuhteid sisaldavate
lausete mõistmist kuulamisel. Ülesanne sisaldab ühte harjutust ja kuut alaülesannet.
Alaülesanded on 3. ja 6. klassi hindamisvahendis samad (A ja B versioonid erinevad).
Õpilasele esitatakse 4*4 maatriks, mis koosneb mustadest ja valgetest kassidest ja hiirtest.
Õpilasel palutakse kuulata lauset ning leida kindlate tunnustega objekt, mis on määratletud
objekti enda omadustega (nt must kass) ja objekti suhetega teiste objektidega maatriksis (nt
mis on kahe valge hiire vahel). Maatriksid ja objekti kirjeldused on koostatud nii, et
maatriksis vastab sellele vaid üks objekt. Näide ühest alaülesandest on esitatud joonisel 10.
Tagasisidelehel esitatakse, mitme lause puhul leiti õige objekt (Kuulatud lausete mõistmine).

Joonis 10. Kuulatud lausete mõistmine
Märkus. Lause helifaililt: Näita musta kassi, kes on valge hiire all.

Lausete mõistmise kiirus ja õigsus. Ülesandega hinnatakse lausete mõistmise kiirust
(sekundites) ja õigsust (õigete vastuste hulk) lugemisel. Ülesanne koosneb 12-st lausest,
millest 5 on sisult õiged (nt Tiigrid on suured loomad, kellel on triibuline karvkate) ja 7 sisult
valed (nt Jäätis on kuum ja soolase maitsega). Ülesanded on 3. ja 6. klassi hindamisvahendis
samad (kuid A ja B versioonides erinevad). Õpilasele esitatakse ekraanil laused ükshaaval ja
tal tuleb iga lause puhul valida, kas lause on õige või vale, tehes seda võimalikult kiiresti. Kohe
pärast valiku tegemist ilmub ekraanile järgmine lause. Osa lausetest on lühemad ja
struktuurilt lihtsamad (3-4-sõnalised lihtlaused), osa on pikemad ja keerukamad (kuni 26sõnalised põimlaused). Näide kahest alaülesandest on esitatud joonisel 11. Tagasisidelehel
esitatakse, mitu sekundit õpilasel ülesande sooritamiseks aega kulus (skoor Lausete
mõistmine: kiirus) ja mitme lause puhul tegi ta õige valiku (skoor Lausete mõistmine: õigsus).
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Joonis 11. Lausete mõistmise kiirus ja õigsus

Keeruka konstruktsiooniga lausete mõistmine. Ülesandega hinnatakse keeruka
konstruktsiooniga lausete mõistmist lugemisel. Ülesanne sisaldab pikki mitme vaba
laiendiga lauseid, hõlmava konstruktsiooniga liitlauseid, ruumi-, aja- ja hulgasuhteid
väljendavaid lauseid, võrdluskonstruktsioone sisaldavaid lauseid ja lauseid, kus kirjeldatud
sündmuste järjekord ja sõnajärg ei ole vastavuses ning lauseid, kus väljendatud seosed ei ole
loogilised. Ülesanne koosneb ühest harjutusest ja alaülesannetest (3. klassis 8, 6. klassis 10
alaülesannet). Õpilasele kuvatakse ekraanil laused ükshaaval ja tal tuleb valida pilt, mis käib
vastava lause kohta. 3. klassi ülesandes on valikuid 4, 6. klassi ülesandes 4-6. Näide ühest
alaülesandest on esitatud joonisel 12. Tagasisidelehel esitatakse, mitme lause puhul valis
õpilane õige pildi (skoor Keerulise konstruktsiooniga lausete mõistmine).

Joonis 12. Keeruka konstruktsiooniga lausete mõistmise ülesanne

Metakognitiivne teadlikkus ja oskused lugemisel
Hindamisvahend sisaldab ülesandeid, millega hinnatakse lugemisstrateegiate tõhususe
tundmist, hinnangut endapoolsele lugemisstrateegiate kasutamisele tekstimõistmisülesande
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sooritamisel, mõistmise jälgimist
tekstimõistmisülesannete sooritamisel.

lugemisel

ning

tekstile

tagasipöördumist

Lugemisstrateegiate tõhususe tundmine. Ülesandega hinnatakse, kuivõrd on õpilane teadlik
erinevate lugemisstrateegiate tõhususest. Õpilastele esitatakse lühikirjeldused erinevatest
strateegiatest, mida saab kasutada enne teksti lugemist, teksti lugemise ajal, pärast teksti
lugemist ning juhul, kui ei saa mingist tekstisõnast või -lausest aru. Kokku esitatakse 12
strateegiat, millest 6 on vastavas olukorras tõhusad ja 6 ebatõhusad. Ülesanne on 3. ja 6.
klassi hindamisvahendis ning A ja B versioonides sama. Näide alaülesannetest on esitatud
joonisel 13. Tagasisidelehel esitatakse skoor Lugemisstrateegiate tõhususe tundmine.

Joonis 13. Lugemisstrateegiate tõhususe tundmine

Tõhusate
lugemisstrateegiate
kasutamine.
Ülesandega
hinnatakse,
milliseid
lugemisstrateegiaid õpilane teksti lugemisel enda hinnangul kasutas. Strateegiate
kasutamise ülesanne tuleb õpilasel lahendada pärast tekstimõistmisülesannet (vt Loetud
teksti mõistmine). Õpilaselt küsitakse, kuidas ta tekste luges, ning palutakse märkida 1-3
vastust (strateegiat) etteantud kuue variandi seast. Neist kolm strateegiat on efektiivsed (nt
Lugesin tekste mõttega ja proovisin nende sisu endale ette kujutada) ja kolm on vastava
lugemisülesande sooritamiseks ebaefektiivsed (nt Lugesin tekste ja püüdsin kõik pähe
õppida). Kui õpilane ei leia vastusevariantide hulgast strateegiat, mida ta enda arvates
kasutas, saab ta valida vastuse “Ei oska öelda”. Ülesanne on 3. ja 6. klassi testides ning A ja B
versioonides samasugune. Näide strateegiatest on esitatud joonisel 14. Tagasisidelehel
esitatakse, missuguseid strateegiaid ¾tõhusaid, ebatõhusaid või nii tõhusaid kui ka
ebatõhusaid¾õpilane
enda
hinnangul
lugemisstrateegiate kasutamine).

teksti
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lugemisel

kasutas

(Tõhusate

Joonis 14. Tõhusate lugemisstrateegiate kasutamine

Mõistmise jälgimine. Ülesandega hinnatakse enda mõistmise jälgimist lugemisel. Õpilasele
esitatakse ekraanil ühekaupa tekstilõigud, millest mõnes on üks või kaks lauset sisu poolest
sobimatud, sisaldades teiste tekstilõigus olevate lausetega, eelnevalt loetud lugemistekstiga
või teemakohaste taustteadmistega mitte kokku sobivat teavet. Ühes tekstilõigus sobimatuid
lauseid ei esine. Õpilasel palutakse tekstilõik läbi lugeda ning märkida laused, mis sinna ei
sobi. Kui õpilane sobimatuid lauseid ei leia, on tal võimalik valida vastus “Sobimatuid lauseid
ei ole”. Ülesanne koosneb ühest harjutusest ja alaülesannetest (3. klassis 3, 6. klassis 4
alaülesannet). Näide ühest alaülesandest on esitatud joonisel 15. Tagasisidelehel esitatakse
skoor, mis näitab, mitu ebasobivat lauset õpilane õigesti märkis (Mõistmise jälgimine).

Joonis 15. Mõistmise jälgimine

Teksti juurde tagasipöördumine. Ülesandega hinnatakse, kui palju kordi kasutas õpilane
tekstimõistmisküsimustele vastamisel võimalust teksti uuesti lugeda, et sealt vastuseid leida.
Koos tekstimõistmisküsimustega kuvatakse õpilasele nupp „Tagasi teksti juurde“, millele
klõpsates on tal võimalus teksti uuesti lugeda (vt joonised 3 ja 4). Tekstile tagasi pöörduda
on võimalik kõikidele küsimustele vastamisel. Fikseeritakse tagasipöördumiste arv.
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Tagasisidelehel esitatakse, mitu tagasipöördumist õpilane tekstimõistmisülesannete
sooritamise ajal tegi (Teksti juurde tagasipöördumine).

Lugemishuvi hindamine
Lugemishuvi ülesanded võimaldavad hinnata, kas ja kuivõrd õpilane eelistab lugemist
mingile muule tegevusele. Lugemishuvi hinnati kahe ülesandega: raamatu lugemise võrdlus
teiste huvitegevustega ja lisaloo valimine.
Raamatu lugemise võrdlus teiste huvitegevustega. Ülesandega hinnatakse, kuivõrd õpilane
eelistab enda hinnangul raamatute lugemist mingile muule vaba-aja tegevusele. Õpilasele
esitatakse 6 tegevuste paari ning palutakse tal igast paarist valida tegevus, mis talle rohkem
meeldib. Kõik paarid sisaldavad ühe tegevusena raamatu lugemist ja teise tegevusena mingit
muud tegevust (nt koomiksi lugemist, internetis suhtlemist, trenni tegemist). Testi ülesanded
on 3. ja 6. klassi hindamisvahendis ning A ja B versioonides samad. Näide ülesannetest on
esitatud joonisel 16. Tagasisidelehel esitatakse skoor, mis näitab, mitme tegevuste paari
puhul valis õpilane meeldivamaks tegevuseks raamatu lugemise (Raamatu lugemise võrdlus
teiste huvitegevustega).

Joonis 16. Raamatu lugemise ja teiste huvitegevuste võrdlemise ülesanne

Lisaloo valimine. Ülesandega hinnatakse, kas õpilane valib vabatahtlikult võimaluse teksti
lugeda. Õpilasele esitatakse pärast esimese teksti läbilugemist (vt Loetud teksti mõistmine)
küsimus, kas ta soovib lugeda lisalugu või mitte (vt joonis 2). Ülesanne on 3. ja 6. klassis ning
A ja B versioonides sama. Tagasisidelehel esitatakse, kas õpilane soovis lisalugu lugeda
(Lisaloo valimine).

59

Arvutihiire kasutamise vilumuse ülesanne
Ülesandega hinnatakse, kuivõrd kiiresti suudab õpilane arvutihiirt kasutades klõpsata
ekraanil kuvatud ristkülikutel ja täpikestel (vt joonis 17). Ülesanne on 3. ja 6. klassides ning
A ja B versioonides sama. Tagasisidelehel esitatakse, mitu sekundit õpilasel ülesande
sooritamiseks kulus (Arvutihiire kasutamise vilumuse ülesanne).

Joonis 17. arvutihiire kasutamise vilumuse ülesanne
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Matemaatikapädevuse testipaketi
ülesanded

Testi koostamise eesmärk, autorid ja üldine kirjeldus
Matemaatikapädevuse testi eesmärgiks on hinnata õpilaste matemaatikapädevuse taset ja
sellega seotud näitajaid. Test tulemused näitavad õpilase matemaatikapädevuse ja sellega
seotud oskuste taset võrreldes normgrupi tulemustega. Edasise õppetöö kavandamisel on
lisaks matemaatikapädevuse testi tulemustele vaja arvestada ka lugemispädevuse testi ning
võimalusel ka teiste hindamiste tulemusi. Oluline on meeles pidada, et ühe testi tulemused ei
anna õpilasest terviklikku pilti, testi piiranguid on vaja arvestada ka tulemuste
interpreteerimisel. Matemaatikapädevuse testi kasutamine toetab kujundava hindamise
rakendamist ja õpilase matemaatikapädevuse arendamist.
Matemaatikapädevuse testi ülesannete kirjeldused on esitatud pädevuse komponentide
kaupa. Matemaatikapädevuse testis on ülesanded matemaatikapädevuse kui terviku
hindamiseks, lisaks on matemaatikapädevust hinnatud selle komponentide kaupa:
teadmised valdkonnast, mõistelised teadmised ja oskused, protseduurilised teadmised ja
oskused, matemaatikaalane huvi. Lisaks hinnatakse ka ebaolulisele infole tähelepanu
pööramist.
Tabelis 1 on lühidalt kirjeldatud kõiki testipaketi ülesandeid. Ülesannete põhiautorid on Kaja
Mädamürk ja Anu Palu. Siiski tuleb rõhutada, et testi ülesanded on oma lõpliku kuju saanud
kõigi autorite ühisearutelu tulemusena.

Tabel 1. Matemaatikapädevuse testi ülesannete lühikirjeldus
Ülesanne

3. ja 6.
klasside
testid

Eesti- ja
venekeelsed
testid

A ja B
versioonid

Lühikirjeldus

Erinev

Sama

Erinev

Elulised
probleemülesanded, milles

MATEMAATIKAPÄDEVUS
Matemaatikapädevus

61

on vaja erinevaid
matemaatilisi mõisteid
seostada ja ka ebaolulist
infot eirata.
Eelteadmised
ülesannetes käsitletud
valdkonnast

Erinev

Sama

Erinev

Küsimused
matemaatikapädevuse
ülesannetega seotud
valdkondade kohta.

Valdkonnateadmiste
kasutamine

Erinev

Sama

Erinev

Küsimused eelneva
kogemuse kohta
matemaatikapädevuse
ülesannetes käsitletud
valdkonnas.

Ebaolulisele
tähelepanu
pööramine

Erinev

Sama

Erinev

Matemaatikapädevuse
ülesannetele lisatud lingid
ebaolulisele infole. Esitatud
on neli linki, neile võib
korduvalt klõpsata.

MÕISTELISED TEADMISED JA OSKUSED
Tekstülesannete
lahendamine

Erinev

Sama

Erinev

Tekstülesanded, mida saab
lahendada samm-sammult
esitatud küsimuste abil.

Mõistete seostamine
ja mõõtühikute
teisendamine

Erinev

Sama

Erinev

Ristkülikute ümbermõõtude
võrdlemine ja mõõtühikute
teisendamine.

PROTSEDUURILISED TEADMISED JA OSKUSED
Arvutamine

Erinev

Sama

Erinev

Liitmine, lahutamine,
korrutamine, jagamine.

Pikkus- ja
massiühikute
teisendamine ja
võrdlemine

Erinev

Sama

Erinev

Pikkus- ja massiühikute
teisendamine ja võrdlemine
(kolmandas klassis ainult
pikkusühikud).

Ajaühikute
teisendamine ja
võrdlemine

Erinev

Sama

Erinev

Ajaühikute teisendamine ja
võrdlemine.

MATEMAATIKAALANE HUVI
Matemaatikatunni
eelistamine

Erinev

Sama

Erinev

Matemaatikatunni ja teiste
ainetundide vahel valimine.

Soov lahendada
arvutamisülesannet,
1 = Jah, 0 = Ei

Erinev

Sama

Erinev

Õpilase vastus (jah, ei)
sellele, kas ta soovib
arvutamisülesannet
lahendada.
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Arvutamine abi
kasutamata

Erinev

Sama

Erinev

Vabatahtlik
arvutamisülesanne, iga
tehte tegemine avab
puslepildil tüki. Tehete
tegemiseks on võimalik
kasutada abi.

Kuna 3. ja 6. klassi ning eesti- ja venekeelsed testid on sisu ja ülesehituse poolest sarnased
(klassitasemete hindamisvahendite erinevused on vaid raskusastmes ja mahus), siis on
nende kirjeldused esitatud koos. Iga ülesande kirjelduses viidatakse ka eri testikomplektide
erinevustele. Kõik näited (joonistel) on toodud 3. ja 6. klassi eestikeelse A versiooni
hindamisvahendist. Venekeelsed testid olid matemaatikapädevuses sisu poolest
samasugused.
Tabelis 2 on esitatud matemaatikapädevuse testi teinud õpilaste arvud ja testi tegemisele
kulunud aeg. Mõnes ülesandes on õpilaste arv väiksem, mis on tingitud EISi tehnilistest
vigadest või testi lõpetamata jätmisest.

Tabel 2. Matemaatikapädevuse testi sooritanud õpilased
Õpilaste
arv

Klasside
arv

Koolide
arv

Testi tegemisele kulunud aeg minutites
Min

Max

M

SD

3. klass kokku

3372

211

138

10,03

80,05

25,96

8,12

eestikeelne A

1370

95

65

10,03

72,72

26,34

7,89

eestikeelne B

1066

67

50

10,62

78,43

25,89

8,70

venekeelne A

683

34

16

11,28

80,05

25,18

7,93

venekeelne B

253

15

7

10,87

54,35

26,26

7,22

6. klass kokku

3458

221

140

10,08

84,65

27,63

7,61

eestikeelne A

1320

91

60

10,08

62,58

25,49

6,92

eestikeelne B

1110

73

56

10,57

63,97

27,51

6,79

venekeelne A

602

36

14

12,72

84,65

30,61

9,07

venekeelne B

426

21

10

10,57

59,43

30,42

7,21
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Matemaatikapädevuse kui terviku hindamine
Matemaatikapädevuse kui terviku hindamine. Matemaatikapädevuse kui terviku hindamise
eesmärgiks on välja selgitada õpilaste pädevuse tase. Matemaatikapädevust kui tervikut
hinnatakse kolmandas klassis kuue ülesandega (joonised 1 - 3, 5, 7) ja kuuendas klassis
kaheksa ülesandega (joonised 1 - 2, 4 - 7). Ülesannete eesmärk on hinnata
matemaatikapädevust lähtudes matemaatikapädevuse definitsioonist ning sellest, millisel
moel võiks matemaatikapädevus vastavas vanuseastmes väljenduda. Ülesanded 1 ja 2 (vt
joonis 1 ja 2) on probleemülesanded, milles on vaja õpilasel leida parim ostetavate asjade
kombinatsioon arvestades olemasolevat raha ja ostetavate asjade väärtust. Kolmandas
klassis on ülesanded mõnevõrra lihtsamad, näiteks ülesandes 1 on vaja valida viie pileti vahel
(6. klassis on kuus piletit) ning ülesandes 2 on kolmandas klassis vähem ja lihtsamad
teisendused.
Ülesandes 3 on vaja 3. klassis hinnata, milliste mõõtudega aed sobiks lemmikoomale (joonis
3), ülesande eesmärgiks on hinnata, kuivõrd õpilane tajub pikkusühikuid ehk oskab hinnata,
milliste mõõtudega aed võiks olla loomale sobilik arvestades muid andmeid. 6. klassis on vaja
arvutada aia pindala (joonis 4). Ülesande korrektne lahendamine eeldab, et õpilane saab aru
tekstis esitatud infost, teab pindala arvutamise valemit ja oskab jooniselt vajaliku välja
lugeda. Seega on ülesande üheks eesmärgiks hinnata erinevat tüüpi teadmiste ja oskuste
omavahelist seostamisoskust.
Ülesandes 4 on vaja õpilastel lahendada tekstülesanne (joonis 5). Ülesande eesmärgiks on
hinnata, kas õpilane taipab, et selles ülesanded pole tal arvutada vajagi. 6. klassis testis oli ka
ülesanne 5 (joonis 6), mille eesmärgiks on hinnata, kas õpilane oskab ülesannet lahendada
lähtudes reaalsest maailmast ja ei jää kinni matemaatiliste tehete tegemisse.
Ülesannetega 6 – 8 (joonis 7) hinnatakse matemaatikapädevust läbi pikema tekstipõhise
ülesande. Ülesannete eesmärgiks on hinnata, kui hästi oskavad õpilased pikemast tekstist ja
mitte tavapärasest matemaatikaülesandest olulist infot leida ja seda kasutada. 3. klassis
esitati teksti põhjal õpilastele kaks küsimust, 6. klassis esitati kolm küsimust. Ülesannete
õigete vastuste summa on esitatud tagasisidelehel Matemaatikapädevuse skoorina.
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Joonis 1. Matemaatikapädevus tervikuna, ülesanne 1, 3. klass

Joonis 2. Matemaatikapädevus tervikuna, ülesanne 2, 3. klass

Joonis 3. Matemaatikapädevus tervikuna, ülesanne 3, 3. klass
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Joonis 4. Matemaatikapädevus tervikuna, ülesanne 3, 6. klass

Joonis 5. Matemaatikapädevus tervikuna, ülesanne 4

Joonis 6. Matemaatikapädevus tervikuna, ülesanne 5 (ainult 6. klassis)
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Joonis 7. Matemaatikapädevus tervikuna, ülesanne 6 ja 7 (3. klass), ülesanne 6-8 (6. klass)
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Eelteadmised ülesannetes käsitletud valdkonnast. Kuna matemaatikapädevuse tase on seotud
ka sellega, kui palju on õpilasel teadmisi vastavast valdkonnast, milles matemaatikaoskusi
saab rakendada, on testikomplektis ka küsimused valdkonnaalaste teadmiste kohta.
Küsimused on sarnased kõikides testide versioonides (joonised 8 ja 9). Eesmärgiks on
hinnata õpilaste teadmisi matemaatikaülesannetes käsitletud valdkondades. Näiteks on üks
ülesanne lõbustuspargi piletite ostmise kohta ja sellega seonduvalt küsitakse lõbustuspargi
piletite kohta „Milliseid pileteid müüakse tavaliselt lõbustuspargis?“. Seega, need hinnatavad
teadmised ei ole matemaatikaspetsiifilised, kuid võivad aidata lahendada ülesandeid
vastavas valdkonnas. Õigete vastuste valimine ja valede vastuste valimata jätmise summa on
esitatud tagasisidelehel Eelteadmised ülesannetes käsitletud valdkonnast skoorina.
Valdkonnateadmiste kasutamine. Valdkonnateadmiste kasutamise hindamise eesmärgiks on
välja selgitada, kas või kui palju on õpilane matemaatikaülesannetes käsitletud teemaga ise
tegelenud. Kuna käesolevas testikomplektis on ülesanded peamiselt ostmise kohta, siis
valdkonnateadmiste kasutamise all on küsitud, kas ja kui palju on õpilane ise poest asju
ostnud (nt “Kas oled poest ise asju ostnud?“, vt joonis 8). Tagasisidelehel on esitatud õpilase
vastuste summa Valdkonnateadmiste kasutamise skoorina.

Joonis 8. Küsimused teadmiste kohta vastavas valdkonnas
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Joonis 9. Küsimused teadmiste kohta vastavas valdkonnas

Ebaolulisele tähelepanu pööramine. Matemaatikapädevuse juures on oluline, kuivõrd suudab
õpilane keskenduda ülesande olulistele osadele ja eirata ebaolulist. Seega on testikomplekti
lisatud ka lingid ebaolulisele infole. Näiteks on ülesande tegelase nimeks Mari ja ülesandele
on lisatud lingid Mari lemmikmuusikale ja internetilehtedele (joonis 10). Nende linkide
teemad ei ole kuidagi seotud ülesande lahendamiseks vajaliku infoga. Tagasisidelehel on
esitatud õpilase poolt tehtud klikkide summa Ebaolulisele tähelepanu pööramise skoorina.

Joonis 10. Ebaolulisele tähelepanu pööramine
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Mõistelised teadmised ja oskused
Mõistelised teadmised ja oskused on matemaatikapädevuse matemaatikaspetsiifilised
oskused. Mõisteliste teadmiste ja oskuste hindamise eesmärgiks on leida, kas õpilasel võib
olla raskusi matemaatiliste mõistete omavahelise seostamisega, mis omakorda võib
takistada matemaatikapädevuse arengut.
Tekstülesannete
lahendamine.
Matemaatikapädevuse
matemaatikaspetsiifilise
komponendina hinnatakse tekstülesannete lahendamisoskust. Sellist tüüpi teadmisi ja
oskusi hinnatakse matemaatikapädevuse testis tekstülesannetega, milles on lahenduskäiku
sisaldavad küsimused (matemaatikapädevuse kui terviku hindamise ülesannetes pidid
õpilased lahenduskäigu ise välja mõtlema). Seega hindavad need ülesanded eelkõige
arusaamist matemaatilistest mõistetest ning oskusi neid mõisteid omavahel seostada.
Kolmanda klassi ülesanded on joonistel 11 ja 12, kuuenda klassi ülesannete näited on
joonistel 11 ja 13. Kolmandas klassis olid ülesanded lihtsamate mõistetega kui kuuendas
klassis. Näiteks on kolmanda klassi ülesandes vaja aru saada mida tähendab väljend pooltel
lehekülgedel, aga kuuendas klassis kolmandik lehekülgedest. Ülesanne 1 oli kolmandas ja
kuuendas klassis sarnane, mõlemal juhul oli esitatud kolm küsimust. Ülesanne 2 oli
kolmandas klassis seoses hinna arvutamisega, kuid kuuendas klassis on teises ülesandes vaja
arvutada vahemaa pikkust, seega on kuuenda klassi ülesanne mõnevõrra keerukam.
Tagasisidelehel on esitatud õigete vastuste summa Tekstülesannete lahendamise skoorina.

Joonis 11. Mõistelised teadmised ja oskused, ülesanne 1
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Joonis 12. Tekstülesannete lahendamine, ülesanne 2 (3. klass)

Joonis 13. Tekstülesannete lahendamine, ülesanne 2 (6. klass)

Mõistete seostamine ja mõõtühikute teisendamine. Mõistete seostamine ja mõõtühikute
teisendamist hinnatakse ülesandega, kus on vaja leida lühema ja pikima ümbermõõduga
ristkülik, sealjuures on ristkülikute külgede pikkused esitatud erinevate mõõtühikutega
(joonis 14). Sellist tüüpi ülesande eesmärgiks on hinnata mõistete seostamist
tekstülesandest mõnevõrra lihtsamini, et vähendada tekstimõistmise osakaalu ülesande
lahendamisel (võrdle nt matemaatikapädevuse 3. ülesanne joonistel 3 ja 4). Tagasisidelehel
on esitatud õigete vastuste summa Mõistete seostamine ja mõõtühikute teisendamise
skoorina.
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´
Joonis 14. Mõistete seostamine ja mõõtühikute teisendamine

Protseduurilised teadmised ja oskused
Protseduurilised teadmised ja oskused on matemaatikapädevuse matemaatikaspetsiifilised
teadmised ja oskused. Protseduurilisi teadmisi ja oskusi hinnati 3. ja 6. klassis kolme
ülesandega: 1) arvutamine, 2) pikkusühikute teisendamine ja võrdlemine, 3) ajaühikute
teisendamine ja võrdlemine. Protseduuriliste teadmiste ja oskuste ülesanded sisaldavad
analoogseid või täpselt samu tehteid ja teisendamisi, mida on vaja matemaatikapädevuse ja
ka mõisteliste teadmiste ja oskuste ülesannete lahendamiseks. Ülesannete eesmärgiks on
välja selgitada, millisel tasemel on õpilaste protseduurilised teadmised ja oskused ning
kuidas need on seotud õpilase matemaatikapädevuse tasemega. Teisisõnu, kas õpilased
oskavad teha matemaatikapädevuse- ja tekstülesannetes olnud arvutusi ja teisendusi, kui
neid on vaja teha lihtsalt tehtena/teisendusena ja mitte pikema probleemülesande osana.
Arvutamine. Arvutamise ülesanne (joonis 15) koosnes kõikides testide versioonides kümnest
tehtest (liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine), mille eesmärgiks on hinnata õpilaste
arvutamisoskusi lähtudes matemaatikapädevuse- ja tekstülesannetest. Tehted on koostatud
kooskõlas matemaatikapädevuse kui terviku hindamise ning mõisteliste teadmiste ja oskuste
hindamise ülesannetega. Näiteks on matemaatikapädevuse ülesandes 1 (vt joonis 1) vaja
osata 20ne piires liita ja lahutada, seega on ka arvutamise ülesandes 20ne piires liitmise ja
lahutamise tehted (vt joonis 14 ja tabelid 10 ja 11). Tagasisidelehel on esitatud õigete
vastuste summa Arvutamise skoorina.
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Joonis 15. Protseduurilised teadmised ja oskused, arvutamine

Mõõtühikute teisendamine ja võrdlemine. Teisendamise ja võrdlemise ülesanded (joonised 16
ja 17) koosnevad kõikides testide versioonides viiest pikkusühikute (kuuendas klassis
pikkus- ja massiühikute) ja viiest ajaühikute teisendamise ja võrdlemisese ülesandest.
Ülesannete eesmärgiks on hinnata õpilaste teisendamise ja võrdlemise teadmisi ja oskusi.
Ülesannete sisu on seotud matemaatikapädevuse kui terviku hindamise ülesannetega.
Näiteks on matemaatikapädevuse ülesandes 2 (vt joonis 2) vaja ülesande lahendamiseks
võrrelda sentimeetreid ja detsimeetreid, seega on teisendamise ja võrdlemise ülesandes vaja
samuti neid ühikuid võrrelda. Tagasisidelehel on esitatud ülesannete õigete vastuste
summad: 3. klassis Pikkusühikute teisendamine ja võrdlemine ja Ajaühikute teisendamine ja
võrdlemine, 6. klassis Pikkus- ja massiühikute teisendamine ja võrdlemine ja Ajaühikute
teisendamine ja võrdlemine.

Joonis 16. Protseduurilised teadmised ja oskused, pikkusühikute teisendamine ja võrdlemine, 3.
klass
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Joonis 17. Protseduurilised teadmised ja oskused, ajaühikute teisendamine ja võrdlemine, 3. klass

Matemaatikaalane huvi
Lisaks õpilase teadmistele ja oskustele on oluline pöörata tähelepanu ka tema
motivatsioonile. Matemaatikaalast huvi hinnatakse matemaatikapädevuse testis õppeainete
võrdlemise (joonis 18) ja arvutamisülesandega (joonis 19).
Matemaatikatunni eelistamine. Ülesandes esitatakse matemaatikatunni ja teiste tundide
paarid ning õpilane peab valima, kumb tund talle rohkem meeldib (joonis 18). Tunnid on
valitud vastavalt riiklikule õppekavale. 3. klassis on esitatud kuus võrdlust ja 6. klassis üheksa
võrdlust. Tagasisidelehel on esitatud, mitu korda valis õpilane matemaatikatunni
(Matemaatikatunni eelistamise skoor).
Arvutamisülesanne. Matemaatikaalast huvi hinnatakse ka vabatahtliku arvutamisülesandega
testi lõpus. Esmalt esitatakse õpilastele küsimus, kas ta soovib mängida arvutamismängu,
milles iga vastus avab puslepildilt ühe tüki. Sealjuures on ülesande tutvustuses näha ka tervet
ülesannet ja puslepilti (ülesanne ei ole tutvustuses lahendatav). Kui õpilane vastab, et ta ei
soovi, siis suunatakse ta edasi testi lõpetamisele. Kui õpilane vastab, et ta soovib, siis
suunatakse ta edasi ülesande lahendamisele. Õpilasele esitatakse puslepilt ja kuus tehet.
Kuna puslepildi pilt on ülesandes näha, siis eeldatavasti lahendavad ülesannet peamiselt
õpilased, kellele tõesti arvutamine meeldib. Ülesandes on võimalik vajutada ka Abi nuppu,
mis esitab õige vastuse ja avab pildi. Seega, õpilased, kes küll valisid, et soovivad ülesannet
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teha, kuid siiski ise arvutada ei taha, saavad kasutada Abi nuppu. Tagasisidelehel esitatakse,
kas õpilane soovis arvutamisülesannet lahendada (Soov lahendada arvutamisülesannet) ja
kui õpilane soovis arvutamisülesannet lahendada, siis mitu ülesannet ta lahendas abi
kasutamata (Arvutamine abi kasutamata).

Joonis 18. Matemaatikaalane huvi, matemaatikatunni eelistamine

Joonis 19. Matemaatikaalane huvi, arvutamisülesanne
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3. OSA.
ÕPILASE TULEMUSTE TAGASISIDE

Kui õpilane on testi täitnud, saab ta ja tema õpetaja tagasiside läbi EISi. Lisaks õpilaste
individuaalsele tagasisidele saab õpetaja kokkuvõtva tagasiside ka terve klassi kohta. Kuigi
õpilasel on võimalik oma tagasisidet ise EISis vaadata, siis tagasisidet adekvaatselt
tõlgendada ja edaspidises õppetöös arvestada saab siiski ainult õpetaja, kes on testi sisuga
tuttav.
Õpilase tulemuste jagamisel tuleb järgida samu konfidentsiaalsuse nõudeid, mis kehtivad
õpitulemuste kohta. Õpilase tulemusi võib näidata talle endale, tema vanematele ning
kõikidele õpilast õpetavatele õpetajatele ja tugispetsialistidele. Tulemusi näeb ka kooli
juhtkond. Tulemuste edastamine kolmandatele osapooltele on vajalik kooskõlastada
lapsevanemaga. Klassi koondtulemusi võib aga jagada ka klassiga.
Õpetaja peab tagasiside andmisel olema veendunud, et oskab tulemusi adekvaatselt
interpreteerida. Selleks on vaja hoolikalt lugeda nii hinnatavaid konstrukte kirjeldavat
teoreetilist osa kui ka tagasisidelehel olevate näitajate lühikirjeldusi ja interpreteerimise
võimalusi. Personaalne tagasiside võimaldab õpetamise individualiseerimist, testide
tulemused aitavad leida üles õpilases arendamist vajavaid näitajaid, aga ka tugevusi, millele
arendamise käigus toetuda. Võimalusel tuleks õpilase hindamiseks kasutada ka teisi sobivaid
hindamisvahendeid ja vajadusel kaasata õpilase toetamiseks tugispetsialiste.
Lugemis- ja matemaatikapädevuse testidel on paralleelversioonid. Seega saab õpilasi hinnata
vähemalt kaks korda, näiteks õppeaasta alguses ühe testiversiooni ja õppeaasta teises pooles
teise testiversiooniga. Õpetajal on oluline jälgida, et esimese ja teise hindamiskorra
testiversioonid oleksid erinevad.
Testide tulemuste interpreteerimise toetamiseks on kogutud normid. Normide valim on
koostatud üle Eesti erinevates koolides õppivatest õpilastest. Tulemused on, olenevalt
konstruktist, esitatud kahel viisil: summaskoor või kategooria. Kui tulemuseks on
summaskoor (nt sünonüümi valimine, tekstülesannete lahendamine), siis kasutatakse
õpilaste kategoriseerimisel protsentiile. Protsentiil on andmete jaotuse statistiline väärtus,
mis näitab tulemust, millest väiksemaid või võrdseid tulemusi on saanud vastav protsent
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vastajaid. Seega, 10. protsentiil on tunnuse väärtus, millest väiksema või võrdse tulemuse on
saanud 10% vastajatest. Protsentiilide järgi on käesolevate testide tulemused jaotatud kolme
gruppi: madal tulemus (tulemused ligikaudu 10ndal protsentiilil või sellest madalamal),
keskmine tulemus (tulemused, mis paiknevad ligikaudu 10nda ja 75nda protsentiili vahel),
kõrge tulemus (tulemused üle 75nda protsentiili). Lisaks eristatakse tagasisidelehel
sooritusega seonduvalt kolm rühma: õpilane võib vajada abi (eristatud helesinise värviga),
keskmine (eristatud keskmise sinisega) ja üle keskmise (eristatud tumesinisega). Kui
tulemusi ei ole võimalik eristada kas madala ja keskmise või keskmise ja kõrge vahel, siis on
ära värvitud keskmise sinisega kaks vastavat lahtrit. Tulemus, mis viitab võimalikele
probleemidele, on alati esitatud helesiniselt. Kui tulemuseks on kategooria (nt tõhusate
lugemisstrateegiate kasutamine, soov lahendada arvutamisülesannet), siis esitatakse
tagasisidelehel see kategooriarühm või valik, mille õpilane tegi.

Lugemispädevuse testi
tagasisideleht. Näitajate kirjeldused
Lugemispädevus kui tervik
Eelteadmised tekstis käsitletud valdkonnast. Mida kõrgem on õpilase skoor, seda paremad on
tema eelteadmised vastavast valdkonnast, mis omakorda soodustab tekstist arusaamist
lugemisel. Tähelepanu tuleks pöörata õpilastele, kes kuuluvad võib vajada abi rühma. Kuigi
ülesande tulemus viitab õpilase eelteadmiste tasemele vaid konkreetses valdkonnas (talvine
veeohutus 3. klassi A ja 6. klassi B versioonis, toimimine rästikuhammustuse korral 3. klassi
B versioonis ja elustamine 6. klassi A versioonis), tuleks eri ainete õpetamisel jälgida,
missugused varasemad teadmised õpilastel õpitavates teemades on, ning tegeleda enne uue
materjali käsitlemist eelteadmiste aktiveerimise ning vajadusel ka nende kujundamisega.
Selleks sobivad hästi näiteks õppekäigud ja arutelud.
Loetud teksti mõistmine. Ülesande skoor näitab õpilase tekstimõistmise tulemust. Kuulumine
üle keskmise rühma osutab sellele, et õpilane mõistab teksti hästi ning on võimeline edukalt
ülesannete lahendamiseks tarvilikku teavet tekstist leidma. Kuulumine võib vajada abi
rühma viitab aga sellele, et õpilasel võivad nendes oskustes esineda olulised puudujäägid.
Tekstimõistmisraskuste võimalikele põhjustele võivad osutada lugemistehniliste oskuste,
keelelise mõistmise, metakognitsiooni ja lugemishuvi ülesannete tulemused. Eelnevalt

77

nimetatud ülesannete tulemusi on otstarbekas käsitleda koos ning vastavalt õpilase oskuste
profiilile kavandada sobivad sekkumistegevused tekstimõistmisoskuse arengu toetamiseks.
Valdkonnateadmiste kasutamine: tegevuste valik ja piltide järjestamine. Ülesannete tulemused
näitavad, kui õigesti oskas õpilane tekstis esinevat teavet probleemsituatsioonide
lahendamisel kasutada. Tegevuste valiku ülesande tulemus 2 osutab sellele, et õpilane valis
esitatud probleemsituatsiooni lahendamiseks mõlemad sobilikud lahendusviisid, mida oli
kirjeldatud eelnevalt loetud tekstis. Piltide järjestamise ülesande tulemuse 1 alusel oli
õpilane suuteline asetama probleemsituatsiooni kujutavad pildid õigesse järjekorda. Piltidel
kujutatud tegevusi oli samuti kirjeldatud eelnevalt loetud tekstis. Tulemusi soovitame
interpreteerida seotult: õpilase tulemus on hea, kui ta kuulus tegevuste valiku ülesande
soorituse alusel rühma 2 ja piltide järjestamise ülesande soorituse alusel rühma 1. Kui
õpilane kuulus ülesannete soorituse alusel teistesse rühmadesse (st tegevuste valiku
ülesandes rühmadesse 0 ja 1, piltide järjestamise ülesandes rühmadesse 2 ja 3), võib see
osutada ebapiisavatele eelteadmistele, tekstimõistmisraskustele, probleemidele tekstis
esinenud teavet meelde jätta või ka vähesele suutlikkusele saadud infot uudsetes
olukordades kasutada. Selleks, et selgitada madala tulemuse põhjused, tuleks seda ülesannet
vaadata teiste lugemispädevuse kui terviku näitajatega ning analüüsida nende tulemusi koos.
Et arendada õpilaste teadmisi ja oskusi, kuidas tekstis esitatud teavet erinevates olukordades
¾ nii õppeülesannete täitmisel kui ka olukordades väljaspool kooli ¾ rakendada, tuleks
neile pakkuda võimalusi lahendada erinevaid praktilisi ülesandeid ning võimalike
lahendusvariantide üle arutleda. Taolised õppetegevused toetavad olemasolevate teadmiste
ja uue, õpitava teabe seostamist ning süsteemsete kujutluste kujunemist käsitletavatel
teemadel.

Loetu mõistmise komponendid
Lugemistehnilised oskused
Sõnade äratundmise kiirus ja õigsus. Sõnade äratundmise ülesandega hinnatakse
lugemistehniliste oskuste kahte aspekti: lugemise kiirust ja õigsust. Ülesandel on vastavalt
kaks skoori: kiiruse skoor näitab, mitu sekundit õpilasel ülesande sooritamiseks kulus, ja
õigsuse skoor näitab, mitu sõna ja pildi paari ta õigesti ühendas. Mida madalam on kiiruse
skoor (ehk lühem ülesande sooritusaeg), seda kiiremini suudab õpilane kirjapildis esitatud
sõnu ära tunda. Mida kõrgem on õigsuse skoor, seda õigemini ta esitatud sõnu luges. Õpilase
kuulumine kiiruse skoori alusel võib vajada abi rühma näitab, et tema lugemise tempo võib
eakaaslastega võrreldes olla madal, mis võib takistada tal ka loetust arusaamist. Kui õpilane
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kuulub võib vajada abi rühma õigsuse skoori alusel, võib see osutada rohketele
lugemisvigadele, mis omakorda takistab loetud tekstide mõistmist. Kiiruse ja õigsuse
tulemusi tuleks analüüsida omavahel seostatuna: õpilastel, kelle tulemused on mõlemas
aspektis madalad, võivad olla laialdasemalt väljendunud lugemistehnilised raskused (nad
loevad aeglaselt ja rohkete vigadega) kui nendel, kellel ilmevad raskused vaid lugemise
kiiruses või õigsuses. Lisaks soovitame vaadata, kui kiiresti suutis õpilane lugeda lauseid
(lausete mõistmine: kiirus), mis annab samuti infot lugemise kiiruse kohta. Siinkohal tuleb
rõhutada, et kuna õpilasel tuleb ülesande tegemisel õigele nupule arvutihiirega klõpsata
võimalikult kiiresti, võivad madala soorituse põhjuseks olla ka motoorikaraskused, vähene
vilumus arvutihiirega töötamisel või hoopis konkreetse arvuti või internetiühenduse
probleemid. Seega tuleb kindlasti vaadata ka arvutihiire kasutamise vilumuse ülesande
tulemust ning tõlgendada sõnade äratundmise kiiruse tulemust sellega seotult: kui mõlema
ülesande sooritamiseks kulus suhteliselt palju aega, ei pruugi õpilase lugemistempo olla
aeglane, vaid madal skoor võib olla tingitud muudest asjaoludest. Seega, kui õpilase
lugemistehniliste oskuste kohta on vaja täpsemat teavet, tuleks neid hinnata individuaalselt
ja kasutada selleks teisi hindamisvahendeid.

Keeleline mõistmine
Keelelise mõistmise taset hinnatakse kahe sõnatähenduse tundmise ülesandega (sünonüümi
valimise ja lausesse sobiva sõna valimise ülesandega) ja kolme lausete mõistmise ülesandega
(kuulatud lausete mõistmise, lausete mõistmise kiiruse ja õigsuse, keerulise
konstruktsiooniga lausete mõistmise ülesandega). Iga ülesandega hinnatakse mõnevõrra
erinevaid keeleliste oskuste aspekte, mistõttu on vajalik õpilase tulemusi selles valdkonnas
analüüsida üksteisega seotult. Kui õpilase tulemused on ühtlaselt madalad (kuulub võib
vajada abi rühma) enamikes keelelise mõistmise ülesannetes, võib see osutada verbaalse info
mõistmise raskustele sõna- ja lausetasandil, mis omakorda põhjustavad
tekstimõistmisraskusi. Kui õpilasel on madalad tulemused vaid sünonüümi valimise ja
lausesse sobiva sõna valimise ülesandes, viitab see eelkõige puudulikule sõnavarale. Kui
tulemused on madalad aga kuulatud lausete mõistmise, lausete mõistmise kiiruse ja õigsuse
ning keerulise konstruktsiooniga lausete mõistmise ülesannetes, näitab see, et õpilasel on
eelkõige raskused just sõnadevaheliste seoste ja lausemallide tähenduse mõistmisel. Õpilaste
puhul, kellel on puudujäägid keelelises mõistmises, tuleks õpetamisel erilist tähelepanu
pöörata töös õppetekstidega, et toetada õpitava materjali mõistmist. Vajadusel tuleks
õppematerjale (sh juhendeid) keeleliselt kohandada vastavalt õpilase oskuste tasemele.
Õpilase sõnavara arengu toetamiseks tuleks õpetajal erilist tähelepanu pöörata
sõnatähenduste selgitamisele ning uute sõnade aktiveerimisele.
Sünonüümi valimine. Ülesande tulemus näitab eri õppeainetega seotud oskussõnade
tähenduse tundmist. Kõrgem skoor näitab õpilase paremat sõnatähenduste tundmist.
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Tähelepanu tuleks pöörata õpilastele, kelle skoor on madal (sooritusrühm võib vajada abi).
Neil võib lugemisel ja laiemalt õppimisel olla takistuseks suhteliselt piiratud sõnavara.
Lausesse sobiva sõna valimine. Ülesandega hinnatakse keeles harva esinevate omasõnade ja
võõrsõnade tähenduse tundmist. Kõrgem skoor näitab õpilase paremat sõnatähenduse
tundmist. Tähelepanu tuleks pöörata õpilastele, kelle skoor on madal (sooritusrühm võib
vajada abi).
Kuulatud lausete mõistmine. Tulemus näitab, kui hästi mõistis õpilane suuliselt esitatud
erinevaid ruumiseoseid sisaldavaid lauseid. Kõrgem skoor näitab õpilase paremat oskust
lausetes sisalduvat infot mõista. Madal skoor (kuulumine rühma võib vajada abi) näitab,
et õpilasel on raskem kuulatud lausetest aru saada. Tähelepanu tuleks pöörata võib vajada
abi rühma õpilastele.
Lausete mõistmise kiirus ja õigsus. Kirjalikult esitatud lausete mõistmise kiirust ja õigsust
näitavad kaks skoori. Kiiruse skoor näitab, mitu sekundit õpilasel ülesande sooritamiseks
kulus, ja õigsuse skoor näitab, mitme lause puhul hindas ta õigesti lauses sisalduva teabe
sisulist õigsust. Mida madalam on kiiruse skoor, seda kiiremini suudab õpilane lauseid
lugeda. Mida kõrgem on õigsuse skoor, seda paremini sai ta aru lausetes olevast
informatsioonist. Õpilase kuulumine kiiruse skoori alusel rühma võib vajada abi näitab, et
tema lugemise tempo võib eakaaslastega võrreldes olla madal, mis võib takistada tal ka
loetust arusaamist. Lugemiskiiruse kohta terviklikuma teabe saamiseks tuleks seostada
ülesande tulemusi sõnade äratundmise kiiruse tulemusega. Kui õpilane kuulub võib vajada
abi rühma õigsuse skoori alusel, osutab see mõistmisraskustele. Soovitame analüüsida
kiiruse ja õigsuse tulemusi omavahel seostatuna: õpilastel, kelle tulemused on mõlemas
aspektis madalad, on laialdasemalt väljendunud keelelise mõistmise ja lugemistehnilised
raskused. Samas tuleb pöörata tähelepanu ka neile õpilastele, kes lugesid lauseid küll kiiresti,
kuid ei mõistnud hästi nende sisu¾tegemist võib olla õpilastega, kes küll loeb soravalt, kuid
ei mõista loetut eakohasel tasemel.
Keeruka konstruktsiooniga lausete mõistmine. Ülesande tulemus näitab, kui hästi mõistab
õpilane erinevaid keeruka konstruktsiooniga lauseid lugemisel. Mida kõrgem skoor, seda
paremini õpilane lauseid mõistab. Madal skoor (kuulumine rühma võib vajada abi) võib
viidata raskustele verbaalse info mõistmisel lausetasandil.

Metakognitsioon
Metakognitiivseid teadmisi ja oskusi lugemisel hinnatakse nelja ülesandega:
lugemisstrateegiate tõhususe tundmine, tõhusate lugemisstrateegiate kasutamine,
mõistmise jälgimine lugemisel ning tekstile tagasipöördumine tekstimõistmisülesannete
sooritamisel. Iga ülesandega hinnatakse mõnevõrra erinevaid metakognitsiooni aspekte,
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mistõttu on vajalik õpilase tulemusi selles valdkonnas analüüsida üksteisega seotult. Lisaks
tuleb nende ülesannete tulemusi seostada loetud teksti mõistmise ülesande tulemusega
ning analüüsida nende kooskõla. Näiteks kui metakognitsiooni ülesannete tulemused on
ühtlaselt madalad (õpilane kuulub rühma võib vajada abi), viitab see võimalusele, et õpilase
kehvad
tekstimõistmise tulemused on (vähemalt osaliselt) tingitud vähesest
lugemisstrateegiate alasest teadlikkusest ning ebapiisavatest oskustest mõistmisprotsessi
jälgida ja tõhusaid lugemisstrateegiaid kasutada. Samuti võib olla nii, et õpilase teadmised
lugemisstrateegiatest on küllaltki head, kuid ta ei oska oma teadmisi reaalselt lugemisel
rakendada. Õpilaste puhul, kelle metakognitsiooni hindavate ülesannete tulemused on
ühtlaselt madalad, tuleks õpetamisel tähelepanu pöörata lugemisprotsessi teadvustamisele,
selgitades tõhusate lugemisstrateegiate vajalikkust ja demonstreerides nende kasutamist
erinevate lugemisülesannete sooritamisel.
Lugemisstrateegiate tõhususe tundmine. Ülesande tulemus näitab, kuivõrd teadlik on õpilane
erinevate lugemisstrateegiate kasulikkusest. Mida kõrgem on skoor, seda paremad on
õpilase teadmised strateegiatest. Tähelepanu tuleks pöörata õpilastele, kes kuuluvad
ülesande tulemuse alusel võib vajada abi rühma. Need õpilased võivad lugemisel jääda
raskustesse seetõttu, et ei tea, kuidas ise oma lugemisprotsessi teadlikult jälgida ja seda
strateegiate kasutamise abil suunata ehk teisisõnu kuidas ilma kõrvalise abita iseennast
lugemisel aidata.
Tõhusate lugemisstrateegiate kasutamine. Tulemus näitab, milliseid lugemisstrateegiaid
¾tõhusaid või ebatõhusaid¾õpilane enda hinnangul teksti lugemisel kasutas. Tähelepanu
tuleks pöörata õpilastele, kes kuulusid rühma 2 (valitud on nii tõhusaid kui ka ebatõhusaid
strateegiaid) ja 3 (valitud on vaid ebatõhusaid strateegiaid). Need õpilased võivad jääda
lugemisel raskustesse seetõttu, et nad ei oska valida lugemisel efektiivseid arusaamist
toetavaid strateegiaid. Ühtlasi võivad õpilased kasutada strateegiaid, mis on vähem
efektiivsemad ning sealjuures rohkem ressursse nõudvamad (näiteks püüavad loetut
võimalikult täpselt meelde jätta). Ka sel juhul ei pruugi teksti mõistmine olla tulemuslik.
Mõistmise jälgimine. Ülesande tulemus näitab, kuivõrd hästi suudab õpilane tuvastada tekstis
lauseid, mis sinna sisu poolest ei sobi. Mida kõrgem on skoor, seda parem on õpilase oskus
enda mõistmisprotsessi jälgida. Madal skoor (kuulumine rühma võib vajada abi) võib viidata
sellele, et õpilane ei suuda teksti lugedes tuvastada vastuolulisi või raskesti mõistetavaid
kohti, mis omakorda viib selleni, et ta ei rakenda ka mõistmise toetamiseks vajalikke
lugemisstrateegiaid.
Teksti juurde tagasipöördumine. Ülesandega hinnatakse, kui palju õpilane kasutas
tekstimõistmisülesannete lahendamisel võimalust teksti uuesti lugeda, et sealt vajalikku
infot hankida või oma teadmisi kontrollida. Tähelepanu tuleks pöörata õpilastele, kelle
tekstimõistmise tulemus oli madal, kuid kes samas ei kasutanud ülesannete lahendamisel
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kordagi tagasi teksti juurde. Need võivad olla õpilased, kes ei teadvusta endale, et teksti
uuesti lugemine võimaldaks neil mõistmisülesandeid paremini sooritada. Samuti vajaksid
eraldi tähelepanu õpilased, kes küll pöördusid teksti juurde tagasi palju kordi, kuid kelle
tekstimõistmistulemused olid sellest hoolimata madalad. Need võivad olla õpilased, kes ei
kasuta tekstile tagasipöördumise võimalust sihipäraselt ega ei leia vajalikku infot ka teksti
uuesti lugemisel.

Lugemishuvi
Raamatu lugemise võrdlus teiste huvitegevustega. Ülesande tulemus näitab, kuivõrd kõrgelt
hindab õpilane lugemist, võrreldes teiste huvitegevustega. Mida kõrgem on skoor, seda
kõrgemalt väärtustab õpilane raamatute lugemist vabaaja tegevusena. Kui õpilase tulemus
on madal (kuulub rühma võib vajada abi), viitab see vähesele lugemishuvile. Siiski tuleb
siinkohal rõhutada, et selles ülesandes on raamatu lugemine kõrvutatud vaid üksikute
valitud vaba-aja tegevustega ning õpilase tulemus ei pruugi osutada tema tegelikule
lugemishuvile. Saadud tulemust on võimalik tõlgendada üksnes siinse testi kontekstis.
Lisaloo valimine. Õpilaselt küsitakse esimese lugemisteksti lõpus, kas ta soovib lugeda antud
teemal lisalugu. Tulemus näitab, kas õpilane soovis lisalugu lugeda (1) või ei soovinud (0).
Lugemishuvi ülesannete tulemusi soovitame tõlgendada koos lugemispädevuse kui terviku
ning loetu mõistmise komponente hindavate ülesannete tulemustega. Tähelepanu tuleb
pöörata õpilastele, kellel on ka teistes hinnatavates valdkondades madalad tulemused.
Lugemismotivatsiooni aitavad tõsta raskusastmelt parajad lugemisülesanded ning õpilase
huvidele vastava lugemismaterjali pakkumine.

Arvutihiire kasutamise vilumus
Arvutihiire kasutamise vilumuse ülesandega hinnatakse, kui kiiresti ja täpselt õpilane hiirega
ekraanil kuvatud kujunditel klõpsas. Ülesande tulemust tuleks kasutada sõnade äratundmise
kiiruse ja lausete mõistmise kiiruse tulemuste tõlgendamisel: kui nimetatud näitajad on
madalad (õpilasel kulus ülesannete sooritamiseks palju aega) ja samas on arvutihiire
kasutamise vilumuse ülesande sooritusaeg lühike (õpilane tegi seda kiiresti), võib õpilase
lugemise tempo olla tõepoolest aeglane. Kui aga arvutihiire kasutamise vilumuse ülesanne
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on samuti sooritatud suhteliselt aeglaselt, ei saa testi tulemuste alusel väita, et õpilase
lugemistempo on madal¾ülesande pikk sooritusaeg võib sellisel juhul olla seotud hoopis
muude asjaoludega (näiteks motoorikaraskused, probleemid internetiühendusega,
konkreetse arvuti iseärasused).
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Lugemispädevuse tagasisidelehe näidis
Lugemispädevus 6. klass variant B
Õpilase nimi

Sooritusrühm

Kool

Testi
minmax

Tulemus

Eelteadmised tekstis käsitletud valdkonnast

0-6

4

Loetud teksti mõistmine

0-29

18

Valdkonnateadmiste kasutamine: tegevuste
valik

0-2

1

1-3

3

Testi
tegemise
kuupäev

Klass
04.11.2019

6

Testi
50 min
tegemisele
kulunud aeg

LUGEMISPÄDEVUS

0 - valitud ei ole ühtegi õiget tegevust
1 - valitud on üks õige tegevus
2 - valitud on mõlemad õiged tegevused
Valdkonnateadmiste kasutamine: piltide
järjestamine
1 - valitud on õiged pildid õiges järjekorras
2 - valitud on õiged pildid, kuid vales järjekorras
3 - valitud on sobimatuid pilte
LUGEMISTEHNILISED OSKUSED
Sõnade äratundmine: kiirus

27

Sõnade äratundmine: õigsus

0-12

12

Sünonüümi valimine

0-8

3

Lausesse sobiva sõna valimine

0-8

6

Kuulatud lausete mõistmine

0-6

6

KEELELINE MÕISTMINE

Lausete mõistmine: kiirus

94

Lausete mõistmine: õigsus

0-12

10

Keerulise konstruktsiooniga lausete mõistmine

0-10

4

0-12

9

METAKOGNITSIOON
Lugemisstrateegiate tõhususe tundmine
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Madal

Keskmine

Kõrge

Tõhusate lugemisstrateegiate kasutamine:

1-3

2

Mõistmise jälgimine

0-5

1

Teksti juurde tagasipöördumine

0-...

5

Raamatu lugemise võrdlus teiste
huvitegevustega

0-6

1

Lisaloo valimine

0-1

0

0-...

52

1 - valitud on ainult tõhusad strateegiad
2 - valitud on nii tõhusaid kui ka ebatõhusaid
strateegiaid
3 - valitud on ainult ebatõhusad strateegiad

LUGEMISHUVI

0 - ei
1 - jah
ARVUTIHIIRE KASUTAMISE VILUMUS
Arvutihiire kasutamise vilumuse ülesanne

Tulemuse tähendus:

Võib vajada abi

Keskmine

Üle keskmise

Antud õpilase tulemuste interpreteerimise näidis
Lugemispädevus
Õpilase loetud teksti mõistmise tulemused, mis peegeldavad tema oskusi tekstist teavet leida,
seostada ning sellest aru saada, on keskmisel tasemel (18 punkti). Samuti on keskmisel
tasemel õpilase eelteadmised tekstis käsitletud valdkonnast (4 punkti). Valdkonnateadmiste
kasutamise ülesannete tulemused näitavad, et õpilane ei suutnud tekstis sisalduvat teavet
täiel määral probleemülesannete lahendamisel kasutada: tegevuste valiku eest sai ta ühe
punkti (kuuludes seega 59% õpilaste hulka) ning piltide järjestamisel valis ta pilte, mis olid
sisulises vastuolus teksti teabega (kuuludes 23% õpilaste hulka).

Lugemistehnilised oskused
Õpilase lugemistehnilisi oskusi hinnati sõnade äratundmise ülesandega. Ülesande
sooritamisele kulus õpilasel 27 sekundit, olles seega keskmisel tasemel, ning õpilane tegi
ülesande veatult, kuuludes lugemise õigsuses seega keskmisesse/üle keskmise
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sooritusrühma. Lugemistehniliste oskuste eakohasele tasemele viitab ka lausete mõistmise
kiirus, mille õpilane sooritas samuti keskmisel tasemel (aeg 97 sekundit). Tulemused lubavad
seega oletada, et lugemisülesannete täitmisel ei ole õpilasel märkimisväärseid
lugemistehnilisi raskusi ning tekstimõistmisraskuste ilmnemisel tuleb otsida põhjusi teiste
lugemispädevuse komponentide hulgast.

Keeleline mõistmine
Keelelise mõistmise ülesannete tulemused on varieeruvad. Kõrge tulemuse sai õpilane
kuulatud lausete mõistmises (maksimaalne tulemus: 6 punkti). Keskmisesse sooritusrühma
kuulus ta lausesse sobiva sõna valimises (6 punkti) ja lausete mõistmise kiiruses (soorituse aeg
94 sekundit), keskmisesse/kõrgesse sooritusrühma lausete mõistmise õigsuses (10 punkti).
Madalad tulemused sai õpilane sünonüümi valimises (3 punkti) ja keerulise konstruktsiooniga
lausete mõistmises (4 punkti). Testitulemuste varieerumise põhjused võivad olla erinevad.
Kuna ülesanded hindasid mõnevõrra erinevaid alaoskusi, võivad varieeruvad tulemused
viidata alaoskuste erinevale arengutasemele. Samas võib erineval tasemel ülesannete
sooritamine viidata ka keskendumisprobleemidele, kuna testi alguses sooritatud ülesanne
(kuulatud lausete mõistmine) oli sooritatud väga hästi, hilisemad ülesanded aga madalamal
tasemel.

Metakognitsioon
Metakognitiivset teadlikkust lugemisstrateegiatest hinnati lugemisstrateegiate tõhususe
tundmise ülesandega, mille õpilane sooritas keskmisel tasemel (9 punkti). Tõhusate
strateegiate kasutamise ülesandes valis õpilane tekstide lugemisel nii tõhusaid kui
ebatõhusaid strateegiaid (kuuludes 21% õpilaste hulka), mis võib viidata sellele, et
lugemisülesannete sooritamisel ei suuda ta valida selliseid strateegiad, mis teda tekstis
esitatud teabe mõistmisel ja edasisel kasutamisel võiks aidata. Mõistmise jälgimise ülesande
sooritas õpilane madalal tasemel (1 punkt), mis võib osutada raskustele tekstis keeruliste või
vastuoluliste kohtade leidmisel, mis omakorda võib viia välja raskusteni tekstidest
arusaamisel. Õpilase testitulemused osutavad seega, et kuigi teadmised
lugemisstrateegiatest on tal eakohasel tasemel, võib tal olla raskusi nende strateegiate
rakendamisel reaalse lugemisprotsessi käigus.

Lugemishuvi
Raamatute lugemise võrdluses teiste huvitegevustega sai õpilane 1 punkti, kuuludes selle
tulemusega madalasse-keskmisesse sooritusrühma. Pärast teksti lugemist ei soovinud
õpilane lugeda lisalugu (lisaloo valimine), kuuludes selles osas 68% õpilaste hulka.
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Testitulemused viitavad seega, et õpilase lugemismotivatsioon on suhteliselt madal, mis aga
on antud vanuserühma õpilastele pigem iseloomulik.

Kokkuvõte
Testitulemused näitavad, et õpilase eelteadmised tekstis käsitletud valdkonnast ja
tekstimõistmisoskused on keskmisel tasemel, kuid suhteliselt suuri raskusi valmistab tekstis
esitatud teadmiste ülekandmine uue olukorra mõtestamisel. Õpilane võib seega vajada
täiendavat abi lugemisel saadud teadmiste rakendamisel. Selleks sobib hästi erinevate
probleemülesannete lahendamine, kus tekstis käsitletut tuleb rakendada. Seejuures on
vajalik õpetaja suunatud arusaamist kinnistavate arutelude läbiviimine. Õpilase
lugemistehnilised oskused on eakohased, keelelise mõistmise tulemused on varieeruvad.
Metakognitsiooni tulemused näitavad, et kuigi õpilase teadmised tõhusatest
lugemisstrateegiatest on eakohasel tasemel, võib tal olla raskusi mõistmisprotsessi jälgimisel
ja lugemisstrateegiate rakendamisel reaalsete ülesannete täitmisel. Testitulemuste alusel on
madal ka õpilase lugemishuvi. Et õpilase lugemispädevuse arengut toetada, vajab ta toetust
tõhusate lugemisstrateegiate õppimisel, mida saab tulemuslikult pakkuda strateegiaid
tutvustades, nende kasulikkust selgitades ja kasutamist demonstreerides ning järjepidevalt
harjutades. Seejuures tuleks tähelepanu pöörata lugemismotivatsiooni toetamisele.
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Lugemispädevuse testi klassi tagasisidelehe näidis
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Klassi tagasisideleht
Klassi tagasisideleht annab ülevaate sellest, millisel tasemel on klassi õpilased
lugemispädevuses ja selle komponentides lugemispädevuse testi tulemuste alusel.
Tagasisides esitatakse samade näitajate tulemused, mis on ka õpilase tagasisidelehel (v.a
tagasipöördumine teksti juurde ja arvutihiire kasutamise vilumus). Tagasisidelehel on näha,
mitu õpilast oli madalas, keskmises või üle keskmise rühmas. Kui tegemist on vastuste
kategooriatega, siis esitatakse, mitu õpilast oli vastavas kategoorias.
Näidisena esitatud tagasisidelehelt on näha, et enamiku antud klassi õpilaste
lugemispädevuse tulemused on keskmised või üle keskmise. Üksikutel õpilastel on
tulemused eakaaslastega võrreldes madalad. Lugemistehnilised oskused on valdaval osal
õpilastest keskmisel tasemel, keeleline mõistmine keskmisel ja üle keskmise tasemel.
Õpilaste teadmised lugemisstrateegiate tõhususest on üldiselt küllaltki head. Testitulemused
näitavad, et umbes kaks kolmandikku klassi õpilastest suudab lugemisel valida tõhusaid
lugemisstrateegiaid, kuid kolmandikul on strateegiate kasutamise oskused veel suhteliselt
madalal tasemel. Mõistmise jälgimise oskused on valdaval osal sarnased eanormile, mis
samas tähendab, et õpilastel ei ole veel välja kujunenud oskust oma lugemisprotsessi
teadlikult juhtida. Testitulemused näitavad, et suurema osa õpilaste lugemishuvi on madal,
mis on selles vanuseastmes küllaltki tavapärane.
Antud klassi puhul tuleks õpetajal kindlasti tegelda õpilaste lugemisstrateegiate-alase
teadlikkuse ning oskuste arendamisega. Seda on soovitatav teha lugemisstrateegiaid otseselt
õpetades ja järjekindlalt harjutades. Lugemisstrateegiate õpetamine on tulemuslikum, kui
seda tehakse koos õpilaste motivatsiooni toetamisega. Selleks on oluline, et õpetaja pakuks
lastele lugemiseks jõukohaseid ja huvipakkuvaid tekste, annaks neile tagasisidet, rõhutaks
lugemispädevuse vajalikkust nii koolitöös kui ka väljaspool kooli ning pakuks õppetöös
võimalusi õpilastevaheliseks koostööks.
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Matemaatikapädevuse
tagasisideleht. Näitajate kirjeldused

Matemaatikapädevus kui tervik
Matemaatikapädevus. Mida kõrgem on õpilase skoor Matemaatikapädevuses, seda paremini
lahendas ta matemaatikapädevust tervikuna hindavaid ülesandeid. See tähendab, et õpilane
saab tõenäoliselt hakkama ka keerukamate eluliste matemaatiliste probleemide
lahendamisega. Ta tegi korrektseks lahenduseks sobivad arvutused ja oskab ka erinevaid
matemaatilisi mõisteid omavahel seostada. Kui õpilane kuulub Võib vajada abi rühma, siis
võib olla tal keskmisest madalam matemaatikapädevuse tase. Sellisel juhul on vaja vaadata,
kas tema matemaatikapädevuse madal tase võib olla seotud mõne alaoskuse madalama
tasemega. Näiteks võib tulemus olla seotud madala arvutamisoskuse ja/või madala
tekstülesannete lahendamisoskuse tasemega. Sellistel juhtudel on eelkõige vajalik pöörata
tähelepanu just vastavate alaoskuste arendamisele. Kui tagasisidelehelt selgub, et õpilasel on
alaoskused kõik üle keskmise taseme, aga matemaatikapädevus siiski madal, saab tema
matemaatikapädevuse arendamiseks suunata teda matemaatikat kasutama koolivälises elus,
näiteks teha ülesandeid, milles õpilased peavad otsima matemaatilisi seoseid erinevates
koolivälistes kontekstides. Probleemülesannete lahendamise juures saab arutleda
lahenduskäikude üle ja näidata, kuidas erinevate oskuste kasutamine ülesannete
lahendamisele kaasa aitab ja kuidas neid oskusi saab ka koolivälises elus kasutada.
Matemaatikapädevuse tulemuse puhul tuleb arvestada ka õpilase Loetud teksti mõistmise
tulemust lugemispädevuse testis, et selgitada, kas madalam tulemus matemaatikapädevuses
võib olla seotud kehvema tekstimõistmisoskusega.
Eelteadmised ülesannetes käsitletud valdkonnast. Mida kõrgem on skoor, seda rohkem õigeid
vastuseid on õpilane andnud eelteadmiste küsimustele. Eelteadmiste küsimused hindasid
seda, kuivõrd on õpilasel teadmisi matemaatikapädevuse ülesannetes teemaks olnud
valdkondades (näiteks oli ülesanne lõbustuspargis käimise kohta, seega eelteadmiste
küsimustes olid küsimused selle kohta, millised on lõbustuspargis käimise reeglid ja milliseid
pileteid müüakse tavaliselt lõbustusparkides). Kui õpilane kuulub Võib vajada abi rühma, siis
on ta vastavatele küsimustele vastanud keskmisest kehvemini. Seda tulemust on vaja vaadata
koos matemaatikapädevuse tulemusega. Kui õpilane saab madala skoori
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matemaatikapädevuses ja madala skoori ka eelteadmistes, siis üks põhjus, miks ta
konkreetseid matemaatikapädevuse ülesandeid hästi ei lahendanud, võib seisneda selles, et
tal puudus ettekujutus vastavast valdkonnast, mille kohta ülesanne oli. Kui õpilane saab
madala skoori matemaatikapädevuses, aga kõrge skoori eelteadmistes, siis võib see tulemus
viidata sellele, et õpilane ei seosta eelteadmisi vastavast valdkonnast ülesande
lahendamisega. Mõlemal juhul on oluline pöörata tähelepanu õpilase eelteadmistele seoses
tunnis lahendatavate matemaatikaülesannetega ja näidata, kuidas või millist tüüpi
ülesandeid sellised eelteadmised lahendada aitavad.
Valdkonnateadmiste kasutamine. Kuna matemaatikapädevuse ülesanded ja ka
tekstülesanded sisaldasid erinevate ostmisotsuste tegemist, siis on ka testikomplektis
küsitud õpilastelt, kui palju nad ise poest asju ostavad. Kõrgem skoor tähendab seda, et
õpilane on vastanud, et ta on ise poest korduvalt asju ostnud. Kui õpilane kuulub Võib vajada
abi rühma, siis on ta tõenäoliselt keskmisest vähem ise poest asju ostnud. Sarnaselt
eelteadmiste skoorile, on vaja vaadata valdkonnateadmiste skoori koos
matemaatikapädevusega. Kui õpilane saab madala skoori matemaatikapädevuses ja madala
skoori ka valdkonnateadmiste kasutamises, siis üks põhjus, miks tal on sellist tüüpi
matemaatikapädevuse ülesannete lahendamisel raskusi, võib seisneda selles, et tal endal
puudub kogemus vastavas valdkonnas. Kui õpilane saab madala skoori
matemaatikapädevuses, aga kõrge skoori valdkonnateadmiste kasutamises, siis on võimalik,
et ta ei seosta ta oma elulisi kogemusi matemaatikaülesannete lahendamisega. Mõlemal juhul
tuleks õpilasi suunata rohkem otsima matemaatikaülesannete seost igapäevase koolivälise
eluga ning õpetada märkama, kuidas igapäevased kogemused aitavad kaasa
matemaatikaülesannete lahendamisele ja kuidas ka matemaatikaülesannete lahendamine
aitab kaasa igapäevaste olukordade lahendamisele.
Ebaolulisele tähelepanu pööramine. Mida kõrgem skoor, seda rohkem on õpilane klikanud
ülesande jaoks ebaolulise infoga linkidele. Madalam skoor tähendab, et õpilane ei ole
ebaolulise infoga linke mitmeid kordi avanud. Kõrgema skooriga õpilased, kes kuuluvad Võib
vajada abi rühma, võivad vajada abi seoses olulisele tähelepanu pööramisega. Sellisel juhul
võib teha ülesandeid, milles on vaja märkida ülesande lahendamiseks oluline ja ka ebaoluline
info, arutleda õpilastega tähelepanu omaduste üle (näiteks on mõnikord vaja aktiivselt eirata
ebaolulist infot, et suuta ülesannet lahendada).
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Mõistelised teadmised ja oskused
Tekstülesannete lahendamine. Kõrgem skoor tähendab, et õpilane oskab lahendada etteantud
küsimustega tekstülesandeid, saab aru tekstülesannetes olevatest mõistetest ja oskab neid
koos suunavate küsimustega seostada. See oskus on väga oluline alus matemaatikapädevuse
arendamisele. Kui õpilane kuulub Võib vajada abi rühma, siis võib tal olla raskusi nii tekstis
olevatest mõistetest arusaamisel kui ka nende omavahelisel seostamisel. Mõistete puhul on
oluline uurida, kui selged on õpilasel ülesannetes kasutatud matemaatilised mõisted, kas ta
oskab neid defineerida. Võimalik, et õpilase teadmised selles osas on lünklikud, mis
omakorda takistavad tekstülesannete korrektset lahendamist. Tekstülesannete
lahendamisoskuse arendamiseks saab õpilastele õpetada seostama tekstülesannete tüüpe ja
lahenduskäike, keerukamate ülesannete lahendamiseks võib õppida jooniste tegemist
vastavalt ülesande sisule. Kasulik võib olla ka see, et õpilased koostavad ise tekstülesandeid.
Samuti on oluline vaadata tekstülesannete lahendamise tulemuse seost koos arvutamise
tulemusega, et teada saada, kas madal skoor võib olla seotud kehvema arvutamisoskusega,
mis omakorda tähendab, et õpilane võib vajada abi seoses arvutamisoskuse arendamisega.
Tekstülesannete tulemust on vaja seostad ka Loetud teksti mõistmise tulemusega
lugemispädevuse testis, et selgitada, kas madalam tulemus võib olla seotud kehvema
tekstimõistmisoskusega.
Mõistete seostamine ja mõõtühikute teisendamine. Mõistete seostamise ja mõõtühikute
teisendamise ülesandes oli õpilasel vaja leida lühema ja pikema ümbermõõduga ristkülik,
sealjuures pidi ta ka mõõtühikuid teisendama. Ülesandes on oluliselt vähem teksti kui
tekstülesannetes, kuid endiselt on õpilasel vaja matemaatilistest mõistetest aru saada ja neid
omavahel seostada. See tähendab, et kõrgema tulemusega õpilased said hakkama nii
ümbermõõdu arvutamise kui ka teisendamisega. Kui õpilane kuulub Võib vajada abi rühma,
siis võib tal olla raskusi nii mõistetest arusaamisel kui ka nende omavahelisel seostamisel.
Sellisel juhul on oluline edasi uurida, kui selged on õpilasel ülesannetes kasutatavad mõisted,
kas ta oskab neid piisavalt hästi defineerida. Lisaks on siin oluline vaadata ka arvutamise ja
teisendamise tulemusi, et teada saada, kas madal tulemus võis olla seotud nende ülesannete
madalamate skooridega.

Protseduurilised teadmised ja oskused
Arvutamine. Arvutamise ülesanded olid otseselt seotud arvutustehetega, mida oli vaja teha
nii matemaatikapädevuse kui ka tekstülesannete lahendamise ülesannetes. Nii kolmandas
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kui ka kuuendas klassis on enamik tehetest pigem lihtsad (arvestades õppekava), seega ei
näita Arvutamise skoor tingimata seda, kui hästi on õpilasel arvutamine selge vastavalt
riiklikule õppekavale, vaid seda tulemust tuleb vaadata koos Matemaatikapädevuse ja
Tekstülesannete lahendamise skooriga. Kui Arvutamise tulemus on kõrge, siis õpilane oskab
teha neid arvutustehteid, mida oli vaja tekstülesannete ja matemaatikapädevuse ülesannete
lahendamiseks. Seega, kui arvutamise skoor on kõrge, aga Matemaatikapädevuse ja/või
Tekstülesannete lahendamise skoorid madalamad, siis tulemus võib viidata sellele, et
õpilasele valmistavad raskusi just tekstipõhised ülesanded. Kui õpilane kuulub Arvutamise
juures Võib vajada abi rühma, võib ta vajada abi arvutamisoskuse arendamisel. Talle oleks
vaja õpetada erinevaid arvutamisstrateegiaid ja ka erinevad arvutamismängud võivad olla
toeks.
Pikkusühikute teisendamine ja võrdlemine (kuuendas klassis Pikkus- ja massiühikute
teisendamine ja võrdlemine). Sarnaselt arvutamisülesannetele, sisaldavad ka need ülesanded
sama tüüpi teisendamisi ja võrdlemisi, mida on vaja matepädevuse ülesannetes. Ka nende
ülesannete puhul ei saa tulemust üldistada riikliku õppekava nõuetele, vaid neid tulemusi on
vaja vaadata koos Matemaatikapädevuse skooriga. Kui õpilane saab siin keskmisest kõrgema
skoori, siis oskab ta teisendada ja võrrelda erinevaid pikkusühikuid (kuuendas klassis ka
massiühikud). Kui õpilane kuulub siin Võib vajada abi rühma ja tal on lisaks ka madal
Matemaatikapädevuse skoor, siis võivad need tulemused olla omavahel seotud ja õpilane
vajaks abi mõõtühikute õppimisel. Seoses matemaatikapädevusega, on oluline mõõtühikute
juures näidata õpilasele, kuidas on erinevad mõõtühikud omavahel seotud. Lisaks tuleks
suunata õpilasi otsima ka koolivälisest keskkonnast nii ruumala- kui ka pikkusühikutega
seotud suhteid (nt aia ümbermõõt on kümme korda suurem kui aia sees oleva peenra
ümbermõõt), et õppida ülesannetes esitatud ühikuid seostama sellega, millised näevad välja
vastavad mõõdud reaalselt.
Ajaühikute teisendamine ja võrdlemine. Ajaühikute teisendamise ja võrdlemise ülesandega
hinnatakse tundide ja minutite teisendamist ja võrdlemist. Kui õpilane saab siin keskmisest
kõrgema skoori, siis oskab ta minuteid tundideks teisendada ja vastupidi. Õpilastel, kes
kuuluvad Võib vajada abi rühma, võib olla raskusi tundide ja minutite teisendamisega, mis
omakorda võib olla seotud ka tema matemaatikapädevuse tulemusega. Madalama skooriga
õpilased võivad ekslikult teisendada kõik ajaühikud kümnendsüsteemi järgi ehk teisendada
ühe tunni 100ks minutiks. Seega on madalama skooriga õpilaste puhul vaja kontrollida, kui
hästi nad ajaühikutest aru saavad. Ka madal arvutamisoskus võib olla selle ülesande
madalama tulemusega soetud.
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Matemaatikaalane huvi
Matemaatikatunni eelistamine. Kui õpilane on saanud keskmisest kõrgema skoori, siis on ta
pigem eelistanud matemaatikatundi võrreldes teiste tundidega, mis omakorda võib viidata
sellele, et matemaatikatund on tema jaoks üks huvitavamaid tunde. Kui õpilane kuulub Võib
vajada abi rühma, siis tuleks uurida, miks ta sellised valikud tegi. Madal skoor võib olla seotud
madala huvi ja ka sellega, et matemaatikatund võib olla õpilase jaoks liiga keeruline.
Matemaatikatunni eelistamist tuleks vaadata koos teiste huvi hindavate ülesannetega, aga ka
matemaatikaoskuste ülesannetega.
Soov lahendada arvutamisülesannet. Testi lõpus antakse õpilastel valida, kas nad soovivad
lahendada arvutamisülesannet või mitte. Kui õpilane on valinud, et soovib lahendada, siis
saab ta vastava skoori 1 ja kui ei soovi, siis 0. Kui õpilane soovib ülesannet lahendada, siis
suunatakse ta ülesande lahendamisele, kui ta ei soovi, siis on tema jaoks test läbi ja
lisaülesannet ta lahendama ei pea. Õpilase soov ülesannet lahendada võib viidata sellele, et
arvutamine on tema jaoks piisavalt huvitav tegevus, et seda teha testi lõpus. Kui õpilane ei
soovi ülesannet lahendada, siis võib ülesanne olla tema jaoks igav, ta võis pidada
arvutustehteid liiga lihtsateks, aga ka liiga keerulisteks või oli ta testi lõpuks lihtsalt
ülesannete lahendamisest väsinud.
Arvutamine abi kasutamata. Kui õpilane soovis arvutamisülesannet lahendada, siis esitatakse
tagasisidelehel ka Arvutamine abi kasutamata skoor. Keskmisest kõrgem skoor viitab sellele,
et õpilane lahendas enamiku tehetest iseseisvalt. Kui õpilane kuulub Võib vajada abi rühma,
siis ta kasutas suurema osa ülesannete puhul Abi nuppu, mis lahendas automaatselt tehted
tema eest ära. Seega tuleb vaadata, kas õpilane soovis ülesandeid lahendada ja kui soovis, kas
ta need lõpuks ka lahendas. Kui õpilane küll soovis ülesandeid lahendada, aga tehteid siiski
ise ära ei teinud, võib tal olla keskmisest madalam huvi matemaatika osas. Huvi tõstmiseks
saab kasutada mängulisemaid ülesandeid, anda õpilastel võimalus valida lahendatavate
ülesannete vahel, vaja on ka selgitada, miks erinevaid teemasid õpitakse. Lisaks on oluline
uurida, kas madalam tulemus on seotud madalamate oskustega. Võimalik, et huvi tõstmiseks
oleks vaja eelkõige toetada matemaatikaoskuste arengut.
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Matemaatikapädevuse tagasisidelehe näidis
Matemaatikapädevus 3. klass A versioon
Õpilase nimi
Kool
Testi
tegemise
kuupäev

Klass
04.11.2019

Testi
tegemisele
kulunud aeg

3
41 min

Testi
minmax

Sooritusrühm
Tulemus
Madal

Keskmine

Kõrge

MATEMAATIKAPÄDEVUS
Matemaatikapädevus

0-13

1

Eelteadmised ülesannetes käsitletud valdkonnast

0-12

12

Valdkonnateadmiste kasutamine

0-4

2

Ebaolulisele tähelepanu pööramine

0-…

0

Tekstülesannete lahendamine

0-6

2

Mõistete seostamine ja mõõtühikute
teisendamine

0-2

1

Arvutamine

0-10

8

Pikkusühikute teisendamine ja võrdlemine

0-5

3

Ajaühikute teisendamine ja võrdlemine

0-5

3

0-6

0

0-1

1

0-6

2

MÕISTELISED TEADMISED JA OSKUSED

PROTSEDUURILISED TEADMISED JA OSKUSED

MATEMAATIKAALANE HUVI
Matemaatikatunni eelistamine
Soov lahendada arvutamisülesannet
1 - Jah
0 - Ei
Arvutamine abi kasutamata

Tulemuse tähendus:

Võib vajada abi
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Keskmine

Üle keskmise

Antud õpilase tulemuste interpreteerimise näidis
Matemaatikapädevus
Matemaatikapädevus. Matemaatikapädevuse tulemus on õpilasel 1, mis omakorda tähendab,
et ta kuulub madalasse sooritusrühma
ja võib vajada rohkem toetust seoses
matemaatikapädevuse arendamisega. Võib vajada abi rühma kuulumine viitab sellele, et
õpilasel võib olla raskusi keerukamate eluliste matemaatiliste probleemide lahendamisega.
Selleks, et selgitada, kas probleem võib olla seotud mõne alaoskusega, on vaja edasi vaadata
teiste valdkondade tulemusi.
Eelteadmised ülesannetes käsitletud valdkonnast. Eelteadmiste tulemus on õpilasel 12 ja ta
kuulub kõrgesse sooritusrühma. Õpilane vastas õigesti kõikidele eelteadmiste küsimustele,
mis omakorda viitab sellele, et õpilane oli tuttav ülesannetes olnud (kuid matemaatikaga
otseselt mitte seotud) valdkondadega (nt lõbustuspargi külastamine). Kuna
matemaatikapädevuse tulemus oli aga madal, siis see võib viidata sellele, et õpilane ei seosta
eelteadmisi vastavast valdkonnast ülesande lahendamisega. Sellisel juhul on oluline pöörata
tähelepanu õpilase eelteadmistele seoses tunnis lahendatavate matemaatikaülesannetega ja
näidata, kuidas või millist tüüpi ülesandeid sellised eelteadmised lahendada aitavad.
Valdkonnateadmiste kasutamine. Valdkonnateadmiste kasutamise tulemus on õpilasel 2 ja ta
kuulub keskmisesse sooritusrühma. Kuna matemaatikapädevuse ülesanded ja ka
tekstülesanded sisaldasid erinevate ostmisotsuste tegemist, siis on ka testikomplektis
küsitud õpilastelt, kui palju nad ise poest asju ostavad. Sarnaselt eelteadmiste skoorile, on
vaja vaadata valdkonnateadmiste kasutamise skoori koos matemaatikapädevuse
tulemusega. Käesoleval juhul on õpilane ülesannetes käsitletud valdkondadega tuttav, kuid
matemaatikapädevuse tulemus on madal. Sellisel juhul tuleks õpilast suunata rohkem otsima
matemaatikaülesannete seost igapäevase koolivälise eluga ning õpetada märkama, kuidas
igapäevased kogemused aitavad kaasa matemaatikaülesannete lahendamisele ja kuidas ka
matemaatikaülesannete lahendamine aitab kaasa igapäevaste olukordade lahendamisele
ehk muuhulgas ka selgitada, miks erinevaid matemaatikaoskusi üldse on vaja õppida.
Ebaolulisele tähelepanu pööramine. Ebaolulisele tähelepanu pööramise tulemus on õpilasel 0
ja ta kuulub sellega madalasse sooritusrühma. Ebaolulisele tähelepanu pööramise tulemus
näitab, mitu korda õpilane vajutas ülesannete juures olevatele ebaolulise infoga linkidele.
Kuna tulemus on 0, siis õpilane ebaolulise infoga linkidele ei vajutanud. Tulemus võib viidata
sellele, et õpilane suudab keskenduda ülesande lahendamisele ja seetõttu kuulub ta tulemuse
tähendusena üle keskmise rühma.
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Mõistelised teadmised ja oskused
Tekstülesannete lahendamine. Tekstülesannete lahendamise tulemus on õpilasel 2 ja ta
kuulub madalasse sooritusrühma. Tekstülesanded erinesid matemaatikapädevuse
ülesannetest selle poolest, et lisaks ülesandepüstitusele, olid esitatud ülesande lahenduseni
viivad küsimused. Tulemus viitab sellele, et õpilasel on probleemülesannete lahendamisega
raskusi ka siis, kui on ette antud lahenduskäiguks vajalikud küsimused. Seega võib tal olla
raskusi nii tekstis olevatest mõistetest arusaamisel kui ka nende omavahelisel seostamisel.
Tekstülesannete tulemust on vaja seostad ka Loetud teksti mõistmise tulemusega
lugemispädevuse testis, et selgitada, kas madalam tulemus võib olla seotud kehvema
tekstimõistmisoskusega.
Mõistete seostamine ja mõõtühikute teisendamine. Mõistete seostamise ja mõõtühikute
teisendamise tulemus on õpilasel 2 ja ta kuulub keskmisesse sooritusrühma. Ülesandes oli
õpilasel vaja leida lühema ja pikema ümbermõõduga ristkülik, sealjuures pidi ta ka
mõõtühikuid teisendama. Ülesandes on oluliselt vähem teksti kui tekstülesannetes, kuid
endiselt on õpilasel vaja matemaatilistest mõistetest aru saada ja neid omavahel seostada.
Seega tegi õpilane keskmisel tasemel ära ülesande, milles oli vähe teksti, kuid endiselt oli vaja
mõisteid seostada ja ka arvutada.

Protseduurilised teadmised ja oskused
Arvutamine. Õpilane sai arvutamise tulemuseks 8 ja kuulub keskmisesse rühma. Tulemus
viitab sellele, et ta oskas teha peaaegu kõiki matemaatikapädevuse ülesannetes ja
tekstülesannetes olevaid arvutusi ja seega ei olnud arvutamisoskus tõenäoliselt takistuseks
keerukamate probleemülesannete lahendamisel.
Teisendamine (pikkusühikute teisendamine ja võrdlemine, ajaühikute teisendmaine ja
võrdlemine). Teisendamise ülesannetes sai õpilane tulemuseks 3 ja kuulub keskmisesse
sooritusrühma. Keskmine tulemus teisendamise ülesannetes tähendab, et õpilane sai
tulemuse, mille sai enamik tema klassitaseme õpilastest, kes olid normide valimis. Tulemus
võib viidata sellele, et matemaatikapädevuse ülesannetes ei pruukinud olla õpilasel
peamiseks raskuseks teisenduste tegemine.

Matemaatikaalane huvi
Matemaatikatunni eelistamine. Õpilane sai tulemuseks 0 ja kuulub madalasse sooritusrühma.
Tulemus näitab, et kui õpilasel anti valida, kas ta eelistab matemaatikatundi või pigem teisi
tunde, siis ta vastas, et eelistab kõiki teisi tunde võrreldes matemaatikatunniga. Kuna õpilane
kuulub Võib vajada abi rühma, siis tuleks uurida, miks ta sellised valikud tegi. Madal skoor
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võib olla seotud madala huviga ning madal huvi võib omakorda olla seotud näiteks sellega, et
matemaatikatunni sisu on õpilase jaoks liiga keeruline.
Soov lahendada arvutamisülesannet. Testi lõpus sai õpilane valida, kas ta soovib lahendada
arvutamisülesannet või mitte. Õpilane sai tulemuseks 1 ehk ta soovis arvutamisülesannet
lahenda. Õpilase soov ülesannet lahendada võib viidata sellele, et arvutamine on tema jaoks
piisavalt huvitav tegevus, et seda teha testi lõpus. Tulemust tuleb vaadata seoses Arvutamine
abi kasutamata skooriga ehk kui palju arvutustehteid ta lõpuks ise ära lahendas.
Arvutamine abi kasutamata. Õpilane sai tulemuseks 2, seega tegi ta iseseisvalt kaks tehet,
kuid kuna tema klassitasemes on tegemist keskmise tulemusega, siis kuulub ta keskmisesse
sooritusrühma.

Kokkuvõte
Tagasisidelehelt on näha, et õpilasel on tõenäoliselt raskusi keerukamate
probleemülesannete ja ka lihtsamate tekstülesannete lahendamisega, kuid ülesannete
lahendamiseks vajalik arvutamise- ja ka teisendamise oskus on tal keskmisel tasemel.
Tekstülesannete lahendamisoskuse arengu toetamiseks võib õpetada õpilasele seostama
tekstülesannete tüüpe ja lahenduskäike, keerukamate ülesannete lahendamiseks võib
õpetada näiteks lahendamist lihtsustavate jooniste tegemist. Kuna õpilase teisendamise- ja
arvutamisoskus olid keskmisel tasemel, siis võib nendele oskustele toetudes lasta õpilasel ise
koostada tekstülesandeid vastavalt etteantud arvutustehtele.
Matemaatikapädevuse
arendamiseks
on
vaja
suunata
rohkem
otsima
matemaatikaülesannete seost igapäevase koolivälise eluga ning õpetada märkama, kuidas
igapäevased kogemused aitavad kaasa matemaatikaülesannete lahendamisele ja kuidas ka
matemaatikaülesannete lahendamine aitab kaasa igapäevaste olukordade lahendamisele.
Saab juhtida tähelepanu sellele, kas elulise ülesande vastus oleks sobiv ka reaalses elus.
Näiteks, kui õpilane saab vastuseks, et Viljandi kaugus Haapsalu lähedal olevast külast on 12
kilomeetrit, on vaja arutleda, kas see saaks reaalselt ka nii olla.
Oluline on vaadata ka õpilase huvi tulemust. Matemaatikaalase huvi tulemused viitavad
sellele, et õpilasel võib olla pigem madal huvi matemaatika õppimise vastu. Huvipuudus võib
olla tingitud sellest, et matemaatika on tema jaoks keeruline, seega võib huvi tõstmisele kaasa
aidata tema matemaatikaoskuste arendamine. Lisaks võib olla madalama huvi põhjuseks ka
see, et õpilane ei seosta matemaatikas õpitavat igapäevase eluga ehk ei saa aru, miks on
matemaatika õppimine kasulik. Seega võib huvi arendamisele kaasa aidata ka matemaatika
vajalikkuse üle arutlemine. Kuna õpilane valis testi lõpus, et soovib arvutamisülesannet
lahendada, siis võib tema huvi ja matemaatikaoskuste arendamisele kaasa aidata ka
arvutamismängude mängimine.
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Matemaatikapädevuse testi klassi tagasiside näidis

Klassi tagasisideleht
Klassi tagasiside annab üldise ülevaate sellest, millisel tasemel on klassi õpilased
matemaatikapädevuses ja selle alavaldkondades. Tagasisides esitatakse samade näitajate
tulemused, mis on ka õpilase tagasisidelehel. Tagasisidelehel on näha, mitu õpilast oli
madalas, keskmises või üle keskmise rühmas. Kui tegemist on vastuste kategooriatega, siis
esitatakse, mitu õpilast oli vastavas kategoorias.
Näidisel olev tulemus viitab sellele, et enamik õpilastest on pigem keskmise või üle keskmise
tulemustega, kuid siiski ei soovinud keegi lahendada testi lõpus olnud arvutamisülesannet,
mis omakorda võib viidata keskmisest madalamale matemaatikahuvile. Õpetajal oleks vaja
uurida, miks õpilased arvutamisülesannet lahendada ei soovinud. Huvi tõstmiseks võib anda
õpilastele uudseid ülesandeid, esitada neile ülesandeid, mille hulgast nad saavad ise valida,
mida nad lahendavad. Lisaks saab algatada klassis arutelusid matemaatika õppimise
vajalikkuse ja ka selle üle, miks matemaatika on huvitav.
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