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SISSEJUHATUS  

 

Paljud noored inimesed läbivad noorukiea ilma tõsisemate kriisideta. On aga noorukeid, 

kellel on keeruline kohaneda üleminekuga lapseeast noorukiikka ning muutustega selles 

eluperioodis. Selle tulemusena võivad mõned noored kannatada erinevate psühholoogiliste 

sümptomite all, näiteks depressiivsed sümptomid ja kooliga seotud läbipõlemine. (Salmela-

Aro, Savolainen & Holopainen, 2009a) Kuna lapsed veedavad tähelepanuväärse osa enda 

kasvuperioodist koolis, siis see mõjutab õpilaste enesetunnet olulisel määral (Murakas, Soo 

& Otstavel, 2019). Eesti põhikooli riikliku õppekava (2018) järgi peab kooli õhkkond olema 

abivalmis, toetav, usalduslik, sõbralik ning heatahtlik.  

Antud magistritöös keskendutakse kooliga seotud läbipõlemisele. Kooliga seotud 

õpilaste läbipõlemist võib defineerida kui kurnatuse tunnet koolitööde tõttu, vastumeelsust 

õppimisse ning ebakompetentsuse tunnet õpilasena (Schaufeli, Martínez, Pinto, Salanova & 

Barker, 2002). Kooliga seotud läbipõlemine on võrdlemisi uus käsitlus ja selle tõttu vajab 

see uuringuid (Parker & Salmela-Aro, 2011). On aga leitud, et kooliga seotud läbipõlemine 

võib viia hiljem depressioonini, mille tõttu peab kooliga seotud läbipõlemist võtma tõsiselt 

(Salmela-Aro et al., 2009a). Lisaks võib see hilisemas elus tekitada inimesele madala 

rahulolu tunde eluga (Pilkauskaite-Valickiene, Zukauskiene & Raizene, 2011). Uuringu 

tulemused on näidanud, et umbes 10–15% 14–16aastastest noortest on kogenud kooliga 

seotud läbipõlemist (Salmela-Aro, Kiuru, Pietikäinen & Jokela, 2008). On ka leitud, et 

tavaliselt kogevad kooliga seotud läbipõlemist rohkem tüdrukud (Salmela-Aro & 

Tynkkynen, 2012). 

Käesolevas magistritöös uuritakse õpiraskustega õpilaste läbipõlemist, sest ka nende 

heaolu ja turvatunne koolis on olulised. Õpiraskustega õpilastel on häirunud lugemis-, 

õigekirja ja/või arvutamisoskuse kujunemine (Schults, Kivirähk, Plado, & Häidkind, 2018), 

mistõttu esineb neil õppeprotsessis mitmeid raskusi. Raskused õppetöös võivad aga tekitada 

kooliga seotud läbipõlemist (Farina, Ornaghi, Pepe, Fiorilli, & Grazzani, 2020). Seetõttu on 

teadmised õpiraskustega õpilaste kooliga seotud läbipõlemise kohta olulised. 

Eestis on varem kooliga seotud läbipõlemist uurinud Maigi Proosa (2017), kes uuris 

gümnaasiumiõpilasi ning kuidas on seotud psühholoogiline võimestatus, läbipõlemine ja 

tajutud sotsiaalne toetus. Inga Grinberg (2017) keskendus oma magistritöös samuti 

gümnaasiumiõpilastele, kuid uuris läbipõlemise seoseid koolikoormuse ja õpetamisstiiliga. 

Lisaks on Vinter, Aus ja Arro (2019) uurinud eesti ja vene õppekeelega õpilaste erinevusi 
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kooliga seotud läbipõlemises ning selle seoseid kognitiivsete ja sotsiaal-kognitiivsete 

teguritega.  

Seega saab eelneva põhjal välja tuua, et Eestis ei ole varasemalt uuritud õpiraskustega 

õpilaste kooliga seotud läbipõlemist. Sellest tulenevalt ongi antud töö probleemiks see, et 

Eestis ei ole uuritud, milliseks hindavad põhikooli ja gümnaasiumi õpiraskustega õpilased 

enda läbipõlemist.  

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas põhikooli ja gümnaasiumi 

õpiraskustega õpilased tajuvad enda kooliga seotud läbipõlemist.  

Eesmärgist lähtuvalt on koostatud järgnevad uurimisküsimused: 

 Milliseid erinevusi esineb õpiraskustega ja eakohase arenguga õpilastel läbipõlemise 

tajumises? 

 Kuidas tajuvad õpiraskustega õpilased enda läbipõlemist?  

 Kuidas erineb põhikooli ja gümnaasiumi õpiraskustega õpilastel läbipõlemise määr?  

 Kuidas erineb vastavalt õpilase soole õpiraskustega õpilaste läbipõlemise määr? 

Magistritöö on osa suuremast Mati Heidmetsa juhitud uuringust Õpilasuurimus 2020, 

mille viis läbi Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskus. Õpilasuurimustega on 

varasemalt lisaks õpilaste kooliga seotud läbipõlemisele uuritud ka depressiooni, heaolu, 

koolikiusamist jms. 2020. aastal sooviti uurida ka õpiraskustega õpilaste kooliga seotud 

läbipõlemist.   

Käesolev magistritöö koosneb neljast osast. Teoreetilises osas antakse ülevaade 

õpiraskuste olemusest, kirjeldatakse kooliga seotud läbipõlemist ning selle põhjuseid. Lisaks 

tuuakse välja ka eelnevaid uuringuid stressist ja depressioonist õpiraskustega õpilastel.  

Metodoloogilises osas kirjeldatakse valimit ja mõõtmis- ning analüüsivahendeid. Samuti 

antakse põhjalik ülevaade uurimisprotseduurist. Tulemuste peatükis tuuakse välja läbiviidud 

uurimuse peamised tulemused. Arutelus seostatakse tulemusi erinevate autorite varasemate 

uurimuste ja seisukohtadega.   

Autor soovib südamest tänada enda juhendajat PhD Ene Varik-Maasikut suurepärase 

koostöö, asjalike nõuannete ning toetavate sõnade eest! Lisaks avaldab autor suurt tänu Mati 

Heidmetsale, uurimisgrupi liikmetele ning kõigile uurimuses osalenud õpilastele! 
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1. KOOLIGA SEOTUD LÄBIPÕLEMINE 

 

Käesolev peatükk koosneb neljast alapeatükist, milleks on õpiraskused, läbipõlemise mõiste, 

kooliga seotud läbipõlemise tekkepõhjused ning varasemad uuringud õpiraskustega õpilaste 

läbipõlemisest. Õpiraskuste peatükis antakse ülevaade haridusliku erivajaduse mõistest. 

Kuna antud töös keskendutakse õpiraskustega õpilastele, siis tuuakse välja ka õpiraskuste 

definitsioon ning õpiraskuste olemus. Läbipõlemise mõiste peatükis kirjeldatakse ka 

läbipõlemise olemust ning tähendust. Tuuakse välja tunnused, mis võivad viidata kooliga 

seotud läbipõlemisele. Läbipõlemise tekkepõhjuste peatükis on kirjeldatud erinevaid 

põhjuseid, mis võivad kaasa aidata kooliga seotud läbipõlemise tekkele. Viimases peatükis 

tuuakse välja varasemad uuringud stressist ja depressioonist õpiraskustega õpilastel. 

 

1.1 Õpiraskused  

 

Igas klassis on erinevate võimetega õpilasi. Enamasti saavad õpilased hakkama võrdväärselt, 

kuid esineb ka selliseid õpilasi, kes on tugevad ühes aines, kuid ei pruugi hakkama saada 

teiste ainetega. (Hudson, 2019) Haridusliku erivajadusega õpilast määratletakse mitmel 

erineval moel. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (2010) on välja toodud, et haridusliku 

erivajadusega õpilane võib olla andekas, õpiraskustega, puudega, käitumis- ja 

tundeeluhäirega, pikemalt õppest eemal viibinud ja õppekeelt ebapiisavalt oskav õpilane. 

Eelnevalt välja toodud põhjuste tõttu on õpilase jaoks vaja teha muudatusi ja 

kohandusi õppeprotsessis (Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, 2010). Ka Kõrgesaar (2020) 

on defineerinud hariduslikke erivajadusi järgnevalt: „Mõnikord erinevad õppijad oma 

võimetelt, taustalt ja isiksuse omaduselt sedavõrd, et nende õppimisvajadusi on raske 

rahuldada harjumuspärasel ja kergesti kättesaadaval viisil, sealhulgas nii-öelda tavalises 

õpikeskkonnas. Sellisel viisil avalduvaid erinevusi nimetataksegi hariduslikeks 

erivajadusteks, laiemas kontekstis lühemalt, erivajadusteks.“ 

On leitud, et Ameerika Ühendriikides on hariduslike erivajadustega õpilasi 12%. 

Hariduslikest erivajadustest moodustavad õpiraskustega õpilased 42,31%. (Heward, 2014) 

Eestis on hariduslike erivajadustega õpilasi aga 17,15%. On leitud, et õpilastel, kellele on 

määratud ainult üks hariduslik erivajadus, on kõige rohkem arvutamis-, kirjutamis- või  

lugemisraskused või (ajutine) õpiraskus. Nende raskustega õpilased moodustasid 73% ühe 

haridusliku erivajadusega õpilastest (12 180 õpilast). Lisaks esineb ka kahe haridusliku 

erivajadusega õpilastel kõige rohkem arvutamis-, kirjutamis- ja lugemisraskust ning ajutist 
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õpiraskust (2986 õpilast). (Räis, Kallaste & Sandre, 2016) Eelnevate näidete alusel saab 

järeldada, et õpiraskused on ühed sagedaseimad haridusliku erivajaduse põhjused.  

Antud töös on keskendutud õpiraskustega õpilastele. 1963. aastal defineerisid Samuel 

Kirk ja James Gallagher õpiraskusi lugemis-, kirjutamis- ja arvutamisprobleemidena ning 

õpilaste liigaktiivsusena, mida pole põhjustanud vaimne alaareng (Kõrgesaar, 2020). Ka 

Schults et al. (2018) on kirjutanud, et õpiraskustega õpilasel on häirunud lugemis-, õigekirja 

ja/või arvutamisoskuse kujunemine. Lisaks võib ka öelda, et õpiraskused on aju struktuuri 

neurobioloogilised hälbed, mis on seotud taju, mälu, mõtlemise ja kõnega (Kõrgesaar, 2020). 

Õpiraskused avastatakse õpilastel tihti alles kooli minnes, sest siis hakatakse rohkem 

lugemisega tegelema (Jena, 2013). On leitud, et õpiraskusi esineb rohkem poistel (66%). 

Soolise erinevuse täpne põhjus ei ole aga selge. (Cortiella & Horowitz, 2014)  

Õpiraskused võivad olla ajutised või püsivad (Schults et al., 2018). Ajutisi õpiraskusi 

on õpiraskustest umbes veerand (Kõrgesaar, 2020). Ajutise õpiraskuse puhul on võimalik 

õpiraskused ületada, kuid püsiva õpiraskuse puhul ei aita asjakohane sekkumine õpiraskuste 

ületamiseks (Schults et al., 2018). Lisaks võivad õpiraskused erineda laadilt ja sügavuselt 

(Kõrgesaar, 2020). Õpiraskused võivad esineda mõnes kindlas aines, õpitavas oskuses või 

on õppimine üldiselt raske. Õpiraskustega õpilane võib tulla hästi toime õppimisega 

mitteseotud tegevustega, nt arvutamisraskustega õpilane tuleb toime ülesannetega, kus ei ole 

vaja numbrilist infot töödelda ega arvutustehteid sooritada. (Schults et al., 2018) Samas 

saavad õpilased õigeaegse ja sobiva sekkumisega toime tulla jõukohase õppekava nõuetega 

ning ka töö- ja perekonnaeluga (Kõrgesaar, 2020). 

Õpiraskustega õpilastel võib esineda ka tunnetustegevuses häireid. Neil võib olla 

raskusi detailide eristamisega (nt ei suuda eristada häälikupikkusi), kuuldu või nähtu 

meeldejätmise ja meenutamisega (nt ei jää meelde korrutustabel), kuigi nägemine ja 

kuulmine on korras (Schults et al., 2018). Samas võib neil olla raske eristada visuaalseid 

sümboleid, näiteks värve ja numbreid. Õpiraskustega õpilasel võib olla probleeme lühi- ja 

pikaajalise mälu ning töömäluga. (Aktan, 2020) Nende jaoks võib detailide meenutamine 

ning aja ja ruumi haldamine olla vaevanõudev. Õpilasel võib olla keeruline tähelepanu 

koondada ülesandele. (Cortiella & Horowitz, 2014) Iseseisev töö on nende jaoks väga 

keeruline, sest nad vajavad pidevat abi koolis kui ka kodus koduseid töid tehes. Enne, kui 

õpilane ülesannet lahendama asub, peab olema kindel, et ta mõistab selle sisu. (Kõrgesaar, 

2020) Lisaks võib neil puududa õpimotivatsioon, mida on vaja pingutuseks. Paljudel 

õpiraskustega õpilastel võib raskustest tulenevalt olla madal enesehinnang. Nad võivad 

seada endale madalaid eesmärke, võivad rikkuda seadust rohkem kui nende eakaaslased ning 
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neil võib olla vähe sõpru. (Cortiella & Horowitz, 2014) Lisaks võivad neil olla käitumis- ja 

sotsialiseerumisraskused (Kõrgesaar, 2020). 

On leitud, et 80% õpiraskustega lastel on probleeme lugemise ja kirjutamise 

omandamisega (Kõrgesaar, 2020). Ka McCulley, Katz ja Vaughn (2013) on toonud välja, et 

lugemine on peamine raskus õpiraskustega õpilastel. Kõige levinum lugemisraskustega 

seotud termin on düsleksia (Cortiella & Horowitz, 2014). Kui õpilane ei saa hakkama 

fonoloogilise teadlikkuse ülesannetega, siis on see üks esimesi indikaatoreid, et tegemist 

võib olla lugemisraskusega (McCulley, Katz & Vaughn, 2013). Lugemisraskustega õpilased 

võivad teha rohkem vigu lugemises kui nende eakaaslased (Aktan, 2020) ning nende jaoks 

on raske lugeda teksti kiiresti ja täpselt koos sobiliku prosoodia ning ilmekusega. 

Lugemisraskustega õpilastel on tihti raske teksti ladusalt lugeda, kuna nad ei pruugi suuta 

eakohaselt sõnu lugeda ning omada eakohast sõnavara. Lugemine võib olla kohmakas ja 

vaevaline. Tulemuseks võib olla see, et õpilased keskenduvad rohkem sõnade 

kokkulugemisele, selle asemel, et teksti sisu mõista. (McCulley, Katz, & Vaughn, 2013) Ka 

Cortiella ja Horowitz (2014) on välja toonud, et lugemisraskustega õpilastel on raske teksti 

sisu mõista. Õpilased peavad aga tihti lugema koolis keerukaid tekste, mis võib lugemise 

muuta nende jaoks hirmuäratavaks (McCulley, Katz, & Vaughn, 2013). 

Ka kirjutamine on õpiraskustega õpilaste jaoks keeruline ülesanne (Graham & 

Hebert, 2011). Kirjutamisraskustega seostatakse terminit düsgraafia (Cortiella & Horowitz, 

2014). Kirjutamine on aga koolis väga oluline, sest selle abil saab hinnata õpilaste teadmisi, 

toetada õpilaste tekstimõistmist ja lihtsustada materjali omandamist (Graham & Hebert, 

2011). Õpiraskustega õpilastel esineb kognitiivsetes ja afektiivsetes protsessides raskusi 

(Graham, Collins, & Rigby-Wills, 2017) ning neil võib olla ka nõrk töömälu (Swanson, 

Harris, & Graham, 2013), mis aga võivad mõjutada kirjutamise teadmiste ning strateegiate 

omandamist. Õpiraskustega õpilastel on raske ladusaid lauseid luua ja neil on keeruline 

kirjutada korraliku käekirjaga ning omandada korrektset õigekirja ja grammatikat. See võib 

mõjutada seda, kui tihti ja kui palju nad kirjutavad. Kui õpiraskustega õpilased kirjutavad, 

siis nad võivad ära unustada enda kirjutise algsed plaanid ja ideed, sest nad peavad mõtlema, 

kuidas mingit sõna kirjutada. (Graham et al., 2017) See võib aga negatiivselt mõjutada teksti 

pikkust ja selle kvaliteeti (Graham & Harris, 2000).   

Õpiraskustega õpilastel võivad esineda ka raskused tekstiloomes (Graham et al., 

2017). Võime luua tekste on oskus, mis on vajalik edu saavutamiseks nii koolis kui tööelus 

(Kellogg & Raulerson, 2007). Õpiraskustega õpilased mõtlevad väga vähe teksti sisule, mida 

nad kirjutama hakkavad (Rodríguez, Grünke, González-Castro, García, & Álvarez-García,  
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2015). Nende jaoks on teksti loomine protsess, kus nad kirjutavad koheselt üles mõtte, mis 

neile pähe tuli (Grünke, Janning, & Sperling, 2016). Ka Graham et al. (2017) sõnul nõuab 

tekstiloome kognitiivseid ressursse, mistõttu võivad õpiraskustega õpilased minimeerida 

teksti kirjutamise planeerimist, selle hindamist ja ülekontrollimist. Samuti võivad nad 

kasutada ainult selliseid sõnu, mida nad oskavad kirjutada (Graham et al., 2017). Selle tõttu 

võivad nad esitada lühikesi ja nõrga sisuga tekste (Re, Pedron, & Cornoldi, 2007). Raskused 

tekstiloomes mõjutavad erinevate strateegiate ja teadmiste kasutamist. Kirjutamisraskuste 

tagajärjeks võib õpilasel tekkida tunne, et ta on kehv kirjutaja ning selle tõttu väheneb 

motivatsioon. (Graham et al., 2017) 

Õpiraskused võivad esineda ka matemaatikas (Cortiella & Horowitz, 2014). 

Raskused matemaatikas võivad avalduda erinevates valdkondades – aritmeetikas, 

geomeetrias, algebras (Jena, 2013). Matemaatikas esinevate raskuste puhul võib õpilasel olla 

raske tekstülesandeid lahendada, sest need eeldavad hulgakujutluse, tehete valdamise, teksti 

mõistmise ning analüüsi-sünteesivõime põimet (Kõrgesaar, 2020). Neil võib esineda raskusi 

ruumiliste suhete mõistmises, visuaalse tajuga, aja ja suuna mõtestamises, numbrite ja 

sümbolite käsitsemises ning matemaatiliste tehete lahendamises (Jena, 2013). 

Matemaatiliste raskustega õpilastel võib olla nõrk numbriline taju (Gersten, Jordan, & Flojo, 

2005). Lisaks võib noorematel lastel olla raske loendada. Ka tehetemärgid võivad sassi 

minna ning neil võib olla keeruline eristada ühikuid. (Jena, 2013) Samas on Gersten et al. 

(2005) kirjutanud, et matemaatiliste raskustega õpilastel võib esinda raskusi ühes 

matemaatilises valdkonnas, kuid teistes valdkondades mitte. Samuti on leitud, et kui 

algklassi õpilastel esinevad matemaatilised raskused, siis need võivad tihti edasi kanduda ka 

hilisematesse kooliaastatesse (Jena, 2013). Samas on aga Geary, Hamson ja Hoard (2000) 

enda läbiviidud uuringu põhjal saanud järeldada, et paljude õpilaste jaoks ei ole 

matemaatilised raskused püsivad. 

Saab öelda, et definitsioonide kohaselt esineb õpiraskuste puhul õpilasel raskusi 

peamiselt lugemises, kirjutamises ning arvutamises. Õpiraskustega õpilasel võib olla 

keeruline meelde jätta ning meenutada olulist informatsiooni. Õpiraskused võivad olla nii 

ajutised kui ka püsivad. Ajutise õpiraskuse puhul on raskused sobivate kohandustega 

ületatavad, kuid püsivate õpiraskuste puhul mitte.  

 

 

 



11 

 

1.2 Läbipõlemise mõiste 

 

Esimesena kasutas mõistet „läbipõlemine“ (burnout) 1970. aastate alguses psühhoanalüütik 

Herbert J. Freudenberger. Ta märkas, et tema ise, mõned töökaaslased ning ka mujal 

töötavad inimesed hakkasid aja jooksul kogema meeleolu kõikumisi, uni oli häiritud ning 

keskenduda oli raske. Freudenberger defineeris läbipõlemist kui vaimset ja füüsilist 

kurnatust (mental and physical exhaustion), mille põhjustab inimese professionaalne töö. 

(Kraft, 2006) Tänapäeval on läbipõlemine probleem, mis kasvab terves maailmas. Ka Eestis 

esineb palju stressis ja läbipõlenud inimesi. (Jürisoo, 2004) Läbipõlemise mõistet on 

laiendatud erinevatele ametitele ja ametirühmadele, kuigi algselt oli see piiratud 

inimteenustele (tervishoid, haridus, sotsiaaltöö). On leitud, et arvamus, mille kohaselt esineb 

läbipõlemine ainult töötajatel, kes töötavad inimestega, ei osutu tõeks (Schaufeli et al., 

2002). 

Kui räägitakse läbipõlemisest, siis tavaliselt mainitakse seda tööga seoses (õed, 

arstid, õpetajad, sotsiaaltöötajad jne). Läbipõlemist töö kontekstis on defineeritud läbi 

kolmemõõtmelise struktuuri. Seda määratletakse kurnatusega (exhaustion), küünilisusega 

(cynicism) ja ebaefektiivsusega (inefficacy). Läbipõlemist tekitab kauakestev reageering 

kroonilisele emotsionaalsele ja inimestevahelistele stressoritele töökohas. (Maslach, 

Schaufeli, & Leiter, 2001) Läbipõlemist on defineeritud ka kui individuaalset 

psühhosotsiaalset seisundit, mida iseloomustab vaimne ja emotsionaalne väsimus, 

küünilisus, motivatsiooni puudus ja puudulike isiklike saavutuste tunne (Chacón-Cuberos, 

Martínez-Martínez, García-Garnica, Pistón-Rodríguez ja Expósito-López, 2019). 

Läbipõlenud inimene on hüperaktiivne, impulsiivne, loid, riske võttev. Ta kurdab 

pidevalt. Lisaks võib kasvada alkoholi, tubaka ja rahustite tarbimine. Samuti võib inimene 

tunda pettumust ja tüdimust. Läbipõlenud inimene võib kogeda füüsilist väsimust, 

uneprobleeme, lihaspingeid ning vastuvõtlikkust haigustele. (Jürisoo, 2004) Inimesel võib 

esineda peavalu, kõrge vererõhk ning krooniline väsimus (Maslach & Leiter, 2007). 

Läbipõlenud inimene võib kogeda ka keskendumisraskusi, unustamist ja kohustuste 

edasilükkamist. Inimese enesehinnang võib langeda ning ta muutub ülitundlikuks. 

Läbipõlenu võib tunda sotsiaalset väsimust, kui ta ei jaksa rõõmustada ega suhelda, ja 

hingelist väsimust, mis vähendab soovi elada. (Jürisoo, 2004) 

Tööga seotud läbipõlemise kõrval saab rääkida ka õpilaste läbipõlemisest (Slivar, 

2001). Kool on kui koht, kus õpilased töötavad: nad osalevad tundides ja teevad ülesandeid, 

et sooritada eksamid ja omandada haridus (Schaufeli et al., 2002). See on keskkond, kus 
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õpilased saavad täita oma vajadusi, arendada sotsiaalseid oskusi, omandada teadmisi. Lisaks 

on kool ka institutsioon, kus luuakse erinevaid suhteid õpilaste ja õpetajate vahel. (Slivar, 

2001) Selle tõttu saab läbipõlemist laiendada kooli konteksti (Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen, 

& Nurmi, 2009b) kui ka ülikooli konteksti (Schaufeli et al., 2002). 

Kooliga seotud läbipõlemist kogetakse seoses õppeprotsessiga (Salmela-Aro et al., 

2009b). See algab kooliga seotud pidevast stressist, mis lõpuks võib viia läbipõlemiseni 

(Salmela-Aro et al., 2008). Kooliga seotud läbipõlemist võib defineerida kui kooliga seotud 

ülekoormatuse tunnet, täpsemalt kui kroonilist väsimust, mis on tekkinud liigsest koolitööst. 

Lisaks põhjustab läbipõlemine ka kooliga seotud küünilisust, mis tekib siis, kui õpilase 

suhtumine koolitöösse on ükskõikne, huvi on kadunud ning õpilase jaoks ei ole see 

tähendusrikas. (Salmela-Aro et al., 2009b) Läbipõlemisega seotud ebaefektiivsuse tunne 

koolis viitab vähenenud kompetentsuse tundele ning saavutustele koolitöös ja koolis üldiselt 

(Schaufeli et al., 2002). Seega on kooliga seotud läbipõlemine heaolu puudumine 

hariduslikus kontekstis (Chacón-Cuberos et al., 2019). 

Saab öelda, et lisaks tööga seotud läbipõlemisele on aina aktuaalsemaks muutunud 

ka kooliga seotud läbipõlemine. Kooliga seotud läbipõlemine on ülekoormatuse tunne, mis 

tekitab kroonilist väsimust, ükskõiksustunnet koolitöösse ning vähenenud 

kompetentsusetunnet koolis.  

 

1.3 Kooliga seotud läbipõlemise tekkepõhjused 

 

Kooliga seotud läbipõlemise tekkepõhjuseid on erinevad autorid välja toonud mitmeid. 

Koolis võib esineda paljudel õpilastel raskusi. Kui õpilased ei suuda ületada akadeemilisi 

raskusi ega suuda hallata kooli nõudmisi, võib neil kergesti tekkida läbipõlemine (Farina et 

al., 2020). On välja toodud, et pikaaegse ja pideva akadeemilise raskuse tagajärjel võivad 

õpilased kogeda läbipõlemist (Ben-Naim, Lalso-Roth, Einav, Biran, & Margalit, 2017). 

May, Bauer ja Fincham (2015) on oma uuringus leidnud, et kooliga seotud läbipõlemisel 

ning keskmisel hindel on negatiivne seos. See tähendab, et mida madalam on õpilase 

keskmine hinne, seda kõrgem on kooliga seotud läbipõlemise oht. Kooli produktiivsus 

koormab liialt õpilasi, mistõttu noorte ülekoormatuse tunne tõuseb (Slivar, 2001). Kui 

õpilased peavad koolitööde tõttu liialt kiirustama ning tunnevad selle tõttu pidevat rahutust, 

võib see mõjutada kooliga seotud läbipõlemise teket (Salmela-Aro et al., 2008). Seega kui 

õpilane ei ole akadeemiliselt võimekas ega suuda kõiki ülesandeid täita, võib suureneda 

kooliga seotud läbipõlemise võimalus.  
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Oluline on koolis tunda ka õiglust. On leitud, et õiglus on üheks võtmefaktoriks 

kaitsmaks läbipõlemist töö kontekstis (Maslach et al., 2001). Ebaõigluse tunnet aga kooli 

kontekstis võib tekitada näiteks ebavõrdne hindamine. Hindamise tõttu võivad õpilased 

kogeda kooli kui kohta, kus võidakse kohelda õpilasi ebaõiglaselt. Õpilastel võib tekkida 

hirm hindamise ees, millele õpilased reageerivad erinevalt. (Slivar, 2001) Seega kool peaks 

olema koht, kus iga õpilane tunneb, et teda koheldakse õiglaselt.  

Ka positiivne motivatsioon omab suur tähtsust, sest selle korral on läbipõlemise tase 

madal (Salmela-Aro et al., 2008). Kooli kontekstis peaks positiivne motivatsioon õpetajate 

eesmärgiks olema, kaasa arvatud õiglus ja õpilaste julgustamine (Crosnoe, Johnson, & Elder, 

2004), mis aitaks kooliga seotud läbipõlemist eemal hoida. On siiski leitud, et koolides ei 

ole piisavalt stiimuleid ega kiituseid, et teha töid hästi, kuigi on teada, et autasud ja stiimulid 

omavad suurt tähtsust motivatsioonis. Mõnikord teevad koolid ka vähe tööd, et õpilasi 

sisemiselt motiveerida teadmisi saama ja õnnestumisi kogema. Sisemine motivatsioon ei ole 

otseselt seotud hinnetega. (Slivar, 2001) Läbipõlemise ennetamiseks peaks kool püüdma 

õpilasi positiivselt motiveerida. 

Ka halvad peresuhted võivad tõsta kooliga seotud läbipõlemist. Paljud õpilased 

elavad läbikukkumise, kriitika, vähese edukuse ning ebameeldivate tagajärgede hirmus, sest 

perekonnaliikmete ootused õpilasele on kõrged. (Slivar, 2001) Ka Maslach ja Leiter (2007) 

on kirjutanud, et negatiivsed tunded nagu hirm ja ärevus aitavad kaasa läbipõlemisele. On 

leitud, et õpilaste sotsiaalmajanduslik taust ning perekonna struktuur omab olulist rolli 

akadeemilisel sooritusel. Mida parem on õpilaste sotsiaalmajanduslik taust, seda kõrgemad 

on akadeemiliste soorituste tulemused. (Toutkoushian & Curtis, 2002) Seega võivad 

sotsiaalmajanduslikud tegurid samuti rolli mängida kooliga seotud läbipõlemisel (Salmela-

Aro et al., 2008). 

Lisaks ei pruugi koolis olla piisavalt toetavaid inimeste vahelisi suhteid. Tihti esineb 

tõrjutust eakaaslaste poolt, konfliktseid suhteid klassikaaslastega, noorte süüdistamist 

õpetajate poolt (ühe või mitme õpetaja negatiivsed emotsioonid õpilase vastu). Võib esineda 

ka muud häirimist ja vaidlusi üldises kooliõhkkonnas (vaidlused õpetajate vahel, töö 

distsipliini puudus). (Slivar, 2001) Salmela-Aro et al. (2008) on leidnud, et negatiivne kooli 

kliima on positiivselt seotud läbipõlemisega. Ka Farina et al. (2020) avaldasid oma uuringus, 

et mida madalam on koolisuhete rahulolu, seda kõrgem on kooliga seotud läbipõlemine. 

Tihti tekitavad ka kooli väärtused konflikte – enamasti õpilase perekonna ja kooli väärtuste, 

noorte ja õpetajate väärtuste vahel (Slivar, 2001). Seega mõjutavad läbipõlemist 

inimestevahelised negatiivsed suhted ning erinevad väärtused.  
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Kooliteenuste, eriti psühhosotsiaalsete ja tervishoiu teenuste kättesaadavus võib 

samuti mõjutada heaolu (Battisich, Solomon, Watson, & Schaps, 1997) ning kaitsta kooliga 

seotud läbipõlemise eest (Salmela-Aro et al., 2008). Ka Farina et al. (2020) ja Maslach et al. 

(2001) on öelnud, et läbipõlemise määra tõus ja langus oleneb isiklikest ja välistest 

tugiressurssidest. Chacon-Cuberos et al. (2019) on leidnud enda uuringus, et õpilastel, kes 

said lisaõpet ja juhendamist, vähenesid küünilisuse, kurnatuse ja emotsioonide allasurumise 

näitajad. Need on näitajad, mille kõrge määra tagajärjeks võib olla läbipõlemine. Saab öelda, 

et läbipõlemise ennetamiseks on vaja erinevaid tugiressursse.  

Kooliga seotud läbipõlemise võimalikuks mõjutajaks on ka isikuomadused (Slivar, 

2001). Näiteks on uuringust leitud, et mida empaatilisemad on õpilased, seda kõrgem on 

nende kooliga seotud läbipõlemise määr (Farina et al., 2020). Varasemad uuringud on 

täheldanud ka seda, et edule orienteeritud õpilased kannatavad rohkem kooliga seotud 

läbipõlemise käes (Tuominen-Soini, Salmela-Aro, & Niemivirta, 2008). 

On tehtud mitmeid uuringuid, kus on uuritud kooliga seotud läbipõlemise erinevusi 

poiste ja tüdrukute vahel. On leitud, et kui tüdrukud saavad koolis paremini hakkama, siis 

samas kogevad nad rohkem sisemist kurnatust kui poisid. Lisaks hindavad tüdrukud ennast 

negatiivsemalt. Tüdrukud kalduvad muretsema tulemuste üle ning kogevad ka rohkem 

ärevust ning depressiooni. Muretsemine võib tõsta nende pingutust hästi teha. (Pomerantz, 

Altermatt, & Saxon, 2002) Murberg ja Bru (2004) uuringu tulemused näitasid samuti, et 

tüdrukud kogevad rohkem stressi, mis on seotud heade tulemuste saavutamisega koolis. 

Teiselt poolt kogesid poisid jälle rohkem stressi kooliga seotud konfliktide pärast, mis 

tekkisid vanemate ja õpetajatega. Ka Salmela-Aro ja Tynkkynen (2012) uurisid soolisi 

erinevusi kooliga seotud läbipõlemises. Tulemustest leiti, et tüdrukud kogesid kooliga seotud 

läbipõlemist rohkem kui poisid. Sama tulemuseni jõudsid ka Kiuru, Aunola, Nurmi, 

Leskinen ja Salmela-Aro (2008) ning Slivar (2001). Ka Eestis läbiviidud uuringust leiti, et 

Eesti koolides õppivatel tüdrukutel on läbipõlemise määr kõrgem (Grinberg, 2017).  

Kooliga seotud läbipõlemine võib suureneda vanusega. Uuringust on leitud, et 

gümnaasiumis õppivatel poistel ja tüdrukutel olid tõusnud kõik kolm läbipõlemise tunnust – 

küünilisus, kurnatus ning ebaadekvaatsuse tunne õpilasena. (Salmela-Aro & Tynkkynen, 

2012) Sama tulemus on saadud ka teise uuringuga – õpilastel, kes lähevad edasi 

gümnaasiumisse õppima, on suurem võimalus, et kooliga seotud läbipõlemise tase suureneb 

ajaga. Neil õpilastel suurenesid samuti kõigi kolme läbipõlemise tunnuse tasemed. Samas 

leiti, et õpilastel, kes õpivad edasi kutsekoolis, ei tõuse läbipõlemise tunnused sarnasel 
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tasemel. (Bask & Salmela-Aro, 2013) Grinberg (2017) uuris Eesti gümnaasiumiõpilasi ning 

leidis, et 12. klassi õpilastel on läbipõlemise määr kõrgem kui 10. klassi õpilastel.  

Läbipõlemisel võivad olla negatiivsed tagajärjed, näiteks töölt/koolist puudumine 

(Toppinen-Tanner et al., 2005). Slivar (2001) leidis, et õpilased, kes on kogenud 

läbipõlemist, puuduvad koolist statistiliselt oluliselt rohkem. Tulemused näitasid, et 

läbipõlenud õpilased puudusid aastas keskmiselt 63 tundi ning läbipõlemist mittekogenud 

õpilased puudusid keskmiselt 48 tundi aastas. Lisaks võib läbipõlemise tagajärjel tekkida 

inimesel halb tervis ja kõrgem risk depressiooniks (Toppinen-Tanner et al., 2005). Ka 

Salmela-Aro et al. (2009a) ja Yakla (2019) on kirjutanud, et noortel, kes on kogenud kooliga 

seotud läbipõlemist, on suurem risk depressioonile täiskasvanueas. Läbipõlenud õpilasel 

kaob kooliga side ja tihti jäetakse see pooleli (Yakla, 2019). Bask ja Salmela-Aro (2013) 

leidsid samuti enda uuringus, et kolmest läbipõlemise tunnusest – küünilisus, 

ebaadekvaatsuse tunne ning kurnatus – suurendasid kaks tunnust koolist väljalangemist. 

Õpilased, kellel oli kõrge küünilisuse tase, olid neli korda rohkem koolist välja langenud, 

kui need õpilased, kellel oli madal küünilisuse tase. Kõrge ebaadekvaatsuse tundega õpilastel 

oli peaaegu kolm korda suurem võimalus koolist välja langeda. Lisaks nendele võib 

läbipõlenul halveneda ka füüsiline ja vaimne tervis (Jürisoo, 2004). Läbipõlemine võib 

kahjustada ka toimetulekuvõimet ja elustiili (Maslach & Leiter, 2007). Lisaks võib see 

õpilasele põhjustada madalat enesehinnangut ning suurendada suitsidaalsuse riski (Walburg, 

2004).  

Kokkuvõtvalt saab välja tuua, et kooliga seotud läbipõlemisel on mitmeid 

tekkepõhjuseid. Nendeks võivad olla akadeemilised raskused, kui õpilane tunneb, et ta ei saa 

koolitööga hakkama. Lisaks mõjutab läbipõlemist ka õiglusetunne ning positiivne 

motivatsioon, millega õpilased ise tunnevad, et nad tahavad teadmisi omandada mitte ainult 

hinnete pärast. Läbipõlemist võivad soodustada ka konfliktsed suhted nii peres kui ka 

koolikeskkonnas. Läbipõlemise ennetamiseks oleks vaja ka erinevaid tugiressursse, mis 

toetavad õpilast. On ka leitud, et tüdrukud kogevad läbipõlemist rohkem kui poisid. Lisaks 

võib läbipõlemine vanusega suureneda.  

 

1.4 Stress ja depressioon õpiraskustega õpilastel  

 

Autori teada ei ole varem viidud läbi uuringuid, mis uuriks õpiraskustega õpilasi ja kooliga 

seotud läbipõlemist. Väga palju on uuritud hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajate ja 

vanemate läbipõlemist. Küll aga on uuritud õpiraskustega õpilasi ning nende kogetud 
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kooliga seotud stressi. Stress on aga läbipõlemise juures oluline faktor, sest pikaajaline 

kooliga seotud stress võib viia läbipõlemiseni (Salmela-Aro et al., 2008). On ka uuritud 

õpiraskustega õpilaste depressiooni, mis on samuti läbipõlemisega seotud, sest on leitud, et 

kooliga seotud läbipõlemine võib viia hiljem depressioonini, mille tõttu peab kooliga seotud 

läbipõlemist võtma tõsiselt (Salmela-Aro et al., 2009a). Ka Bakker et al. (2000) ning Leiter 

ja Durup (1994) on jõudnud enda läbiviidud uurimustes järeldusele, et läbipõlemine võib 

viia depressioonini. Läbipõlemine, depressioon ja lisaks ka ärevus on kontseptuaalselt 

eraldiseisvad konstruktid, kuid empiiriliselt jagab läbipõlemine sarnast sümptomatoloogiat 

teiste afektiivsete häiretega (May, Bauer, & Fincham, 2015). Kuna läbipõlemine, stress ja 

depressioon on omavahel tugevalt seotud, on autor toonud välja uurimusi, mis uurivad 

õpiraskustega õpilaste stressi ja depressiooni. 

Undheim ja Sund (2008) uurisid lugemisraskustega õpilasi. Oma uuringus 

keskendusid nad lugemisraskustega õpilaste ja lugemisraskusteta õpilaste 

psühhosotsiaalsetele muutujatele. Nad viisid läbi uuringu 2464 Norra 12–15aastaste 

noorukite seas. 7,8% (N = 191) õpilastest hindas endal olevat lugemisraskust. Uuringu 

tulemused näitasid, et lugemisraskustega õpilastel on kõrgem tase depressiivsete sümptomite 

näitajate ja koolistressi poolest. Lisaks muretsesid nad rohkem kooli minemise pärast ning 

neil olid madalamad hinded. Veel tundsid lugemisraskustega õpilased ennast vähem 

aktsepteeritult eakaaslaste hulgas. Seda tulemust toetab ka Mammarella et al. (2016) poolt 

läbi viidud uuring. Nemad uurisid 8–11aastaseid mitteverbaalsete õpiraskustega õpilasi, 

lugemisraskustega õpilasi ning eakohase arenguga õpilasi. Leiti, et lugemisraskustega 

õpilastel olid tõsisemad depressiooni sümptomid kui teistel õpilastel. Lisaks oli 

lugemisraskustega ja mitteverbaalsete õpiraskustega õpilastel rohkem ärevuse tunnuseid. 

Samale tulemusele jõudsid ka Maughan, Rowe, Loeber ja Stouthamer-Loeber (2003), kes 

said enda uuringuga järeldada, et lugemisraskustega poistel on suurem risk depressiivseks 

tujuks.  

Ka Geisthardt ja Munsch (1996) uurisid, kuidas tajuvad kooliga seotud stressi 

õpiraskustega õpilased ja õpiraskusteta õpilased. Nende tulemustest selgus aga see, et 

õpiraskustega õpilased ei kogenud rohkem stressirohkeid sündmusi koolis kui õpiraskusteta 

õpilased. Neid mõjutavad stressirohked sündmused sarnaselt. Ainuke erinevus, mis leiti, oli 

see, et õpiraskustega õpilased kasutavad stressiga toimetulekuks selle eiramist rohkem kui 

eakohase arenguga õpilased. Lisaks pöörduvad õpiraskustega õpilased toe saamiseks rohkem 

sõprade poole kui eakohase arenguga õpilased, kes otsivad abi pigem vanematelt. 
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Lisaks on uuritud ka õpiraskustega õpilasi ning depressiooni. Kiuru, Leskinen, Nurmi 

ja Salmela-Aro (2011) viisid läbi uuringu 658 Soome noore seas, mille eesmärgiks oli 

uurida, kas õpiraskused prognoosivad hilisemaid depressiooni sümptomeid ning kas sugu 

mõjutab neid seoseid. Tulemustest järeldati, et õpiraskustega õpilased tunnevad ennast 

ebapiisava õpilasena, mis omakorda tõstis võimalust depressiivsete sümptomite tekkeks. Ka 

sooga oli seos olemas – õpilasel, kes on tüdruk ning kellel on õpiraskused, on suurem 

võimalus depressiooni sümptomite tekkeks. Sama tulemuseni on jõudnud ka Alesi, Rappo 

ja Pepi (2014), kes uurisid Itaalia lapsi. Nad leidsid, et õpiraskustega õpilastel on kõrgem 

depressioonitase. Lisaks sellele esineb neil rohkem kooliga seotud ärevust ning nad hindavad 

enda enesehinnangut madalamalt kui eakohase arenguga õpilased.  

Bonifacci, Storti, Tobia ja Suardi (2016) viisid samuti läbi uuringu spetsiifiliste 

õpiraskustega õpilaste ja õpiraskusteta õpilaste ning nende vanemate seas. Perekondi oli 

kokku 34 ning õpilased olid vanuses 7–13 aastat. Enesehindamise küsimustiku abil uurisid 

nad õpilaste ärevust, depressiooni ja enesehinnangut. Tulemustest selgus, et õpiraskustega 

õpilastel oli kooliga seotud enesehinnang madalam. Saab järeldada, et õpiraskused võivad 

mõjutada enesehinnangut ning peamiselt just kooliga seotud enesehinnangut, sest neil 

esinevad õppimises raskused. Üldiselt ei hinnanud õpiraskustega õpilased enda ärevust ning 

depressiooni kõrgemalt, kuid kui vaadata individuaalseid erinevusi, siis oli õpiraskustega 

õpilaste seas siiski rohkem neid õpilasi, kes hindasid enda depressioonitaset keskmisest 

kõrgemaks. Samas tõid tulemused jälle välja selle, et õpiraskustega õpilaste vanemad 

hindasid enda lapsi rohkem ärevaks ning depressiivsemaks kui kontrollgrupi vanemad.  

Saab öelda, et õpiraskustega õpilaste uuringud on toonud erinevaid tulemusi. Üldiselt 

saab siiski välja tuua, et õpiraskused võivad suurendada õpilaste depressioonitaset, ärevust 

ja kooliga seotud stressi. Samuti võib õpiraskustega õpilaste enesehinnang olla madalam kui 

neil õpilastel, kellel ei esine õppimises raskusi.  
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2. UURIMUSE METOODIKA 

 

Uurimuse metoodika peatükk koosneb viiest erinevast alapeatükist. Nendes antakse 

ülevaade magistritöö eesmärgist, uurimisküsimustest ja hüpoteesidest. Lisaks kirjeldatakse 

valimit. Tuuakse välja ka magistritöös kasutatud mõõtmisvahendid. Samuti kirjeldatakse 

detailselt uurimisprotseduuri.  

Käesolevas töös on kasutatud kvantitatiivset uurimisperspektiivi ja uurimisstrateegiaks 

on kaardistusuuring. 

 

2.1 Eesmärk, uurimisküsimused ja hüpoteesid  

 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas põhikooli ja gümnaasiumi õpiraskustega 

õpilased tajuvad enda kooliga seotud läbipõlemist.  

Eesmärgist lähtuvalt on koostatud järgnevad uurimisküsimused: 

 Milliseid erinevusi esineb õpiraskustega ja eakohase arenguga õpilastel läbipõlemise 

tajumises? 

 Kuidas tajuvad õpiraskustega õpilased enda läbipõlemist?  

 Kuidas erineb põhikooli ja gümnaasiumi õpiraskustega õpilastel läbipõlemise määr?  

 Kuidas erineb vastavalt õpilase soole õpiraskustega õpilaste läbipõlemise määr?  

Lisaks püstitati ka kolm järgnevat hüpoteesi: 

Hüpotees 1: Õpiraskustega õpilastel on läbipõlemise määr kõrgem kui eakohase arenguga 

õpilastel.  

Varasemalt on leitud, et lugemisraskustega õpilastel on kõrgem tase depressiivsete 

sümptomite näitajate poolest (Mammarella et al, 2016; Undheim & Sund, 2008). 

Õpiraskustega õpilaste puhul on leitud, et neil on kõrgem depressioonitase (Alesi, Rappo ja 

Pepi, 2014). 

Hüpotees 2: Gümnaasiumi õpiraskustega õpilastel on kõrgem läbipõlemise määr kui 

põhikooli õpilastel.  

Varasemalt on leitud, et eakohase arenguga õpilaste kooliga seotud läbipõlemine võib 

suureneda vanusega (Bask & Salmela-Aro, 2013; Salmela-Aro & Tynkkynen, 2012). Ka 

Eestis läbiviidud uuringust selgus, et kooliga seotud läbipõlemine oli 12. klassi õpilastel 

suurem kui 10. klassi õpilastel (Grinberg, 2017). 

Hüpotees 3: Õpiraskustega naissoost õpilastel on läbipõlemise määr kõrgem kui poistel. 
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Salmela-Aro ja Tynkkynen (2012) ja Grinberg (2017) leidsid, et eakohase arenguga 

tüdrukutel on läbipõlemise määr suurem. On ka leitud, et tüdrukud kogevad rohkem stressi 

(Jose & Ratcliffe, 2004). 

 

2.2 Valimi kirjeldus  

 

Valimi ülevaade on välja toodud tabelis 1. Kokku koosnes valim 4858 6.–12. klassi õpilasest 

42-st erinevast koolist üle Eesti. Õpilased olid vanuses 11–20 aastat. Antud valimist eraldati 

omakorda kaks gruppi õpilasi – õpiraskustega õpilased ja eakohase arenguga õpilased. 

Kuidas õpilasi eraldati, on kirjeldatud alapeatükis 2.4. Õpiraskustega õpilasi oli kokku 5,9% 

(N = 288) kõikidest õpilastest. Õpiraskustega õpilaste vanused jäid vahemikku 12–19 aastat. 

Neist olid 39,2% (N = 113) poisid ja 59,4% (N = 171) tüdrukud. 1.4% (N = 4) jättis soo 

märkimata. Õpiraskustega õpilastest õppis 72,6% (N = 209) põhikoolis 6.-9. klassis ning 

27,4% (N = 79) gümnaasiumis 10.–12. klassis. Eakohase arenguga õpilasi oli 94,1% (N = 

4570). Neist olid 44% (N = 2012) poisid ja 55,8% (N = 2552) tüdrukud. 0,1% (N = 6) jättis 

soo märkimata. Eakohase arenguga õpilastest õppis 69,3% (N = 3169) põhikoolis ning 

30,7% (N = 1401) gümnaasiumis.  

 

Tabel 1. Valimi ülevaade. 

 Õpilased 

kokku 

 

Poisid 

 

Tüdrukud 

Sugu 

märkimata 

Põhikool 

6.–9. 

klass 

Gümnaasium 

10.–12. klass 

 

Õpiraskustega 

õpilased 

 

288 

 

113 

 

171 

 

4 

 

209 

 

79 

 

Eakohase 

arenguga 

õpilased 

 

 

4570 

 

 

2012 

 

 

2552 

 

 

6 

 

 

3169 

 

 

1401 

 

Õpilased 

kokku 

 

4858 

 

2125 

 

2723 

 

10 

 

3378 

 

1480 

 

2.3 Mõõtmisvahendid  

 
Käesolevas töös kasutati õpiraskusi ja läbipõlemist mõõtvaid skaalasid. Samuti küsiti 

vastajatelt demograafilisi andmeid: sugu, vanus, klass. Läbipõlemise mõõtmiseks kasutati 
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kooliga seotud läbipõlemise skaalat School Burnout Inventory (SBI) (Salmela-Aro, Kiuru, 

Leskinen, & Nurmi, 2009b). Antud skaala koosneb kolmest alaskaalast, milles õpilased 

peavad hindama väiteid õppetööst kurnatuse (exhaustion at schoolwork), künismi (cynicism 

toward the meaning of school) ja ebaadekvaatsuse tunde (sense of inadequacy at school) 

kohta. Väiteid hinnati 7-pallisel Likert skaalal, kus 1 = “ei nõustu“ ja 7 = “nõustun täielikult“. 

Näited skaala väidetest: „Mõtlen tihti, kas minu koolitöödel on mõtet“, „Mul pole 

motivatsiooni koolitöid teha ja ma mõtlen sageli käegalöömisele“, „Magan sageli oma 

koolitööde pärast halvasti“. Skaala on eesti keelde tõlkinud Okas (2014) ning seda on 

kohandatud. Õpilase kõrge väärtus antud skaalas näitab tema suuremat tajutud kooliga 

seotud läbipõlemist. Salmela-Aro jt (2009b) on saanud skaala üldiseks sisemise reliaabluse 

näitajaks Cronbachi α = 0,88. Käesolevas töös leiti, et läbipõlemise skaala üldine sisemise 

reliaabluse näitaja on Cronbachi α = 0,87. 

Õpiraskustega õpilaste määramiseks proovisid töö autor ja juhendaja kõigepealt leida 

varasemalt koostatud mõõdikuid ja skaalasid. Valdavalt on siiski kasutusel olnud testimine. 

Selle tõttu koostasid töö autor ning juhendaja Ene Varik-Maasik ise antud töö jaoks eraldi 

skaala, millega määrata õpilaste võimalikke õpiraskusi nende endi hinnangul. Kuna õpilased 

on 6.–12. klassi õpilased, on nad võimelised enda raskusi õppetöös hindama. Skaala koosnes 

kuuest erinevast väitest, mis toovad välja, kas õpilastel esineb raskusi õppetöös. Väidete 

koostamisel keskenduti sellele, millised raskused võivad õpiraskustega õpilastel koolis 

tekkida (raskused loetu mõistmisel, liiga kiire töötempo, raskused õpitust arusaamisel). 

Skaala koosnes väidetest nagu „Sul on raske klassikaaslastega samas tempos õppetööga 

toime tulla“, „Õpitavast arusaamine võtab sul kauem aega kui teistel eakaaslastel“, „Sa 

tunned, et õppimine on sinu jaoks raske“. Õpilase kõrgem väärtus skaalas osutab tema 

võimalikele õpiraskustele. Käesolevas töös arvati õpilane õpiraskustega õpilaste hulka, kui 

tema keskmine tulemus oli suurem või võrdne 5-ga. Õpiraskuste skaala puhul leiti, et 

Cronbachi α = 0,81. 

 

2.4 Analüüsivahendid 

 

Andmeid analüüsiti programmiga IBM SPSS Statistics 26. Kõigepealt eraldati kogu valimist 

õpiraskustega õpilased, et nende vastuseid eraldi analüüsida. Lepiti kokku, et õpiraskustega 

õpilaste hulka arvati õpilased, kelle keskmine tulemus õpiraskuste plokis oli suurem kui 5. 

See tähendab, et enamus väidete kohta vastasid nad „pigem sageli“, „sageli“, „väga sageli“. 
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Õpiraskustega õpilaste väärtuseks pandi 1 ja eakohase arenguga õpilaste väärtuseks 0. 

Andmete analüüsimisel kasutati kirjeldava statistika meetodit, korrelatsioonanalüüsi ning 

sõltumatute valimite t-testi. Selleks et leida, kuidas erineb õpiraskustega ja eakohase 

arenguga õpilaste kooliga seotud läbipõlemine, arvutati mõlema grupi läbipõlemise 

keskmine määr. Seejärel viidi läbi sõltumatute valimite t-test. Kirjeldamaks, kuidas tajuvad 

õpiraskustega õpilased enda läbipõlemist, arvutati õpiraskustega õpilaste kooliga seotud 

läbipõlemise keskmine tulemus ning iga läbipõlemise väite keskmine tulemus. Samuti viidi 

läbi korrelatsioonanalüüs, et leida, kuidas on seotud õpiraskused ja läbipõlemine. Leidmaks, 

kuidas mõjutab õpiraskustega õpilaste läbipõlemist nende vanus ja sugu, viidi läbi 

sõltumatute valimite t-test. Sama test viidi läbi ka selleks, et leida erinevused kooliga seotud 

läbipõlemises õpiraskustega õpilaste ja eakohase arenguga õpilaste vahel.  

 

2.5 Uurimisprotseduuri kirjeldus  

 

Magistritöö on osa suuremast Mati Heidmetsa juhitud uuringust Õpilasuurimus 2020. 

Uurimuse viis läbi TLÜ Haridusinnovatsioonikeskus. Magistritöö autor liitus 

uurimisgrupiga juhendaja ettepanekul ning leiti magistritöö jaoks sobiv teema. Seejärel 

osales töö autor aktiivselt uurimisgrupi kohtumistel ning aitas kaasa küsimustiku loomisele 

koos teiste Haridusteaduste Instituudi uurijatega. Kuna sellist uurimust oli ka varem läbi 

viidud, siis oli küsimustiku algvorm valmis ning sellele lisati uurimisgrupi liikmete poolt 

soovitud teemasid/küsimusi juurde. Autor koostas koostöös magistritöö juhendaja Ene 

Varik-Maasikuga küsimustikku õpiraskusi käsitleva ploki, millega leiti uurimusse valim. 

Lisaks vaadati see üle ka uurimisgrupi poolt ning muudeti vastavalt tagasisidele. Valmis 

küsitlus saadeti TLÜ Haridusinnovatsioonkeskuse poolt Eesti koolidesse laiali. Andmeid 

koguti 2020. aasta veebruaris. Koolidelt oli eelnevalt küsitud nõusolekut ning küsitlusele 

vastamine oli iga õpilase puhul vabatahtlik. Küsimustiku täitsid 6.–12. klassi õpilased. 

Küsitlus toimus Internetis keskkonnas LimeSurvey. Küsimustiku täitmine võttis aega 

orienteeruvalt 15–20 minutit. Õpilased ja ka koolid osalesid uurimuses anonüümsena. Iga 

kool ja vastaja sai numbrilise koodi. Kui vastused kätte saati, sisestati andmed TLÜ 

Haridusinnovatsiooni keskuse poolt Excelisse. Seejärel saadeti andmed kõikidele 

uurimisgrupi liikmetele. Grupi liikmed said PowerPoint esitluse, mis tutvustas uuringu 

tulemusi üldiselt.  

Peale seda sisestas magistritöö autor saadud andmed IBM SPSS Statistics 26 

programmi. Andmeid kohandati ja uurimuses kasutati läbi viidud küsitlusest töö jaoks 
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vajalikke andmeid. Seejärel viidi läbi vajalikud analüüsid ning toodi välja peamised 

tulemused.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

3. TULEMUSED 

 

Tulemuste peatükis tuuakse välja empiirilise uurimuse peamised tulemused. Peatükk 

koosneb omakorda alapeatükkidest, mis on koostatud lähtuvalt uurimisküsimustest.  

 

3.1 Kooliga seotud läbipõlemise erinevus õpiraskustega ja eakohase arenguga õpilastel 

 

Magistritöö autor soovis leida, kuidas erineb kooliga seotud läbipõlemise määr 

õpiraskustega õpilastel ja eakohase arenguga õpilastel. Selle jaoks tuli kõigepealt teineteisest 

eraldada kaks gruppi – õpiraskustega õpilased ja eakohase arenguga õpilased. Selleks 

arvutati kõikide õpilaste keskmine tulemus õpiraskuste väidete puhul. Seejärel arvati 

õpiraskustega õpilaste hulka õpilased, kelle keskmine tulemus õpiraskuste plokis oli suurem 

kui 5. See tähendab, et enamus väidete kohta vastasid nad „pigem sageli“, „sageli“, „väga 

sageli“. Õpiraskustega õpilaste väärtuseks pandi 1 ja eakohase arenguga õpilaste väärtuseks 

0.  

Seejärel arvutati ka kõikide õpilaste kooliga seotud läbipõlemise keskmine määr. Kui 

see oli tehtud, sai leida läbipõlemise määra erinevus õpiraskustega ja eakohase arenguga 

õpilaste vahel. Selleks viidi läbi sõltumatute valimite t-testi. Tulemustest selgus, et 

õpiraskustega õpilaste keskmine läbipõlemise määr (M = 5,56, SD = 1,08) on eakohase 

arenguga õpilastest (M = 4,04, SD = 1,28) statistiliselt oluliselt kõrgem [t(339,747) = -22,82, 

p < 0,01]. Kui võrrelda iga väidet eraldi, siis kõige suurem erinevus oli kolmanda ja neljanda 

väite vahel. Väite 3 „Mul pole motivatsiooni koolitöid teha ning mõtlen sageli 

käegalöömisele“ keskmine tulemus õpiraskustega õpilastel oli M = 5,69 (SD = 1,57) ja 

eakohase arenguga õpilastel M = 3,97 (SD = 1,78). Õpiraskustega õpilaste keskmine tulemus 

väite 4 „Õppides tunnen, et ma ei saa hakkama“ puhul oli M = 5,74 (SD = 1,37) ja eakohase 

arenguga õpilastel M = 3,44 (SD = 1,58). Viimase väite puhul on selline erinevus eeldatav, 

sest õpiraskustega õpilastel on enda raskuste tõttu tõepoolest keerulisem õppetööga hakkama 

saada.  

Saab järeldada, et õpiraskustega õpilaste läbipõlemise määr on kõrgem kui eakohase 

arenguga õpilastel. Õpiraskustega õpilased võivad tunda rohkem ülekoormatust ning 

ebaadekvaatsuse tunnet. Nad võivad tunda, et ei saa õppetööga hakkama ja muutuvad selle 

suhtes ükskõikseks. Tasub märkida, et valimite suurused erinesid oluliselt. Eakohase 

arenguga õpilasi oli N = 4570 ja õpiraskustega õpilasi N = 288. 
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3.2 Õpiraskustega õpilaste kooliga seotud läbipõlemine 

 

Selgitamaks välja, kuidas õpiraskustega õpilased tajuvad enda kooliga seotud läbipõlemist, 

kasutati tulemuste välja toomiseks kirjeldava statistika analüüsimeetodit. Kõigepealt leiti 

õpiraskustega õpilaste üldise läbipõlemise keskmine määr. Lisaks viidi läbi ka 

korrelatsioonanalüüs, et leida, kuidas on seotud õpiraskused ja läbipõlemine. Seejärel 

analüüsiti iga väidet eraldi leides iga väite keskmise tulemuse, mis annab detailsema 

ülevaate, kuidas õpiraskustega õpilased enda läbipõlemist hindasid.  

Õpiraskustega õpilaste üldiseks keskmiseks kooliga seotud läbipõlemise määraks saadi 

seitsmepallisel Likert skaalal M = 5,56 (SD = 1,08). Mida suurem on skaala tulemus, seda 

kõrgemat üldist kooliga seotud läbipõlemist see näitab. Täpseid määrasid tulemuste 

tõlgendamiseks ette ei ole antud. Keskmiste jaotus histogrammina on toodud välja joonisel 

1. On näha, et õpiraskustega õpilaste kooliga seotud läbipõlemise keskmised tulemused on 

pigem kõrgemad. Kõige rohkem oli keskmiseid tulemusi, mis jäävad 5–6 vahele. See 

tähendab, et enamus õpiraskustega õpilasi valis kooliga seotud läbipõlemist hindavate 

väidete suhtes „pigem nõustun“, „nõustun“ või „nõustun täielikult“. Saab öelda, et 

õpiraskustega õpilastel esineb kõrgem kooliga seotud läbipõlemise määr.  

 

 

Joonis 1. Läbipõlemise keskmiste tulemuste jaotus õpiraskustega õpilastel. 
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Lisaks viis töö autor läbi korrelatsioonanalüüsi, mille eesmärgiks oli leida, kas ja 

milline seos on õpiraskuste ja kooliga seotud läbipõlemise vahel. Analüüsi tulemustest 

selgus, et seos on olemas. Tuli välja, et õpiraskused ja kooliga seotud läbipõlemine on 

statistiliselt olulisel määral positiivselt seotud (r = 0,53, p < 0,01). Seega võib öelda, et mida 

raskemaks hindavad õpilased enda õpiraskusi, seda kõrgem on neil kooliga seotud 

läbipõlemise määr. 

Seejärel uuriti kõiki läbipõlemise väiteid eraldi, et saada põhjalikum ja detailsem 

ülevaade. Läbipõlemise skaala koosnes seitsmest erinevast väitest. Väide 1 oli „Minu 

igapäevaseid ülesandeid tuleks vähendada“. Õpiraskustega õpilaste keskmine vastus selle 

väite puhul seitsmepallisel skaalal oli M = 5,55 (SD = 1,57). Võib järeldada, et õpiraskustega 

õpilased tunnevad sageli, et neile on antud igapäevaselt liiga palju kooliga seotud ülesandeid. 

See tekitab neile ülekoormatuse tunnet, mis võib suurendada kooliga seotud läbipõlemise 

riski.  

Väite 2 „Ma mõtlen tihti, kas minu koolitöödel on mõtet“ keskmine vastus 

õpiraskustega õpilastel oli M = 5,73 (SD = 1,49). On asjakohane öelda, et õpiraskustega 

õpilased võivad tunda õppimise vastu küünilisust ja see ei pruugi olla nende jaoks 

tähendusrikas.  

Väide 3 oli „Mul pole motivatsiooni koolitöid teha ning mõtlen sageli 

käegalöömisele“. Keskmine vastus seitsmepallisel skaalal oli M = 5,69 (SD = 1,57). Ka selle 

väite puhul saab järeldada, et õpiraskustega õpilastel on koolitööde suhtes pigem madal 

motivatsioon ning huvi selle vastu võib väheneda. Nad võivad suhtuda koolitöösse 

ükskõikselt ning ei pruugi soovida selle nimel pingutada.  

Väide 4 oli „Õppides tunnen, et ma ei saa hakkama“. Õpiraskustega õpilaste keskmine 

vastus oli M = 5,74 (SD = 1,37). Võib öelda, et õpiraskustega õpilastel võib tekkida 

ebaadekvaatsuse tunne õpilasena. Nad tunevad sageli, et nad ei saa õppimisega hakkama.  

Väite 5 „Magan sageli oma koolitööde pärast halvasti“ keskmiseks tulemuseks saadi              

M = 4,91 (SD = 1,99). Saab järeldada, et õpiraskustega õpilased võivad tunda õppetöö pärast 

kurnatust ja stressi, mis omakorda mõjutab ka nende unekvaliteeti. 

Väide 6 oli „Olen koolitöödega ülekoormatud“. Selle keskmiseks tulemuseks 

õpiraskustega õpilaste puhul saadi M = 5,42 (SD = 1,59). Võib öelda, et õpiraskustega 

õpilased tunnevad kooliga seotud ülekoormatuse tunnet. 

Väite 7 „Kontrolltööd ja eksamid tekitavad minus stressi“ keskmiseks tulemuseks 

saadi õpiraskustega õpilaste puhul M = 5,88 (SD = 1,68). Selle väite puhul tasub ära mainida, 

et 55,9% (N = 161) õpilastest valis seitsmepallisel skaalal numbri 7 ehk „nõustun täielikult“. 
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On kohane järeldada, et õpiraskustega õpilastel võib tekkida stress ja ülekoormatuse tunne 

kontrolltööde ja eksamite puhul.  

Seega saab öelda, et kõikide väidete puhul oli õpiraskustega õpilaste keskmine tulemus 

kõrgemapoolsem. Tasub ka mainida, et kõikide väidete puhul oli õpilasi, kes vastasid 7 ehk 

„nõustun täielikult“ kõige rohkem. Õpiraskustega õpilased kogevad ülekoormust ja 

kurnatust enda koolitööde pärast. Samuti võivad nad tunda, et ei saa hakkama ja on 

ebaadekvaatsed kooliga seotud ülesannetes. Õpiraskustega õpilastel võib kaduda õppimise 

suhtes motivatsioon ning nad võivad olla õppetöö suhtes ükskõiksed ja hoolimatud. Kõik 

see tekitab kooliga seotud läbipõlemist, mida saab järeldada ka nende läbipõlemise määra 

keskmisest tulemusest: õpiraskustega õpilastel esineb kõrge kooliga seotud läbipõlemise 

määr. 

 

3.2 Õpiraskustega õpilaste läbipõlemise erinevus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastel  

 

Seejärel sooviti leida, kuidas erineb õpiraskustega õpilaste läbipõlemise määr põhikooli ja 

gümnaasiumi õpilaste vahel. Selle leidmiseks viidi läbi sõltumatute valimite t-testi. Selgus, 

et gümnaasiumi õpiraskustega õpilaste läbipõlemise määr ja põhikooli õpiraskustega 

õpilaste läbipõlemise määr ei erine statistiliselt olulisel määral (vt Tabel 2). Arvesse tasub 

võtta, et valimi suurused on erinevad – põhikooli õpilasi oli 209 ja gümnaasiumiõpilasi 

märgatavalt vähem – 79.  

Tabel 2. Põhikooli ja gümnaasiumi õpiraskustega õpilaste läbipõlemise erinevused. 

 
Põhikool 

N = 209 
 

Gümnaasium 

N = 79 
   

 

 M SD  M SD t df p  

Läbipõlemine 5,56 1,13  5,56 0,94 0,018 168,610 0,99  

 

Kui võrrelda aga iga väidet õpiraskustega põhikooli ja gümnaasiumiõpilaste vahel 

eraldi, siis on näha, et küünilisusega seotud väidete „Ma mõtlen tihti, kas minu koolitöödel 

on mõtet“ ja „Mul pole motivatsiooni koolitöid teha ning mõtlen sageli käegalöömisele“ 

keskmine tulemus on kooliastmeti erinev. Väite „Ma mõtlen tihti, kas minu koolitöödel on 

mõtet“ gümnaasiumi õpiraskustega õpilaste keskmine tulemus (M = 6,08, SD = 1,06) on 

põhikooli õpilastest (M = 5,60, SD = 1,61) statistiliselt olulisel määral suurem [t(212,979) = 
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-2,90, p < 0,05]. Ka teise väite „Mul pole motivatsiooni koolitöid teha ning mõtlen sageli 

käegalöömisele“ puhul on gümnaasiumiõpilaste keskmine tulemus (M = 6,03, SD = 1,26) 

põhikooli õpilastest (M = 5,57, SD = 1,66) statistiliselt oluliselt kõrgem ([t(184,115) = -2,50, 

p < 0,05]. See tähendab, et küünilisus kooli vastu on gümnaasiumi õpiraskustega õpilastel 

suurem kui põhikooli õpilastel. On suurem tõenäosus, et gümnaasiumi õpiraskustega 

õpilastel kaob kooli suhtes huvi ja motivatsioon. Üldises kooliga seotud läbipõlemise 

tasemes siiski erinevusi välja ei tulnud. 

 

3.3 Õpiraskustega õpilaste läbipõlemise erinevus vastavalt soole 

 

Selleks et leida, kuidas õpiraskustega õpilaste läbipõlemise määr vastavalt soole erineb, viidi 

läbi sõltumatute valimite t-testi. Testi tulemusena ilmnes, et õpiraskustega tüdrukute 

läbipõlemise määra keskmine tulemus seitsmepallisel skaalal (M = 5,66, SD = 1,06) on 

õpiraskustega poistest (M = 5,42, SD = 1,10) statistiliselt olulisel määral kõrgem [t(282) =  

-2,00, p < 0,05]. Selle tõttu saab järeldada, et õpiraskustega õpilaste läbipõlemises esineb 

soolisi erinevusi. Õpiraskustega tüdrukute keskmine kooliga seotud läbipõlemise määr on 

kõrgem kui see on poistel.  

Uuriti ka täpsemalt läbipõlemise väiteid õpiraskustega poiste ja tüdrukute vahel eraldi. 

Selgus, et tüdrukud kogevad rohkem stressi koolitööde suhtes. Väite „Kontrolltööd ja 

eksamid tekitavad minus stressi“ oli tüdrukute keskmine tulemus (M = 6,22, SD = 1,43) 

poiste omast (M = 5,42, SD = 1,90) statistiliselt oluliselt kõrgem [t(193,75) = -3,81,                   

p < 0,05]. Lisaks muretsevad tüdrukud rohkem enda koolitööde pärast, mis segab ka nende 

une kvaliteeti. Väite „Magan sageli oma koolitööde pärast halvasti“ oli tüdrukute keskmine 

tulemus (M = 5,25, SD = 1,83) poiste omast (M = 4,45, SD = 2,11) samuti statistiliselt 

olulisel määral kõrgem [t(215,77) = -3,27, p < 0,05]. Samuti esines oluline erinevus väite 

„Õppides tunnen, et ma ei saa hakkama“ puhul. Tüdrukute keskmine tulemus (M = 5,94, 

SD = 1,22) oli poiste omast (M = 5,47, SD = 1,51) kõrgem [t(204,56) = -2,74, p < 0,05]. 

Saab öelda, et tüdrukud võivad ennast karmimalt hinnata ning olla ka madalama 

enesehinnanguga, tundes, et nad ei saa õppetööga hakkama.  

Saab öelda, et õpiraskuste tõttu esineb õpilasel õppetöös mitmeid raskusi ja takistusi, 

mille tagajärjel on neil suurem võimalus kooliga seotud läbipõlemise tekkimiseks. 

Uurimusega leiti, et õpiraskustega õpilastel on läbipõlemise määr statistiliselt oluliselt 

kõrgem kui eakohase arenguga õpilastel. Õpiraskusega õpilased tunnevad sageli, et nad ei 

saa õppetööga hakkama. Lisaks võivad nad kogeda palju stressi ning ülekoormust koolitööde 
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tõttu. Käesolevas magistritöös ei leitud, et kooliaste mängiks rolli läbipõlemise määras – 

põhikooli ja gümnaasiumi õpiraskustega õpilaste läbipõlemise keskmine määr ei erinenud 

statistiliselt olulisel määral. Selgus aga, et õpiraskustega tüdrukutel on kooliga seotud 

läbipõlemise määr kõrgem, kui see on poistel. Tüdrukud tunnevad koolitööde tõttu suuremat 

stressi, muretsevad rohkem ning tunnevad, et nad ei saa õppimisega hakkama.  
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ARUTELU 

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas põhikooli ja gümnaasiumi 

õpiraskustega õpilased tajuvad enda kooliga seotud läbipõlemist. Lisaks uuriti, milliseid 

erinevusi esineb õpiraskustega ja eakohase arenguga õpilastel läbipõlemise tajumises. 

Samuti sooviti läbiviidud uurimusega leida, kuidas erineb kooliga seotud läbipõlemise määr 

vastavalt põhikooli ja gümnaasiumi õpiraskustega õpilaste ning poiste ja tüdrukute vahel.  

Töö autor soovis teada, milliseid erinevusi esineb õpiraskustega ja eakohase arenguga 

õpilastel kooliga seotud läbipõlemise tajumises. Samuti püstitati ka hüpotees, mis oletas, et 

õpiraskustega õpilaste kooliga seotud läbipõlemise määr on eakohase arenguga õpilaste 

omast kõrgem. Käesoleva uurimuse tulemusena leidis see hüpotees kinnitust. Saab järeldada, 

et õpiraskustega õpilastel on kooliga seotud läbipõlemise määr kõrgem kui eakohase 

arenguga õpilastel. Varasemalt ei ole uuritud õpiraskustega õpilaste kooliga seotud 

läbipõlemist. Kuna aga depressioonil ja läbipõlemisel on sarnane sümptomaatika (May et 

al., 2015), siis on uurimuse tulemused kooskõlas uuringu tulemustega, mille viisid läbi Kiuru 

jt (2011). Enda läbiviidud uurimuses leidsid nad, et õpiraskused võivad tõsta depressiivsete 

sümptomite näitajaid. Samuti ka Alesi jt (2014) uurimuse tulemused näitasid, et 

õpiraskustega õpilastel oli kõrgem depressiooni ning kooliga seotud ärevuse tase, kui see oli 

eakohase arenguga õpilastel.  

Samuti uuriti, kuidas õpiraskustega õpilased tajuvad enda kooliga seotud läbipõlemist. 

Tulemused näitasid, et õpiraskustega õpilastel on kõrge kooliga seotud läbipõlemise määr. 

Läbipõlemise ja õpiraskuste vahel leiti ka korrelatsioon, mis näitas, et mida tugevamaks 

hindavad õpilased enda õpiraskusi, seda kõrgem on neil ka kooliga seotud läbipõlemise 

määr. Sarnasele järeldusele tuldi uurimusega, mille viisid läbi May et al. (2015). Nemad ei 

keskendunud õpiraskustega õpilastele, küll aga leidsid nad oma uuringus, et mida madalam 

on keskmine hinne, seda kõrgem on kooliga seotud läbipõlemise oht.  

Lisaks leiti, et õpiraskustega õpilased kogevad tugevalt ebaadekvaatsuse tunnet 

õpilasena. Nad tunnevad, et nad ei saa enda õppetööga hakkama. Tulemus ühtib Kiuru jt 

(2011) uurimusega, kus nad uurisid õpiraskusi ja depressiivseid sümptomeid. Nad leidsid 

samuti, et õpiraskused võivad tekitada kõrget ebaadekvaatsuse tunnet õpilasena. Lisaks 

näitasid käesoleva magistritöö tulemused, et õpiraskustega õpilased kogevad erinevate 

koolitööde pärast palju stressi. Ka Undheim ja Sund (2008) leidsid enda uurimuses, et 

lugemisraskustega õpilased tunnevad palju koolistressi ning muretsevad kooliminemise 
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pärast. Lisaks leiti magistritöös, et õpiraskustega õpilased tunnevad ülekoormatust 

koolitööde tõttu. 

Analüüsiti ka, kuidas erineb põhikooli ja gümnaasiumi õpiraskustega õpilastel 

läbipõlemise määr. Lisaks püstitati ka hüpotees. Hüpotees, mille kohaselt on gümnaasiumi 

õpiraskustega õpilastel kõrgem läbipõlemise määr kui põhikooli õpilastel, ei leidnud aga 

kinnitust. Tulemused näitasid, et nii põhikooli kui ka gümnaasiumiõpilaste kooliga seotud 

läbipõlemise määr ei erinenud statistiliselt olulisel määral. Käesoleva uuringu tulemused 

erinevad varasemalt läbiviidud sarnaste uuringute tulemustest. Erinevate uurimuste käigus 

on leitud, et eakohase arenguga õpilase kooliga seotud läbipõlemine pigem tõuseb vanusega 

(Salmela-Aro & Tynkkynen, 2012; Bask & Salmela-Aro, 2013; Grinberg, 2017; Farina et 

al., 2020). Üheks põhjuseks, miks tulemused erinevad, võib olla käesoleva uurimuse valimi 

suuruste erinevus. Põhikooli õpiraskustega õpilasi oli märgatavalt rohkem kui gümnaasiumi 

õpiraskustega noori. Lisaks võib eeldada, et tugeva õpiraskusega õpilased, kellel põhikoolis 

võis esineda kõrge kooliga seotud läbipõlemise määr, ei valinud õpingute jätkamiseks teed 

gümnaasiumisse. Küll aga leiti antud magistritöös, et küünilisusega seotud väidete keskmine 

tulemus oli gümnaasiumiõpilastel statistiliselt olulisel määral kõrgem. See näitab, et 

gümnaasiumis õppivatel õpiraskustega õpilastel on suurem võimalus kooli suhtes huvi ja 

motivatsiooni kadumiseks kui põhikooli õpilastel.  

Veel soovis autor teada, kuidas erineb õpiraskustega õpilaste kooliga seotud 

läbipõlemine vastavalt soole. Hüpoteesiga eeldati, et õpiraskustega naissoost õpilastel on 

läbipõlemise määr kõrgem kui poistel. Analüüsimise tulemusel leidis see hüpotees kinnitust. 

Leiti, et õpiraskustega tüdrukutel oli kooliga seotud läbipõlemise määr statistiliselt oluliselt 

kõrgem kui see oli poistel. Varasemalt on uuritud eakohase arenguga õpilaste kooliga seotud 

läbipõlemise soolisi erinevusi. Salmela-Aro ja Tynkkynen (2008) on enda uurimuses 

leidnud, et tüdrukud kogevad rohkem kooliga seotud läbipõlemist kui poisid. Ka Eestis 

varasemalt läbiviidud uurimus näitab sama tulemust (Grinberg, 2017). Magistritöö 

tulemused näitasid, et õpiraskustega tüdrukud kogevad rohkem koolitöödega seotud stressi 

kui poisid. Jose ja Ratcliffe (2004) on samuti leidnud, et tüdrukute stressitase on kõrgem 

ning nad kogevad stressi sagedamini ja intensiivsemalt kui poisid. Seega saab järeldada, et 

õpiraskustega tüdrukute keskmine kooliga seotud läbipõlemise määr on poiste omast 

kõrgem.  

Uurimuse kokkuvõtteks võib öelda, et õpiraskused tõstavad kooliga seotud 

läbipõlemise riski rohkem kui eakohase arenguga õpilastel. Õpiraskustega õpilased võivad 

kogeda ebaadekvaatsuse tunnet õpilasena ning koolistressi. Nad tunnevad ülekoormatuse 
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tunnet õppetööde tõttu. Õpiraskustega tüdrukutel on kooliga seotud läbipõlemise keskmine 

määr kõrgem kui poistel. Nad kogevad rohkem stressi.  
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KOKKUVÕTE 

 

Kooliga seotud läbipõlemine tekib õppeprotsessi käigus. Õpilane, kes on kooli tõttu 

läbipõlenud, tunneb tihti väsimust ning on ülekoormatud. Lisaks muutub õpilane kooli vastu 

küüniliseks ning kaotab huvi selle vastu. Samuti võib õpilane end õppetöös tunda 

ebakompetentselt. Kooliga seotud läbipõlemine võib tekkida, kui õpilasel on pidevad 

akadeemilised raskused. Läbipõlemist võivad tekitada ka halvad suhted perekonnas ning 

koolis. Ka pidev ebaõigluse tunne ning sisemise motivatsiooni puudus võib tekitada 

läbipõlemist.  

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada, kuidas põhikooli ja gümnaasiumi 

õpiraskustega õpilased tajuvad enda kooliga seotud läbipõlemist. Magistritöö on osa Mati 

Heidmetsa juhitud suuremast uuringust Õpilasuurimus 2020. Eesmärgi täitmiseks osales töö 

autor koos juhendajaga uurimisgrupi kohtumistel, et koostada sobiv küsimustik. Kuna 

sooviti uurida õpiraskustega õpilasi, koostasid töö autor ja juhendaja Ene Varik-Maasik 

õpiraskusi käsitleva skaala, millega määrata õpilaste võimalikke õpiraskusi nende endi 

hinnangul. Kui uurimus oli TLÜ Haridusinnovatsioonikeskuse poolt läbi viidud, sai töö 

autor tulemused. Analüüsimiseks kasutas auor magistritöö jaoks demograafilisi andmeid, 

kooliga seotud läbipõlemise skaalat ning õpiraskuste skaalat. Tulemuste analüüsimisel 

kasutati kirjeldavat statistikat, korrelatsioonanalüüsi ning sõltumatute valimite t-testi. Valim 

koosnes 4858-st õpilasest, kellest 288 olid õpiraskustega. Töös püstitati neli 

uurimisküsimust ning kolm hüpoteesi. 

Uurimistulemustest selgus, kooliga seotud läbipõlemise keskmine määr on 

õpiraskustega õpilastel kõrgem kui eakohase arenguga õpilastel. Õpiraskustega õpilased 

tunnevad rohkem ülekoormatust koolitööde tõttu ning ebaadekvaatsuse tunnet õpilasena. 

Nad võivad tunda, et ei saa õppetööga hakkama ja muutuvad selle suhtes ükskõikseks ning 

hoolimatuks. Samuti võib õpiraskustega õpilastel kaduda õppimise suhtes motivatsioon. 

Käesolevas magistritööst tuli ka välja, et õpiraskustega õpilaste puhul ei erinenud 

kooliga seotud läbipõlemise keskmine määr põhikooli ja gümnaasiumi vahel. See tähendab, 

et vanuse suurenedes ei tõusnud läbipõlemise tase. Küll aga oli küünilisus kooli vastu 

gümnaasiumi õpiraskustega õpilastel suurem kui põhikooliõpilastel, mis näitab, et  

gümnaasiumiõpilastel võib kooli suhtes huvi ja motivatsioon kaduda. 

Tulemused näitasid ka, et õpiraskustega tüdrukutel on kõrgem kooliga seotud 

läbipõlemise keskmine määr kui poistel. Tüdrukud tunnevad erinevate koolitööde tõttu 
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rohkem stressi. Lisaks võivad nad rohkem muretseda kooli pärast ning tunda, et ei saa 

õppimisega hakkama.  

Käesolevas töös täideti seatud eesmärk ning saadi koostatud uurimisküsimustele 

vastused. Kaks hüpoteesi leidsid kinnitust, kuid hüpotees, kus oletati, et gümnaasiumi 

õpiraskustega õpilastel on kõrgem läbipõlemise määr, ei leidnud kinnitust. Antud 

magistritöö andmekogumismeetod oli asjakohane, sest lasi suurel hulgal Eesti õpilastel 

ennast hinnata uuritud teemades. Suur valim lasi läbi viia analüüse erinevate õpilaste 

läbipõlemise võrdlemiseks. Samuti vastas magistritöö eetikanõuetele, sest küsimustikule 

vastamine oli vabatahtlik ning uurimuses osalenud koolide ja õpilaste anonüümsus oli 

tagatud.  

Antud magistritöö kitsaskohaks oli valimite erinevus – õpiraskustega õpilaste osakaal 

gümnaasiumi astmes oli väiksem võrreldes põhikooliga. See võis olla põhjuseks, miks üks 

hüpoteesidest ei leidnud kinnitust.  

Magistritöö väärtuseks on tõsiasi, et varasemalt ei ole uuritud õpiraskustega õpilaste 

kooliga seotud läbipõlemist. See annab uudse infona ülevaate antud teemast. Magistritöö 

tulemused on kasulikud lugeda eelkõige inimestele, kes puutuvad kokku õpiraskustega 

õpilastega – õpetajad, tugispetsialistid, vanemad. Läbiviidud uurimus annab üldise teadmise 

sellest, kuidas kooliga seotud läbipõlemine võib esineda õpiraskustega õpilastel. See aitab 

tähele panna märke, et võimalikku läbipõlemist õigeaegselt märgata ning võimalusel 

sekkuda ja seda ennetada.  

Töö autor peab tulemustest lähtuvalt oluliseks soovitada seda, et õpiraskustega õpilaste 

õppetöös on vajalik tagada jõukohasus. Pidev tunne, et nad ei saa õppetööga hakkama, võib 

tekitada kooliga seotud läbipõlemist. Samuti on oluline jälgida, et koduste ülesannete 

kavandamisel ei tekiks õpiraskustega õpilastel ülekoormus. Neil võib võtta koolitööde 

tegemine kauem aega ning selle tõttu on ülekoormatuse tunne kerge tekkima. Lisaks on 

oluline pakkuda õpiraskustega õpilastele eduelamust. Kui nad tunnevad, et ka nemad saavad 

hakkama, siis on vähem tõenäoline, et neil tekib vastumeelsus kooli ja õppimise suhtes. 

Autor teeb ettepaneku edaspidi uurida õpiraskustega õpilaste depressiooni selle 

aktuaalsuse tõttu ning võrrelda seda eakohase arenguga õpilastega. Samuti võiks uurida ka 

kooliga seotud läbipõlemise ja depressiooni omavahelisi seoseid. Lisaks võiks uurida 

kooliga seotud läbipõlemist ka noorematel õpiraskustega õpilastel ning leida erinevusi 

vanemate õpilaste ja algklassi õpilaste vahel. 
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