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Õpilaste arvutikasutus

Koolis ja kodus

• õppeotstarbel

• info hankimiseks

• vaba aja veetmiseks 

arvutimängud

suhtlemine sõpradega

sotsiaalmeedia kasutamine

muusika alla laadimine jms.



Arvutikasutus ja õppeedukus

1. Sage Facebook’i kasutamine on 
leitud olevat seoses madalama 
keskmise hindega ja väiksema 
õppimiseks kulutatud tundide arvuga

2. Arvutimängude mängimine on 
negatiivselt seotud matemaatika 
hindega

Kirschner, P.,A & Karpinski, A. C (2010). Facebook and academic perfomance. 
Comuters in Human Behavior. 26.1237-1245.
Kim, S., & Chang, M. (2010). Computer Games for the Math Achievement of 
Diverse Students. Educational Technology & Society , 13 (3), 224–232. 



Nutiseadmete kasutamise mõju

Mängud, sotsiaalmeedia jms on tänu 
nutiseadmetele „alati olemas“.

Hiljutised uuringud on näidanud 
ülemäärase nutiseadmete kasutamise 
negatiivset mõju õpilaste 
akadeemilistele tulemustele, vaimsele 
tervisele ning subjektiivsele heaolule.

Chan, 2013; Hye Won Baek, Yun Mi Shin, & Kyoung Min Shin, 2014; Lepp, 
Barkley, Karpinski, 2014



Millega seletada arvutikasutuse 
negatiivset mõju akadeemilistele 
tulemustele?

• Rööprähklemine (põhjustab 
tähelepanu vähenemist ja 
keskendumise hajumist) 

• On näidatud, et sama tulemuse 
saamiseks kulub rohkem aega

• Vähenenud ajaressurss

(Jacobsen & Forste, 2011; Junco & Cotten, 2011, 2012; Rosen, Carrier & 
Cheever, 2013; Wood et al., 2012)



PISA 2012

Üldine valim: 65 maad,

510 000 tuhat 15 aastast õpilast

Eesti valim: 4779

Poisse: 2370

Tüdrukuid: 2409

Koole: 206



Saavutustestid 

matemaatikas 

(eesti andmetel poistel kõrgem tulemus)

funktsionaalses lugemises
(eesti andmetel tüdrukutel kõrgem tulemus)

loodusteadustes 

(tulemused ei ole sooti erinevad)



Taustaküsimustik

• sotsiaalmajanduslikud näitajad

• õpihoiakud

• suhted õpetajatega

• küsimustik IT omamise ja 
kasutamise kohta kodus ja koolis.



Õpihoiakud

–Enesetõhusus matemaatika õppimisel 
(kui kindlalt õpilane end õppeaines tunneb) 

–Huvi matemaatika õppimise vastu
(kas ootab matemaatika tunde ja kas tunneb neist 
rõõmu)

– Instrumentaalne motivatsioon 

(kas näeb, et matemaatikat läheb tulevikus vaja)

–Ärevus matemaatika õppimisel

(tunneb end abituna, muretseb matemaatika 

pärast)



Küsimused arvutite kasutamise 
kohta:

• Kui palju õpilased kasutavad arvutit 
kodus

• Kui palju kasutatakse arvutit koolis
(erinevate tegevuste kaupa, vastuse
variandid „mitte kunagi“ – „iga päev“)

• Kui palju kasutatakse arvutit 
matemaatika tunnis

(tegevuste kaupa, võimalikud olid 3 
vastusevarianti: „jah, õpilased teevad“, 
„jah, aga ainult õpetaja näitab“, „ei“)



Seosed saavutustestide 
tulemuste ja õpihoiakute vahel

Enesetõhusus

Instrumentaalne

motivatsioon

Huvi matemaatika 

vastu

Ärevus 

matemaatika 

õppimisel
Matemaatika

0,5 0,2 0,2 -0,5

Lugemine
0,33 0,1 0,1 -0,3

Loodusteadused
0,4 0,1 0,2 -0,4



Palju 

kasutab 

ajaliselt 

arvuteid

Arvutite 

kasutamine 

matemaatika 

tunnis

Arvutite 

kasutamine 

koolis

IT 

kättesaadavus 

kodus

Majandus ja 

sotsiaalkultuuriline 

indeks
Matemaatika -0,08 -0,18 -0,08 -0,06 0,3

Lugemine -0,07 -0,3 -0,13 -0,12 0,3

Loodusteadused
-0,07 -0,2 -0,11 -0,09 0,3

Seosed saavutustestide tulemuste ja

arvutikasutuse vahel



Järgnevas vaatame täpsemalt 
mõnede arvutiga tehtavate 
tegevuste lõikes nii kodus koolis 
kui matemaatikatunnis, kas 
õpilased, kes väidavad tegevat 
neid tegevusi eri sagedusega, 
erinevad ka oma testi tulemuste 
poolest.



Sotsiaalmeedia külastamine

Peaagu mitte

kunagi

1-2 korda

kuus

1-2 korda

nädalas

Pea iga

päev
Iga päev Kokku

Tüdrukud 125 39 101 369 1728 2362

5,3% 1,7% 4,3% 15,6% 73,2%

Poisid 262 98 189 469 1274 2292

11,4% 4,3% 8,2% 20,5% 55,6%

Kokku 387 137 290 838 3002 4654

8,3% 2,9% 6,2% 18,0% 64,5%



• Sotsiaalvõrgustike külastamise 
sageduse erinevusest tulenevalt 
saavutustestis olulisis erinevusi ei 
ilmnenud.

• Samas nägime, et sotsiaalmeedia 
kasutamine on väga sage.

• HM raportis kirjutatakse, et Eesti 
õpilased on e-õpilased, nad 
kasutavad arvutit sagedamini kui 
teiste PISA maade õpilased.

https://www.hm.ee/sites/default/files/pisa_2012_eesti_tulemused
.pdf







Arvutimängude mängimine sooti 
väga erinev

Peaagu mitte

kunagi

1-2 korda

kuus

1-2 korda

nädalas

Pea iga

päev
Iga päev Kokku

Tüdrukud 1376 507 307 126 45 2361

58,3% 21,5% 13,0% 5,3% 1,9%

Poisid 474 459 635 464 252 2284

20,8% 20,1% 27,8% 20,3% 11,0%

Kokku 1850 966 942 590 297 4645

39,8% 20,8% 20,3% 12,7% 6,4%









• Muusika alla laadime tundub 
olevat justkui markernäitaja 
õppetööle negatiivse mõju 
näitajana. 

• Lugemise ja loodusteaduste 

erinevused sama ilmsed kui 
matemaatika puhulgi





Järgnevalt keskendume 
tegevustele,

mida õpilased on teinud (või siis 
mitte teinud) arvuti kaasabil 
matemaatika tunnis.









Millised tunnused ennustavad 
matemaatika tulemust?

Regressioon, ainult tüdrukud
(standardiseeritud regressioonikordajad)

Enesetõhusus ,42

Ärevus matemaatika õppimisel -,25

IT kasutamine matemaatika
tunnis

-,12

Üldine arvuti kasutamise aeg -,07



• Regressioon, ainult poisid
(standardiseeritud regressioonikordajad)

Enesetõhusus ,38

Ärevus matemaatika õppimisel -,30

IT kasutamine matemaatika tunnis -,21



PISA 2012 Eesti andmetel ei 
õnnestunud näidata, et arvuti 
kasutamine õpilaste poolt koolis ja 
kodus või täpsemalt  
matemaatikatunnis õppetöö osana 
aitaks kaasa õpilaste õppetulemuste 
tõstmisele. 

Samuti ei mõjutanud arvuti 
kasutamine positiivselt vaadeldud 
õpihoiakuid. 



Tänan kuulamast!

Küsimusi?


