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 SISSEJUHATUS 

 

Võrdne kohtlemine on üks oluline inimõigus ning soolise võrdõiguslikkuse eesmärk on 

tagada meeste ja naiste võrdne kohtlemine ning edendada soolist võrdõiguslikkust: ühtegi 

sugupoolt ei diskrimineerita ega kohelda halvemini kui teist; meestel ja naistel on “/.../ 

võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus tööelus, hariduse omandamisel ning 

teistes ühiskonnaelu valdkondades /.../” (Soolise võrdõiguslikkuse seadus, 2004, §3, (1)1). 

Soolise võrdõiguslikkuse seadus on Eestis jõustunud juba 2004. aastast ning selle sõnul on 

haridusasutustel kohustus edendada soolist võrdõiguslikkus ja aidata vähendada soolist 

ebavõrdsust (Soolise võrdõiguslikkuse seadus, 2004).  

Seaduse rakendamise soodustamiseks on Eestis avaldatud erinevaid teadustöid ja 

käsiraamatuid (Aavik & Kajak, 2009a; 2009b; Papp, 2012; Eesti Naisteühenduste Ümarlaua 

Sihtasutus, 2012; Papp & Kütt, 2013a), kuidas rakendada soolist võrdõiguslikkust 

alushariduses. Sellest hoolimata näitavad erinevad uuringud, et alushariduses ja koolides 

toimub pigem soolise ebavõrdsuse taastootmine kui selle vähendamine. Üheks võimalikuks 

põhjuseks tuuakse pedagoogide teadmiste puudumist sooliste erinevuste ja sarnasuste kohta 

ning väljakujunenud hoiakuid ja eelarvamusi soo kohta. (Aavik & Kajak, 2009a; Papp, 2013; 

Elissaar 2015; Vandmann 2017; Ader, 2018). 

Mitmed eelnevalt välja toodud soolise võrdõiguslikkuse juhendmaterjalid ja 

uuringud on toonud välja, et esmalt ongi vaja aidata muuta pedagoogide soostereotüüpseid 

hoiakuid, et üldse saaks soolist võrdõiguslikkust edendada. Küll aga on hoiakute muutmine 

keeruline protsess (Bachmann & Maruste, 2011), millele kaasaaitamiseks on välja töötatud 

erinevaid meetodeid, mida hetkel Eesti praktikas laialdaselt ei kasutata. Hoiakute ja 

uskumuste muutmisele kaasaaitamiseks valiti antud uurimistöös vahendeid psühholoogiast 

ning katsetati hoiakute ümberkujundamise meetodeid ja tekste teaduslike argumentidega. 

Selles arendusuuringus töötati esmalt välja teaduspõhised tekstid ja vinjettide-põhine 

andmekogumisvahend ning seejärel kaardistati Eesti alushariduse pedagoogide arvamuste 

põhjendusi soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta. Koostati ja katsetati kahte 

teaduspõhist teksti: sotsiaalkonstruktivistlik ja bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline. 

Bioloogilis-kognitiivpsühholoogilise teksti väljatöötamisel rakendati ka ühte väärteadmisi 

ümber lükkava teksti meetodit (refutation text) ning arvestati esmasuse ja värskuse efektiga 

(primacy and latency effect). Viimaks hinnati ja võrreldi mõlema teksti mõju alushariduse 

pedagoogide hoiakute põhjendustele soolise ebavõrdsuse ja soolise võrdõiguslikkuse kohta. 
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Magistritöö eesmärgiks oli uurida alushariduse pedagoogide arvamusi ja hoiakuid seoses 

soolise ebavõrdsuse ja soolise võrdõiguslikkusega ning tuua välja nende hoiakute 

põhjendused. Seejärel oli eesmärk koostada ja katsetada andmekogumisvahendit ning kahte 

teksti kui muutuste juhtimise alustamise vahendit ning uurida, kas need aitavad 

soostereotüüpseid hoiakuid ning nende põhjendusi teaduspõhisemaks muuta.  

Püstitati järgmised uurimisküsimused: 

1. Kuidas põhjendavad Eesti alushariduse pedagoogid oma arvamusi ning hoiakuid 

soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta? 

2. Kui tõhus on teaduslik tekst sooliste hoiakute ja nende aluseks olevate põhjenduste 

teaduspõhisemaks muutumisel Eesti alushariduse pedagoogide seas? 

3. Kui tõhus on psühholoogiliste meetoditega hoiakuid muuta aitav tekst võrreldes 

traditsioonilise teabetekstiga sooliste hoiakute ja nende aluseks olevate põhjenduste 

teaduspõhisemaks muutumisel Eesti alushariduse pedagoogide seas? 

Esitati järgmised hüpoteesid:  

1. Eeldatakse, et teadusliku teksti abil on võimalik muuta Eesti alushariduse 

pedagoogide soolisi hoiakuid ja nende aluseks olevad põhjendusi teaduspõhisemaks. 

2. Oletatakse, et pühholoogiliste meetoditega hoiakuid muuta aitav tekst on tõhusam 

sooliste hoiakute ja nende aluseks olevate põhjenduste teaduspõhisemaks 

muutumisel kui traditsiooniline teadustekst.  

1. TEOORIA 

 

Teooria peatükis tutvustatakse peamisi sootemaatika käsitlusi, millele antud uurimistöös 

toetutakse. Antakse ülevaade soolise võrdõiguslikkuse edendamisest Eesti alushariduses, 

tuuakse välja sooliste stereotüüpide mõjud hariduses ning kirjeldatakse uurimistöö eesmärki, 

uurimisküsimusi ning hüpoteese. 

 

1.1 Sootemaatika teoreetilised käsitlused 

 

Varasemast õpetajate uuringust (Roots et al., 2013) on välja tulnud peamised põhjendused 

soolise ebavõrdsuse ja soolise võrdõiguslikkuse kohta. Üks oluline põhjendus on sooline 

essentsialism, mis tähendab arvamust, et looduse poolt on määratud muutumatud erinevused 

meeste ja naiste vahel. Sugu on üks peamisi kategooriad, mille alusel inimesi kohe 

eristatakse. Soolise essentsialismi kohaselt on erinevused sugude vahel loomulikud ning 

bioloogia poolt paika pandud. See seisukoht ütleb ka, et lähtuvalt inimese bioloogilisest 
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soost on naiste ja meeste psüühika ja käitumine erinev. Tänapäevased teadusuuringud ja 

nende metaanalüüsid on aga taolised põhjendused ümber lükanud ning sooliselt 

essentsialistlik lähenemine ei põhjenda reaalseid naiste ja meeste vahelisi sarnasusi ja 

erinevusi. Sooline essentsialism taastoodab ja kinnistab soolisi stereotüüpe ega edenda 

soolist võrdõiguslikkust. (Aavik & Kajak, 2009a; Roots et al., 2013) 

Teine oluline põhjendus on sotsiaalkonstruktivistlik, mis tähendab arusaama, et 

soolisi erinevusi põhjustavad kultuuriline taust ja kasvukeskkond. Selle käsitluse kohaselt 

on olemas mõisted bioloogiline sugu (sex) ja sotsiaalne sugu (gender). Bioloogiline sugu 

eristab naisi ja mehi füsioloogia, anatoomia ja geneetika alusel. Sotsiaalne sugu näitab, et 

sugu on sotsiaalselt ja kultuuriliselt konstrueeritud, seda mõjutavad traditsioonilised 

soorollid ja soostereotüübid. Sotsiaalkonstruktivistlik lähenemine kätkeb endas nii 

ühiskondlike mõjutusi kui inimese enda teadmisi ja nägemusi ning kuidas inimene läbi 

nende konstrueerib soo tähendust. Sageli bioloogilist ja sotsiaalset sugu vastandatakse, kuid 

tegelikult toimivad bioloogilised ja sotsiaalsed tegurid käsikäes, moodustades terviku. 

(Aavik & Kajak, 2009a; Papp, 2009; Roots et al., 2013, Papp & Kütt, 2013b; Pehk, 2014; 

Papp, kuupäev puudub) 

Psüühika toimib bioloogilistel alustel, aju funktsioneerimist selgitavad bioloogilised 

ja psühholoogilised tegurid ning õppimine on seotud just kõrgemate psüühiliste teguritega 

ehk kognitiivsete võimetega. Seetõttu kasutatakse siin uurimistöös mõistet bioloogilis-

kognitiivpsühholoogiline. Kui arvatakse, et ainult füsioloogilised tunnused on pärilikud, siis 

tegelikkuses võivad pärilikud olla ka psühholoogilised tunnused ning need tunnuseid ei 

pruugi olla sünnist kuni surmani samasugused, vaid võivad aja jooksul muutuda. (Bachmann 

& Maruste, 2011). Bioloogilis-kognitiivpsühholoogilises käsitluses ei vastanduta 

sotsiaalkonstruktivistlikule käsitlusele, vaid toetatakse seda ning tuuakse juurde veel 

aspekte, mida on vähe Eesti soouuringutes ja käsiraamatutes. Põhiliselt käsitletakse Eesti 

materjalides (mida tutvustatakse järgmises peatükis lähemalt) bioloogiat kui põhjust eristada 

poisse ja tüdrukuid, kuid ei kasutata bioloogilisi aspekte, et tõestada poiste ja tüdrukute 

sarnasusi.  

Kuna mehed ja naised on välimuselt küllaltki erinevad, siis kiputakse ka arvama, et 

psühholoogiliselt on mehed ja naised väga erinevad. (Krizan & Teeter, 2015; Zell et al., 

2015). On tehtud laialdasi uuringuid, et leida seoseid inimese bioloogilise soo ja tema 

saavutuste kohta erinevates valdkondades, kuid jätkuvalt pole teadusuuringud tõestanud, et 

ainult inimese bioloogilisest soost sõltuvad tema oskused, võimed ja saavutused (Hyde, 

2005; Hyde, 2014). Pigem on saanud kinnitust soolise sarnasuse hüpotees (gender 
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similarities hypothesis), mille kohaselt on mehed ja naised psühholoogiliselt rohkem 

sarnased kui erinevad (Hyde, 2005; Hyde, 2014; Zell et al., 2015). Väikeseid erinevusi 

esineb, kuid selget põhjust, miks mõned erinevused esinevad, ei ole. Metaanalüüsid aga 

kinnitavad. et erinevused aga ühe soo esindajate seas on olulisemalt suuremad kui üldised 

meeste ja naiste vahelised erinevused. Samuti on oluline avastus see, et sugudevahelised 

erinevused võivad ajas muutuda ning seetõttu ei ole tegu püsivate ega fikseeritud tunnustega. 

(Hyde, 2005; Hyde, 2014; Zell et al., 2015) 

 

1.2 Ülevaade soolise võrdõiguslikkuse edendamisest Eesti alushariduses 

 

Eestis on peamiselt välja andnud soolist võrdõiguslikkust edendavaid raamatuid ja materjale 

Eesti Naisühenduste Ümarlaua Sihtasutus, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, 

sotsiaalministeerium ja võrdõigusvoliniku kantselei. Eesti haridussüsteemis kasutamiseks 

on Eesti Naisühenduste Ümarlaua Sihtasutus näiteks välja andnud erinevate projektide 

raames ja teadusuuringute tulemusel järgnevaid käsiraamatuid: “Vabaks vanadest 

mõttemallidest: juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja 

koolides” (Papp & Kütt, 2009), “Ärka, märka, tegutse: käsiraamat soolise võrdõiguslikkuse 

seaduse normide täitmiseks ja sugupoolte aspekti arvestamiseks üldhariduskoolide õppe- ja 

kasvatustöös” (Papp, 2012) ja “Soolise võrdõiguslikkuse teemade käsitlemine põhikooli ja 

gümnaasiumi ühiskonnaõpetuses” (Papp & Kütt, 2013b).  

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus annab aastast 2000 välja Eesti ainukest nais- ja 

meesuurimuse ajakirja Ariadne Lõng. Võrdõigusvoliniku kantselei poolt on väljastatud 

järgmisi soolist võrdõiguslikkust edendavaid ja haridust puudutavaid materjale: Soolõime 

käsiraamat: Kuidas võtta arvesse soolist aspekti arengukavades, Euroopa struktuuri- ja 

investeerimisfondide programmides ning projektides (2014) ja erinevad teemalehed nagu 

”Sugu ja soolisus haridusvaldkonnas I: üldharidus” (2014). Soolisuse teemal on avaldanud 

materjale ka haridus- ja teadusministeerium: „Soolised lõhed hariduses“ (Valk, 2016).  

 Eestis on projektide tulemuseks ka teisi formaate kui käsiraamat või teabekirjutis, 

näiteks viis Sotsiaalministeerium 2012-2013 aastatel läbi teavituskampaania ”Sooline 

stereotüüp”, kus viidi Saksamaa eeskujul koolides läbi 15-19aastastele mõeldud ”Tüdrukute 

päev” ja ”Poiste päev”, et laiendada nende karjääriplaane olenemata nende soost. Samuti on 

valminud projekti „Sooaspekti Integreerimine õpetaja Haridusse ja Täiendkoolitusse“ 

tulemusena infoportaal "Haridus ja sugu". Veel on korraldatud pedagoogidele koolitusi 

“Vaatame lasteaeda uue nurga alt” ja “21. sajandi kool – uued probleemid, uued väljakutsed, 
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uued lahendused” (Haridus ja sugu, 2015) ning projekt „BREAK – ületades soolisi 

stereotüüpe Euroopas ristmeedia“, mille raames toimusid koolitused ning valmis ka 

juhendmaterjal õpetajatele „Juhendmaterjal õpetajatele vähendamaks stereotüüpseid 

hoiakuid noorte seas haridus- ja karjäärivalikuid tehes“ (Kinkar, et al., 2019). Kokkuvõtvalt 

on kõik need uuringud, teabematerjalid ja projektid soolise võrdõiguslikkuse teerajajad Eesti 

haridusmaastikul.  

Eesti koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas (2008) on soo aspekti väga lühidalt 

mainitud: sooga peab õppe- ja kasvatustegevuses arvestama. Rohkem selgitusi õppekavas 

pole ning see jätab ruumi mitmetele tõlgendustele. Juhendmaterjalis “Vabaks vanadest 

mõttemallidest: juhiseid soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamiseks lasteaedades ja 

koolides” (Papp & Kütt, 2009) soovitatakse sooteadlikku pedagoogikat, mis lähtub 

sotsiaalkonstruktivistlikust lähtekohast ning taotleb õpilaste vabastamist soostereotüüpidest 

ning pakub poistele ja tüdrukute toetust nendes valdkondades, kus see on jäänud väheseks 

soostereotüüpide tõttu. Teistsugust lähenemist on aga välja toodud Tammoja lõputöös 

„Eelkooliealiste soolisuse arvestamine õppeprotsessis“, kus rõhutatakse vajadust arvestada 

mõlema soo tugevuste ja nõrkustega ning leida mõlemale soole huvitavaid tegevusi. Antud 

uurimistöös tuuakse välja õpetajate teadlikkus ja hoiakud soo temaatika kohta alushariduses, 

kuid uuritav pole arutelus välja toonud, milliseid hoiakud ei toeta soolist võrdõiguslikkust 

ning kuidas võiks õpetajate vastuseid tõlgendada. Uurimistöö jätab mulje, et soolisi erinevusi 

tuleb välja selgitada ning nende põhjal õpetada poisse ja tüdrukuid erinevat moodi. 

(Tammoja, 2015). Ka Tilga (2015) bakalaureusetöös „Poiste ja tüdrukute arengu 

iseärasustega arvestamine tegevuste kavandamisel lasteaias“ tuuakse välja, et õpetajad peaks 

olema teadlikud poiste ja tüdrukute soolisest iseärasustest ning vastavalt sellele 

diferentseerima õppetegevusi poistele ja tüdrukutele. Need lähenemised lähevad ka kokku 

meie riiklikku õppekavaga, kuna sealne sõnastus on mitmeti tõlgendav ja soolise 

võrdõiguslikkuse põhimõtted ei kajastu.  

Tuues Eestile võrdluseks Rootsi riiklikku koolieelse lasteasutuse õppekava, mida 

hiljuti soo aspektist üle vaadati (Curriculum for the Preschool Lpfö 18, 2019), siis seal on 

eraldi välja toodud, kuidas soolist võrdõiguslikkust lasteaias edendada. Nad peavad 

oluliseks, et ei toimuks diskrimineerimist soo põhjal ning et edendataks soolist 

võrdõiguslikkust. Tuuakse välja ka koolieelse lasteasutuse kohustus märgata soostereotüüpe, 

mis takistavad laste täieliku potentsiaali saavutamist. Soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted 

on läbi terve õppekava põimitud iga valdkonna juurde. (Curriculum for the Preschool Lpfö 

18, 2019). Võrdluseks, Eesti koolieelse lasteasutuste riiklikus õppekavas on ainult mainitud, 
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et tegevuste planeerimisel ja tegemisel peab arvestama laste sooga ning rohkem selgitusi 

pole, mida sooga arvestamine tähendab (Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 2008). 

Eesti koolieelse lasteasutuse riiklikus õppekavas võiks sarnaselt Rootsi omale olla soo aspekt 

rohkem lahti seletatud ning kirjeldatud, kuhu suunas tuleb õppekava käigus liikuda ning 

miks just selline lähenemine võimaldab iga lapse potentsiaali maksimaalselt toetada. Praegu 

on õppekava ülevaatamisel ning peagi selgub, kas soolise võrdõiguslikkuse teema on 

uuendatud õppekavas põhjalikumalt esindatud. Sellist sooteematikat käsitlevate materjalide 

ülevaadet on kasutatud ka eelnevalt antud töö autori bakalaureusetöös (Kondratjev, 2016).  

 

1.3 Soostereotüüpide mõju hariduses ja uurimistöö probleem 

 

Pedagoogil on suur roll laste soolise identiteedi kujunemisel ja soolise võrdõiguslikkuse 

edendamisel koolieelses lasteasutuses (Karlson & Simonsson, 2011; Gullberg et al., 2017). 

Reaalsus on aga see, et pedagoogid ei oska midagi ette võtta, kui nad ei ole omandanud 

teadmisi ja kompetentse antud teemal. Esmalt tuleb teadvustada probleeme, mis on 

põhjustatud stereotüüpide taastootmisest ning alles siis saab midagi muutma hakata (Karlson 

& Simonsson, 2011). Olenemata teaduslikest tõestustest, mis soostereotüüpilisi müüte 

ümber lükkavad, on inimestel siiski tugevalt juurdunud stereotüüpsed hoiakud ja arvamused 

inimese soo kohta, mis tegelikult paika ei pruugi pidada (Papp, 2012; Kasemaa & Lamesoo, 

2016).  

Mitmed Eesti alushariduse pedagoogid ei näe soolist ebavõrdsust või ei pea 

ebavõrdsust probleemiks ning tunnistavad, et ei ole sellest valdkonnast piisavalt teadlikud 

ning vajaksid rohkem infot (Ader, 2018). Osad koolieelse lasteasutuse haridusjuhid peavad 

soolist võrdõiguslikkust oluliseks, aga samas tunnistavad, et midagi praktilist selle 

tagamiseks ei tee, kuna oskused on puudulikud (Vandmann, 2017), samas õpetajakoolituse 

üliõpilased peavad soolist ebavõrdsust suureks probleemiks ning soovivad, et ülikoolis oleks 

rohkem sellel teemal õpet ja arutelu (Mägi, Biin, Trasberg & Kruus, 2016). Mitmetes 

haridusasutustes jätkuvalt juurutatakse soostereotüüpe, kuna pedagoogidel pole olnud 

piisavalt efektiivset väljaõpet sel teemal ning vajalikud käsiraamatud ja juhendid ei jõua 

sihtgrupini, seetõttu on vaja leida tõhus viis, kuidas sooteaduslikud teadmised jõuaks 

tulemuslikult pedagoogide teadvusesse ja praktikasse (Ader, 2018; Mägi, Biin, Trasberg & 

Kruus, 2016; Aavik & Kajak, 2009a). 

Alushariduses väljendub ebavõrdsus näiteks selles, et on olemas tegevusnurgad, kus 

mängivad poisid ja kus mängivad tüdrukud ja kuigi on nendes mängimine on vabatahtlik, 
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siis toimub varjatud suunamist ning sotsiaalne surve mõjutab laste otsuseid. Osades 

õppematerjalides on ainult traditsioonilised meeste ja naiste tööd esindatud. Lisaks, poisid 

saavad rohkem õpetajate tähelepanu, kuid samas ka rohkem negatiivset kui positiivset. 

Tüdrukutelt palutakse rühmaruume rohkem koristada ja korras hoida. Need on ainult mõned 

näited uuringu põhjal, kuidas soolist ebavõrdsust taastoodetakse. (Aavik & Kajak, 2009a).  

Seni on Eesti soouuringutes ja juhendmaterjalides soolise võrdõiguslikkuse 

temaatikat mõtestatud peamiselt sotsiaalkonstruktivistlikust vaatepunktist (Papp, 2013; 

Roots et al, 2013; Kuurme & Papp, 2016). Vähem on aidatud sootemaatikat mõista 

bioloogilis-kognitiivpsühholoogiliste tegurite ja selgituste läbi (Lynn, 2004), millekohaseid 

materjale ka Eestis napib. Bioloogilis-kognitiivpsühholoogiliste tegurite väljatoomine ja 

soolise sarnasuse hüpoteesi tutvustamine aitaks rikastada, ilmestada ja terviklikumaks muuta 

meie praeguseid sookäsitlusi.  

Mitmed eelnevad mainitud uuringud on uurinud, kas pedagoogid edendavad või 

pärsivad soolist võrdõiguslikkust, kuid kuidas õpetajad põhjendavad oma arvamusi 

sootemaatika kohta, seda on vähem uuritud. Üks Eesti olulisemaid ja mahukamaid uurimusi, 

kus kajastati põgusalt ka õpetajate põhjendusi, on Aaviku ja Kajaki uurimus, kus 

kirjeldatakse vastuseid järgmiselt:  

„Vastuseid põhjendati muuhulgas bioloogiliste ja „looduslike“ faktoritega, mida nähakse 

naiste ja meeste vaheliste erinevuste ja elukutsete valiku põhjustena /.../“ (2009a, 51) 

„Samuti tulevad mõningatest vastustest välja essentsialistlikud (“poisid on poisid”, 

“tüdrukud on tüdrukud, mis muud”) ja bioloogilised põhjendused erinevustele.“ (2009a, 54) 

Siinkohal on ka näha, et bioloogilisi faktoreid tuuakse välja taaskord erinevuste 

põhjendamise puhul, kuid oluline on märgata ja välja tuua ka bioloogilised sarnasused. 

Seetõttu on igati põhjendatud alushariduse pedagoogide soolise ebavõrdsuse ja 

võrdõiguslikkuse hoiakute põhjenduste põhjalikum uurimine.  

On tähtis uurida haridust soolisest aspektist ning tuua välja murekohad, kus soolist 

ebavõrdsust taastoodetakse ning nende põhjal luua praktilisi lahendusi, et muuta haridust 

sooliselt võrdõiguslikumaks (Aavik & Kajak, 2009a). Seega oleks põhjendatud uurida, kas  

praktiline lahendus teaduspõhiste tekstide näitel aitaks kaasa alushariduse pedagoogide 

soostereotüüpsete hoiakute muutmisel ja vastuste muutumisel tõenduspõhisemaks. Kuna 

hoiakuid muuta on raske (Bachmann & Maruste, 2011), siis valitakse üks, teksti õppimise 

tõhususe mõttes teadlikum infoedastusvorm, juhindudes teadmistest teksti esitamise viiside 

kohta, mis parimal viisil toetaks hoiakute muutumist: väärteadmisi kummutava teksti 
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meetod (refutation method) (Lassonde et al, 2016) ja pikaajalise mälusisu tekkimist toetavad 

esmasuse ja värskuse efekt (primacy effect and recency effect).  

 Hoiakute muutmine on keeruline ja pikaajaline protsess ning seetõttu on hariduses 

kasutusel mitmeid muutuste juhtimise mudeleid nagu näiteks Lewin’s change management 

model ehk Kurt Lewini muutuste juhtimise mudel. Selles mudelis on muutuse juhtimise 

esimeseks etapiks lahti sulatamine, selles etapis on vaja selgeks teha, mis vajab muutmist ja 

seejärel luua organisatsioonis vajadus muutuse järele. Antud uurimistöös on ka oluline osa 

andmekogumisvahendi väljatöötamisel. Andmekogumisvahendiga peab saama kaardistada 

organisatsiooni liikmete eelteadmisi sootemaatikast, et aru saada, mis täpsemalt vajab 

muutmist. Seejärel on muutuse juhtimisel oluline koht teaduslikul tekstil, mis peaks aitama 

luua vajadust muutuse järele ning aitama muuta õpetajate soolisi hoiakuid. 

Andmekogumisvahendit ja teaduslikku teksti saaks kasutada muutuste juhtimise esimeses 

etapis, et viia muutusi sisse oma koolieelses lasteasutuses (Lewin, 1947; Cummings et al., 

2016, Mulholland, 2017).  

 

1.4 Uurimistöö eesmärk, uurimisküsimused ja hüpoteesid 

 

Magistritöö eesmärgiks on uurida alushariduse pedagoogide arvamusi ja hoiakuid seoses 

soolise ebavõrdsuse ja soolise võrdõiguslikkusega ning tuua välja nende hoiakute 

põhjendused. Seejärel on eesmärk koostada ja katsetada andmekogumisvahendit ning kahte 

teksti kui muutuste juhtimise alustamise vahendit ning uurida, kas need aitavad 

soostereotüüpseid hoiakuid ning nende põhjendusi teaduspõhisemaks muuta. Tulemuseks 

on andmekogumisvahend ning teaduspõhine tekst õppimise ja soo kohta alushariduses, mida 

saab kasutada soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks muutuste juhtimise alustamisel 

koolieelses lasteasutuses. 

Püstitatakse järgmised uurimisküsimused: 

1. Kuidas põhjendavad Eesti alushariduse pedagoogid oma arvamusi ning hoiakuid 

soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta? 

2. Kui tõhus on teaduslik tekst sooliste hoiakute ja nende aluseks olevate põhjenduste 

teaduspõhisemaks muutumisel Eesti alushariduse pedagoogide seas? 

3. Kui tõhus on psühholoogiliste meetoditega hoiakuid muuta aitav tekst võrreldes 

traditsioonilise teabetekstiga sooliste hoiakute ja nende aluseks olevate põhjenduste 

teaduspõhisemaks muutumisel Eesti alushariduse pedagoogide seas? 

Püstitatakse järgmised hüpoteesid: 
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1. Eeldatakse, et teaduslik tekst muudab Eesti alushariduse pedagoogide soolisi 

hoiakuid ja nende aluseks olevad põhjendusi teaduspõhisemaks. Teaduslike faktide 

ja argumentide esitamine aitab hoiakumuutusi tõhusamalt läbi viia. (Bachmann & 

Maruste, 2011). 

2. Oletatakse, et psühholoogiliste meetoditega hoiakuid muuta aitav teaduslik tekst on 

tõhusam sooliste hoiakute ja nende aluseks olevate põhjenduste teaduspõhisemaks 

muutumisel kui traditsiooniline teaduslik tekst. Varasemate uuringute (Braasch et al, 

2013; Lassonde et al, 2016) põhjal on ümberlükkava meetodiga tekst ning esmasuse 

ja värskuse efektiga (Tohv, 2013) arvestamine aidanud tõhusamalt muuta inimeste 

hoiakuid mingil teemal kui psühholoogilisi meetodeid mitte rakendav tekst.  

2. METODOLOOGIA 

 

Metodoloogia peatükis tuuakse välja uurimismeetodid ning valimi koostamise alused. Selles 

peatükis kirjeldatakse põhjalikult uuringu protsessi: tekstide koostamist, 

andmekogumisvahendi välja töötamist ning uuringu läbiviimist.  

 

2.1 Uurimismeetod ja valim 

 

Tegemist on arendusuuringuga (design research). Arendusuuring on oluline 

haridusvaldkonnas uuenduste elluviimisel ning on suunatud konkreetse probleemi 

praktilisele lahendusele. Arendusuuringu abil on võimalik avastada teooria ja praktika 

vahelisi seoseid ning anda praktikale teoreetiline ja teaduspõhine alus. Antud magistritöös 

on oluline uurida praktilist rakendust ehk teadusliku teksti tõhusust sooliste hoiakute 

muutumisel ja arvamuste põhjenduste teaduspõhisemaks muutumisel alushariduse 

tegevõpetajate seas. Antud arendusuuringu käigus arendatakse välja uus 

andmekogumisvahend ning soolisi väärteadmisi kummutav teaduspõhine tekst. 

Arendusuuringule omaselt jälgitakse ja dokumenteeritakse kogu protsessi. (David, 2007; Oh 

& Reeves, 2010) 

Antud uurimuses kombineeritakse Ellis’e ja Levy (2010) ning Eisenschmidti ja 

Niglase (2014) välja toodud arendusuuringu etappe: 

1. töö teooriaga ja probleemi kindlakstegemine;  

2. eesmärgi ja uurimisküsimuste kirjeldamine; 

3. praktilise lahenduse kujundamine ja arendamine;  
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4. praktilise lahenduse katsetamine; 

5. katsetulemuste hindamine; 

6. tulemuste edastamine, parenduste tegemine. 

Arendusuuringu etapid on ringleva loomuga ja vajadusel käiakse mitmed etapid uuesti läbi, 

et parendada praktilist lahendust (Eisenschmidt & Niglas, 2014). 

Valimitüübiks on mugavusvalim, sest uuritavaid on selliselt lihtsam leida ilma suure 

ajalise ressursi ja pingutuseta (Rämmer, 2014). Valimisse kuuluvad munitsipaallasteaedades 

töötavad alushariduse pedagoogid. Valimis on kahe neljarühmalise, kahe kuuerühmalise ja 

kahe kaheteistrühmalise lasteaia pedagoogid. Ühe neljarühmalise, ühe kuuerühmalise ja ühe 

kaheteistrühmalise lasteaia pedagoogid loevad traditsioonilise ülesehitusega 

sotsiaalkonstruktivistliku teksti ning teised loevad ümberlükkavat bioloogilis-

kognitiivpsühholoogilist teksti. 

Antud töös koostatakse uus andmekogumisvahend (Lisa 1). Uurimises kasutatakse 

andmekogumisvahendina vinjette, mis esitatakse elektroonilises avatud küsimustikega 

ankeetküsimustiku vormis. Vinjetid on välja mõeldud situatsioonide (juhtumite, 

stsenaariumite) konkreetsed ja realistlikud kirjeldused ning vastaja peab neid olukordi 

hindama. Vinjettide abil on võimalik saada teada, kuidas uuritav mingit olukorda lahendaks 

või milline on tema arvamus antud situatsiooni kohta, mis peegeldab ka tema hoiakuid ning 

võimalikku käitumist antud olukorras. (Barter & Renold, 1999; Bryman, 2016; Kübler, jt, 

2018; Holdsworth, 2018). Vinjette kasutatakse üldiselt selleks, et anda selgitusi inimeste 

otsustele ja pakkuda vähem isiklikku viisi tundlike teemade uurimiseks nagu näiteks on 

hetkel sooga seotud teemad laste kasvatamisel (Barter & Renold, 1999). 

Andmete analüüsimiseks kasutatakse kvalitatiivset sisuanalüüsi ja kvantitatiivset 

statistilist võrdlusanalüüsi. Kvaltitatiivses sisuanalüüsis on oluline paindlikkus 

analüüsimisel, et uurida vastajate vastuseid põhjalikult ja mitme nurga alt, pidades oluliseks 

ka sõnakasutust ja konteksti. Analüüsiga proovitakse aru saada vastaja mõttemustritest, 

jättes samal ajal peamiseks fookuseks soostereotüübid ja soolise võrdõiguslikkuse ning mis 

tüüpi põhjuseid antud vastaja annab (teaduspõhine, kogemuspõhine, 

sotsiaalkonstruktivistlik, bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline). Analüüsi käigus leitakse 

vastused uurimusküsimustele, kuid ollakse ka avatud erinevatele kategooriate ja mustri 

avastamisele, mis võivad selguda alles uurimise käigus. Kvalitatiivse sisuanalüüsiga 

vastatakse esimesele uurimisküsimusele, milles otsitakse alushariduse pedagoogide 

põhjendusi oma arvamusele soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta. Kvantitatiivses 

statistilises võrdlusanalüüsis kasutatakse t-testi, et vastata teisele ja kolmandale 
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uurimisküsimusele, kus soovitakse välja selgitada, kas teaduslik tekst on mõjutanud 

uuritavate vastuseid ning kui on, siis milline tekst on tõhusam. (Laherand, 2008; Kalmus et 

al., 2015; Rootalu, 2014) 

 

2.2 Uurimistöö protsess 

 

Arendusuuringule omaselt on selles peatükis kirjeldatud uuringu protsess ning etapid, mis 

said uuringu käigus läbitud. Kogu uurimistöö protsessi illustreerib ka joonis (Joonis 2). 

Peatükk on kolmeosaline ning detailselt dokumenteeritud, et uurimus oleks võimalikult 

usaldusväärne. 

 

Joonis 2. Arendusuuringu etapid protsessi käigus 

2.2.1 Teadustekstide koostamine 

 

Bachmann ja Maruste (2011, 359) on hoiakut (attitude) defineerinud kui inimese „püsivat 

valmisolekut reageerida teatud kindlal viisil“. Hoiak väljendub hinnanguna millegi või 

kellegi kohta, mis on tekkinud inimese varasemate kogemuste põhjal. Osasid hoiakuid 

inimesed teadvustavad ning osasid hoiakuid mitte. Teadmised inimeste hoiakute kohta 

aitavad näha erinevate käitumismustrite tagamaad. Hoiak on oluline osa isiksusest ning 

mängib olulist rolli inimese terviklikus maailmapildis. Paljudel hoiakutel aga ei pruugi olla 

reaalseid ja teaduslikult tõestatud põhjendusi. Et suunata inimest sooliselt võrdõiguslikumalt 

käituma, siis tuleb esmalt aidata kujundada tema hoiakuid soo suhtes. Hoiakute muutumine 

on aga väga raske, sest on tõenäoline, et inimene soovib oma olemasolevat hoiakut säilitada 

ja kaitsta. (Bachmann & Maruste, 2011; Tohv, 2013). Mõlema teksti eesmärk on muuta 

alushariduse pedagoogide põhjendused soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse teemal 

teaduspõhisemaks. Soostereotüüpseid hoiakuid muutva teaduspõhise teksti eesmärk on 

muuta alushariduse pedagoogide hoiakuid stereotüüpide kohta, kuna need ei aita kaasa 
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õpilaste täispotentsiaali saavutamisele ning pärsivad õpilaste õppimishuvi ja 

tulevikuvõimalusi.  

Üks teadmisi muuta aitav õpetamismeetod on eelneva väärmõiste ümberlükkamine. 

Refutation texts ehk ümberlükkavad tekstid aitavad juurdunud hoiakuid ja valearusaamu 

kummutada. Valed arusaamad on välja kujunenud igapäevaelust, tavaarusaamadest ja 

pseudoteaduslikest müütidest ning tihti on neid ümber lükata keeruline. Ümberlükkavas 

tekstis tuuakse välja enamlevinud arvamus, mis siis kohe tõese informatsiooniga ümber 

lükatakse. Ümberlükkavad tekstid on näidanud olulisemaid muudatusi inimeste 

arusaamades võrreldes tavapärase uue info edastamise viisiga. (Lassonde, Kendeou & 

O’Brien, 2016). Seetõttu kasutati soosteretüüpseid hoiakuid muutvas bioloogilis-

kognitiivpsühholoogilises tekstis (Lisa 3) ümberlükkamise meetodit. 

Sotsiaalkonstruktivistlikus tekstis (Lisa 2) kasutati traditsioonilist teksti ülesehitust: 

sissejuhatus, põhiosa ja kokkuvõte ning mõlemas tekstis kasutati teaduslikke argumente. 

Primacy effect ehk esmasuse efekt näitab, et tõenäoliselt hakatakse esimesena 

esitletud infot uskuma ja recency effect ehk värskuse efekt näitab, et viimasena edastatud 

teave kinnistub mällu rohkem kui eelnevalt esitatud info. Kõige rohkem mäletatakse teksti 

puhul seda, mis oli alguses ja mis oli lõpus ning tihtipeale tehakse ka nende pealt järeldusi 

ning vormitakse hoiakuid. (Tohv, 2013). Soostereotüüpseid hoiakuid muuta aitavas 

bioloogilis-kognitiivpsühholoogises tekstis arvestati esmasuse ja värskuse efektiga, mistõttu 

on teksti esimesse ja viimasesse lõiku pandud info, mis peaks esmajärgus lugejani jõudma. 

Traditsioonilisel tekstiedastusel on ka olemas sissejuhatus ja kokkuvõte, kuid seejuures on 

sissejuhatuse eesmärgiks rohkem huvi äratamine ning kokkuvõte hõlmab juba eelnevalt 

esitatud teabe ülevaadet.  

2.2.2 Andmekogumisvahendi koostamine  

 

Andmekogumisvahendi (Lisa 1) tegemisel võeti eeskujuks Triin Rassi hariduse juhtimise 

magistritöö (2018) andmekogumisvahend, kus kasutati vinjette. Situatsioonikirjeldused 

kohandati vastavalt antud magistritöö teemale. Situatsioonikirjelduste kirjutamisel tugineti 

veel Kadri Aaviku ja Kristi Kajaku (2009a) uurimistulemustele soo sotsiaalse 

konstrueerimise kohta Eesti lasteaedades. Andmekogumisvahendi koostamise protsess 

dokumenteeriti ning protsessi kulgu ilmestab joonis (Joonis 1).  

Uurimuses kasutatavad vinjetid on koostati võimalikult realistlikult, et vastaja jaoks 

oleksid olukorrad elutruud ning küsimused sõnastati selliselt, et uuritav ei mõtleks esimese 
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asjana sellele, kuidas oleks sotsiaalselt sobiv vastata. Vinjette on vähe, et vastaja saaks ühele 

vinjetile pikemalt keskenduda. (Bryman, 2016; Kübler, jt, 2018; Holdsworth, 2018). 

Vinjetid on esitatud lühidalt ja kokkuvõtvalt, et anda oluline info lugejale kiiresti ja selgelt 

edasi (Barter & Renold, 1999). Ankeedi küsimused on jaotatud üldandmete ja situatsioonide 

alla. Üldandmetes küsitakse uuritavate taustainfot: vanus, sugu, haridustase, amet. 

Situatsioone on neli ning nende all on üks või kaks küsimust antud situatsiooni kohta. 

Küsimused on tehtud võimalikult mitmekülgsed ning välditud on küsimusi, millele saab 

vastata väga lühidalt (ei/jah). Küsimused on esitatud selliselt, et saada uuritavate arvamuste 

põhjendusi. Sõnastuses tuli tähele panna, et situatsioon või küsimus ei oleks liialt suunav 

ning uuritavale jääks vastamisruumi. (Sleed et al., 2002). 

Andmekogumisvahendi katsetamiseks ja parendamiseks, et saada võimalikult 

tõetruud ja igapäevased (Barter & Renold, 1999) lasteaia situatsioonid, viidi läbi 

pilootintervjuu töötava alushariduse pedagoogiga 28.11.2018. Tegemist oli kvalitatiivse 

poolstruktureeritud individuaalintervjuuga (Lepik et al., 2014), kus olid esialgsed 

situatsioonikirjeldused ja küsimused ning lisaks jooksvad küsimused intervjuu ülesehituse 

kohta. Intervjuu transkribeerimiseks kasutati veebipõhist kõnetuvastuse süsteemi (Alumäe, 

Tilk & Asadullah, 2018). Intervjuu põhjal muudeti situatsioonid rohkem realistlikuks ning 

vahetati situatsioonide järjekorda vastavalt raskusastmele, samuti vaadati üle ja muudeti 

küsimuste sõnastust.  

Parendatud andmekogumisvahendi proovimiseks viidi läbi pilootuuring, kus 

osalesid mugavusvalimiga haridustudengid (hariduse juhtimise magistritudengid, 

alushariduse pedagoogika bakalaureusetudengid) ja lasteaias tegevõpetajana töötavad 

alushariduse pedagoogid. Google Forms veebipõhine küsitlus koos vinjettidega edastati 

elektronposti teel ning vastamisperiood oli 01.01.-07.01.2019. Kaks korda saadeti 

meeldetuletus uurimusest osavõtmiseks. Küsimustiku alguses kirjeldati uurimistöö eesmärki 

ja andmete käitlemise eetilisi põhimõtteid. Küsimustikule vastas 24 inimest. Andmete 

analüüsimiseks kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi, andmeid tüpologiseeriti ja analüüsiti läbi 

uurimisküsimuste. Analüüs oli ülevaatlik ja mitte väga põhjalik. Pärast analüüsi tehti 

muudatused sõnastuses ja korrigeeriti küsimusi. Vinjetid osutusid tõhusaks (s.t. vastustes 

eristusid erinevad vastusekategooriad) ning võimaldasid uurimisküsimustele vastata.  
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Joonis 1. Andmekogumisvahendi koostamise protsess 

2.2.3 Uuringu läbiviimine 

 

Enne uuringu esimest osa küsiti valimis olevate lasteaedade juhtidelt elektronposti teel 

nõusolekut osaleda oma lasteaiaga uurimuses. Kinnitus saabus kõikidest lasteaedadest. 

Google Forms veebipõhine küsitlus koos vinjettide ja tekstiga edastati elektronposti teel 

10.03.2019. Ühele nelja-, ühele kuue- ja ühele kaheteistrühmalisele munitsipaallasteaiale 

saadeti küsitlus, kus oli traditsioonilise ülesehitusega sotsiaalkonstruktivistlik tekst ja 

psühholoogiliste meetoditega bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline tekst saadeti ühele nelja-

, ühele kuue- ja ühele kaheteistrühmalisele lasteaiale.  

Lasteaedadest vastas küsimustikule esialgu liiga väike osa pedagoogidest ja 

assistentidest. 15.03.2019 laiendati uuringus osalejate arvu, kuna ühe tekstiga küsitlusele oli 

kogunenud palju rohkem vastuseid kui teisele. Seejärel prooviti mõlema teksti lugejate arvu 

ühtlustada. Küsitlus saadeti 15.03.2019 veel nelja lasteaeda ning postitati 26.03.2019 

sotsiaalmeediasse FaceBooki Eesti lasteaednike gruppi. Küsitlusele sai vastata ajavahemikul 

10.03-26.03.2019.  

Uuringu teises osas saadeti eelnevalt vastanud lasteaedadele elektronposti teel Google Forms 

järelküsimustik ilma tekstita 08.04.2019 ning vastamiseks oli üks nädal. Viimane päev 

vastamiseks oli 15.04.2019. Vastajad, kelle vastustest polnud võimalik lasteaia nime 

tuvastada, ei osalenud uuringu teises osas. Uuringu mõlemas osas saadeti ka vähemalt üks 

kordusteade. 
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3. TULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

3.1 Üldandmete kirjeldus ja kodeerimine 

 

Mõlema teksti küsitlusele tuli 30 vastust ehk kokku oli vastajaid 60. Analüüsist ja 

kirjeldusest jäeti välja valimiga mitte kokkusobivate vastajate vastused: assistendid, 

õppealajuhataja ja lasteaias hetkel mittetöötavad alushariduse pedagoogid. Tavatekstiga 

küsitluses analüüsiti 26 vastaja vastuseid ning ümberlükkava tekstiga küsitluses analüüsiti 

27 vastaja vastuseid, kokku 53 uuritavat. Järeküsimustikuga saadi liiga vähe 

kasutamiskõlbulikke vastuseid (N=19), et vastuseid võrrelda põhiküsitlusega ning seetõttu 

järelküsitluse vastuseid uurimistöös ei analüüsitud.  

Suurem osa vastanutest, 45 vastajat, olid kõrgharidusega. Keskeriharidusega 

vastajaid oli viis ja keskharidusega kolm. Kõigist alushariduse pedagoogidest neli õpivad ka 

hetkel ülikoolis alushariduse pedagoogikat. Uuringus osales veel üks tegevõpetaja, kes on 

osalise kohaga õppealajuhataja lasteaias. Vastajad olid kõik naissoost.  

Joonis 2. Vastajate vanuseline jaotus 

 

Andmeid kodeeriti vastavalt saadud vastustele ja uurimistöö teooriale, tegemist oli 

induktiivselt deduktiivse kodeerimisega. Algselt loodi vastuste põhjal koodid, seejärel 

ühildati koodid teooria ning uurimisküsimustega ning seejärel kodeeriti vastused vastavalt 

tekkinud kategooriatele. Algsed induktiivselt kodeeritud koodid, mis ei sobinud kokku 

uurimistöö eesmärgi ja uurimisküsimustega, jäeti uurimistulemustest kõrvale. Kvalitatiivses 
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osas analüüsiti koode ehk põhjenduste kategooriaid laiemalt, aga kvantitatiivse uuringu osas 

koondusid osad koodid ühisnimetuste alla. (Kalmus et al., 2015). 

Kvantitatiivses uurimuses toimus ka topeltkodeermine teise hindaja poolt. Et 

võrrelda kahe hindaja ühilduvust kodeerimisel, siis viidi läbi Coheni Kappa test. Hindaja 

kodeeris 50% koguvalimi vastusest. Test näitas, et hindajatevaheline reliaabluse oli üldiselt 

madal. Kappa jäi vahemikku -0,07 kuni 0,59. Peaaegu pooltes kategooriates (enne ja pärast) 

ei olnud ühilduvust või oli väga väike ühilduvus. Ülejäänud kategooriates (enne ja pärast) 

olid väike ja mõõdukas ühilduvus. Seejärel uuriti võimalikke põhjuseid ning selgus, et teine 

hindaja ei olnud koodidest aru saanud. Põhjuseks oli, et teine hindaja ei olnud sooteooriaga 

kursis ning kodeeris ilma eelteadmisteta selles valdkonnas ning seetõttu ei ühtinud hindajate 

arusaamad koodidest. Seetõttu otsustati siiski jätkata olemasolevate koodidega. 

 

3.2 Põhjendused soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta 

 

Alljärgnevalt esitatakse Eesti alushariduse pedagoogide arvamuste ja hoiakute 

põhjendused soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta vastavalt neljale vinjetile ehk 

situatsioonile, mis olid esitatud andmekogumisvahendis (Lisa 1). 

3.2.1 Põhjendused esimesele situatsioonile: poiste püsimatus 

 

Alushariduse pedagoogid tõid poiste püsimatuse situatsiooni üheks põhjenduseks laste ja 

poiste huvipuuduse või õpetaja oskamatuse tekitada lastes või poistes huvi tegevuse vastu. 

Kõik vastajad, kes tõid välja huvipuuduse kui põhjenduse, ei märganud antud situatsioonis 

soolist ebavõrdsust, seda nii enne kui pärast teksti lugemist. Näited huvipuuduse 

kategooria alla minevatest vastustest: 

vastaja 36: “Võimalik, et planeeritud tegevused ei ole laste jaoks piisavalt huvitavalt üles 

ehitatud.” 

vastaja 23: “Poistel hakkab igav.” 

Mõned vastajad tõid välja sooliste erinevuste põhjendamiseks soolise 

essentsialismi aspekti. Soolise essentsialismiga ei põhjendatud kordagi poiste ja tüdrukute 

sarnasusi. Soolise essentsialismi aspekti välja toojad üldiselt väljendasid ka mingit soolist 

stereotüüpi oma vastustes, seda nii enne kui pärast teksti lugemist. Soolise essentsialismi 

alla paigutusid kõik vastused, kus põhjendati arvamusi soolistest erinevustest sellega, et 

nii on loomulik, looduse poolt seatud: 
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vastaja 18: “Poisid on loomult püsimatumad.” 

vastaja 9: “Näen ka poistes potensiaali nende juhioskustes. See väljendub mängudes see 

ei ole nö ühiskonna või õpetaja surve.“ 

Pedagoogid põhjendasid ka antud situatsiooni selliselt, et õpetaja ei ole tegevuses 

poiste vajadustega arvestanud: peamiselt poiste aktiivsuse vajadusega. Poiste aktiivsuse 

vajaduse põhjenduseks toodi veel omakorda erinevaid põhjendusi, millest enamjaolt kõik 

olid kogemuspõhised. Selle kategooria alla läksid sellised vastused: 

vastaja 9: “Poisid on füüsiliselt aktiivsemad ja vajavad liikumist.” 

vastaja 19: “Poiste tähelepanu saamiseks peaks ta leidma neid huvitavaid teemasid.” 

Veel toodi sotsiaalkonstruktivistlikke ja bioloogis-kognitiivpsühholoogilisi 

põhjendusi. Vastustest selgus, et üks ei välistanud teist. Küll aga oli nii enne kui pärast 

teksti lugemist rohkem sotsiaalkonstruktivistlikke põhjendusi kui bioloogilis-

kognitiivpsühholoogilisi põhjendusi. Üheks põhjuseks võib olla see, et 

sotsiaalkonstruktivistlik lähenemine on pedagoogidele tuttavam, kuna soolise 

võrdõiguslikkuse juhendmaterjalides on soo teemasid läbi selle käsitluse kirjeldatud. 

Sotsiaalkonstruktivistlike põhjenduste alla läksid vastused, mis põhjendasid erinevusi ja 

sarnasusi kasvatusega, pere taustaga, ühiskonna ootustega ehk sotsiaalse ning kultuurilise 

taustaga: 

vastaja 28: “Need olukorrad tekivad lasteaiaõpetajate ja vanemate soolistest ootustest 

lastele, mille tagajärjel kujunevad käitumismustrid, mida samuti seostatakse sooliste 

erinevustega.” 

vastaja 11:“Inimeste arvamused seoses soorollidega ja suhtumisega stereotüüpidesse 

kujundavad juba varases eas laste arvamusi ja käitumist.” 

Bioloogilis-kognitiivpsühholoogilistes põhjendustes kirjutati, millised vajadused 

on lastel loomu poolest olemas, olenedes või olenemata nende soost, samuti põhjendati 

laste püsimatust võimalike erivajaduste olemasoluga. Kognitiivpsühholoogilisi tegureid ei 

mainitud. Siin mõni näide põhjendustest: 

vastaja 49: “Lastel palju energiat. Kui nad saavad end liikumise kaudu välja elada, siis 

on selliseid olukordi rühmas harvem.” 

vastaja 40: “Probleemsed olukorrad rühmas pole väga lapse sooga seotud, pigem tegemist 

konkreetsete laste temperamendiga, oletatava erivajadusega vms.” 

Suurem osa välja toodud põhjendustest olid kogemuspõhised, milles pedagoogid 
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tõid näiteid ja selgitusi oma kogemuse põhjal. Sinna kategooriasse loeti ka vastused, millel 

ei olnud mingit tõendus- või teaduspõhist alust ehk järeldati, et vastaja kirjutab oma 

kogemusest. Teaduspõhiseid vastuseid oli pedagoogide põhjendustes vähem kui 

kogemuspõhiseid, seda nii enne kui pärast tekstide lugemist. Pärast tekstide lugemist oli 

püsimatuse seletamiseks rohkem teaduspõhiseid põhjendusi kui enne teksti lugemist. 

Kogemuspõhiste põhjenduste hulka kuulusid taolised vastused: 

vastaja 15: “Laps tuleb pahuras tujus lasteaeda, kuna ei ole hommikul kodus saanud seda 

mida tahab või on lihtsalt väsinud, kuna läks õhtul hilja magama.” 

vastaja 31: “Tundub, et enne täiskuud on lapsed ka allumatumad.”  

Teaduspõhiste põhjenduste kategooria alla läksid vastused, mis olid täielikult 

kooskõlas teadusuuringutega või teadustekstiga, mis nad lugesid või kui vastaja kirjutas, 

et tema põhjendus toetub teadusuuringutele, artiklitele, koolitustele või teadlaste väidetele. 

Seega vastaja, kes kinnitas, et tema põhjendus toetub varasematele uuringutele, aga tema 

vastus ei läinud kokku soolise sarnasuse hüpoteesiga, mida on uuringud kinnitanud, siis 

olenemata väärteadmisest loeti vastus ikkagi teaduspõhiseks. Teaduspõhiste põhjenduste 

alla läksid sellised vastused: 

vastaja 28: “Need olukorrad tekivad lasteaiaõpetajate ja vanemate soolistest ootustest 

lastele, mille tagajärjel kujunevad käitumismustrid, mida samuti seostatakse sooliste 

erinevustega.” 

vastaja 6: “Teksti põhjal on siis seotud sellised olukorrad sellepärast, et õpetajate 

arvamus on juba selline, et tüdruk peab oskama vaikselt istuda ja kuulata, aga poisid ongi 

sellised sõnakuulmatud ja aktiivsemad. Õpetajatel kaasneb ka poistega pigem negatiivseid 

hoiakuid. Samas on oluline, et õpetajate arvamus muutuks ning poleks enam soolisi 

erinevusi ja koheldakse last kui last (mitte soo järgi). Õpetaja peaks vältima selliseid 

situatsioone (soopõhiselt), vaid just lapsest lähtuvalt (et mõni laps ongi veidi aktiivsem ja 

ei suuda keskenduda). “ 

Osad uuritavad tõid oma vastuses mitmesuguseid põhjendusi. Allolevast vastusest 

saab välja lugeda, et poiste tähelepanu on võimalik väliste faktoritega mõjutada, mis viitab 

sotsiaalkonstruktivistlikule põhjendusele. Samas tuuakse välja, et poisid on loomu poolest 

energilised ehk see on kaasasündinud bioloogiline omadus; sooline essentsialism ja 

bioloogis-kognitiivpsühholoogiline põhjendus. Lisaks on põhjenduses välja toodud, et 

poistel võib olla huvipuudus ning poiste vajadusega ei arvestata. Tegemist on 

kogemuspõhise põhjendusega, millel ei ole teadusliku argumentatsiooni. Selles 
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põhjenduses on kõik kategooriad esindatud peale teaduspõhisuse: 

vastaja 19: “Õpetaja ilmselt ei suuda aru saada, et lapsed on lapsed. Poiste tähelepanu 

saamiseks peaks ta leidma neid huvitavaid teemasid. Nii suudab ka ta nende tähelepanu 

hoida ja paremini nende energilist loomu oma kontrolli all hoida, et kõigil oleks hea 

rühmas olla.” 

Esimese situatsiooni põhjendusi ilmestab järgnev tabel (Tabel 1). Vasakul on välja 

toodud kokkuvõtvad põhjenduste kategooriad ning paremal on välja toodud vastajate arv, 

kelle põhjenduses esines vastava kategooria ilminguid enne ja pärast mõlema teadusteksti 

lugemist. Antud arvude põhjal ei saa teha järeldusi tekstide tõhususe kohta, kuid annavad 

ettekujutuse sellest, milliseid põhjendusi esines pedagoogide seas kõige rohkem ja vähem. 

 

Tabel 1. Alushariduse pedagoogide põhjendused enne ja pärast teksti lugemist esimesele 

situatsioonile: poiste püsimatus 

Kategooria 

Sotsiaal- 

konstruktivistliku 

teksti lugejad  

(N=26) 

 Bioloogilis- 

kognitiiv- 

psühholoogilise 

teksti lugejad 

(N=27) 

Enne 

N 

Pärast 

N 

 Enne 

N 

Pärast 

N 

Huvipuudus/Huvi tekitamine 11 3  8 6 

Poiste vajadustega mittearvestamine 5 5  7 8 

Sooline essentsialism 1 5  3 5 

Sotsiaalkonstruktivistlik põhjendus 12 17  17 12 

Bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline 

põhjendus 
6 9 

 
11 9 

Kogemuspõhine põhjendus 9 17  11 19 

Teaduspõhine põhjendus 1 7  0 6 

N=vastajate arv 
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3.2.2 Põhjendused teisele situatsioonile: poiste ja tüdrukute eraldi autasustamine 

 

Poiste ja tüdrukute eraldi autasustamise situatsiooni vastuseid illustreerib allpool olev tabel 

(Tabel 2). Osad pedagoogid õigustaksid lapsevanemale ürituse formaati ehk poiste ja 

tüdrukute eraldi autasustamist nuputamisvõistlusel, seda ka juhul, kui uuritav otseselt ei 

nõustu või kahtleb ürituse korralduses. Õigustati sellega, et poiste ja tüdrukute areng ja 

võimed ongi erinevad; et spordivõistlustel on ka eraldi arvestus; et rohkem võitjaid saaks 

välja kuulutada; et selgitada välja poiste ja tüdrukute erinevusi nuputamises; ning et mitte 

minna konflikti ürituse korradajatega ning juhtkonnaga: 

vastaja 3: “Arvestus eraldi, sest tüdrukud ja poisid on väga erinevad, mõtlevad erinevalt” 

vastaja 11: “Samuti spordivõistlustel anname lastel eraldi poiste ja tüdrukute tulemused. 

Mainiks ka ära, et siis saame võimalikult palju lapsi premeerida.” 

vastaja 8: “Poisse ja tüdrukuid hinnati seekord eraldi, et näha, kes on tugevam nendest.” 

vastaja 4: “Jääksin diplomaatiliselt lakooniliseks. Kui see on ülemajaline korraldus, siis ma 

ei saa õpetajana hakata avalikult halvustama kolleegide (ja võib-olla lausa juhtkonna?)” 

Osad pedagoogid aga tõid konkreetselt välja, et nemad pooldavad üldarvestust ning 

teeksid sellekohaseid ettepanekuid edasipidiselt, samuti toodi välja, et uuriksid ürituse 

korraldajatelt põhjendust, miks on poistel ja tüdrukutel eraldi autasustamine. Üldarvestuse 

pooldajatel puudusid põhjendused enne tekstide lugemist. Sisulisemaid põhjuseid toodi välja 

pärast tekstide lugemist, sh mainiti pärat teksti lugemist esimest korda soostereotüüpide 

mõju ürituse korraldamisel: 

vastaja 8: “Teksti põhjal vastaksin, et osad arvavad siiamaani, et on oluline sugu ja, et 

tüdrukud on teatud valdkondades paremad ja poisid teistes valdkondades paremad. Samas 

rõhutan lapsevanematele, et tegelikkuses peaks olema nuputamisvõistlused lihtsalt oskuste 

põhised, mitte soopõhised. Sellised võistlused tekitavadki soolist ebavõrdsust ja erinevaid 

lõhesid ühiskonnas.” 

Nuputamise situatsioonile oli rohkem bioloogilis-kognitiivpsühholoogilisi kui 

sotsiaalkonstruktivistlike põhjendusi ning nendes põhjendustes seletati, kuidas erinevused 

on bioloogia poolt paika pandud (siin kattusid paljud põhjendused soolise essentsialismiga): 

vastaja 9: “Mina vastaks, et eelkoolieas on tüdrukute ja poiste võimed erinevad - nii vaimselt 

kui ka füüsiliselt.”  

vastaja 21: “Poisid ja tüdrukud on erinevas arengu faasis ja seetõttu tehti seekord nii.” 
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Tabel 2. Alushariduse pedagoogide põhjendused enne ja pärast teksti lugemist teisele 

situatsioonile: poiste ja tüdrukute eraldi autasustamine nuputamisvõistlustel 

 

Kategooria 

Sotsiaal- 

konstruktivistliku 

teksti lugejad  

(N=26) 

 Bioloogilis- 

kognitiiv- 

psühholoogilise teksti 

lugejad 

(N=27) 

Enne 

N 

Pärast 

N 

 Enne 

N 

Pärast 

N 

Õigustaks ürituse formaati 21 16  12 10 

Pooldab üldarvestust 1 7  4 6 

Et soolisi erinevusi välja selgitada 3 1  2 1 

Rohkem võitjaid eraldi arvestuses 4 2  4 3 

Küsida korraldajatelt põhjendust 3 2  6 5 

Põhjuseks soostereotüüpne 

mõtlemine 
0 4 

 
0 2 

Sooline essentsialism 6 5  3 3 

Sotsiaalkonstruktivistlik põhjus 0 3  1 2 

Bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline 

põhjus 
5 6 

 
3 5 

N=vastajate arv 

3.2.3 Põhjendused kolmandale situatsioonile: poriste riietega tüdruk 

 

Poriste riietega tüdruku situatsiooni põhjenduste hulgas olid vastused, mis ei puudutanud 

soo teemat, vaid keskenduti laste õueriiete funktsioonile või laste mängulisele loomule. 

Uuritavad, kes ei puudutanud soo teemat, üldiselt ei märganud antud situatsioonis soolist 

ebavõrdsust või siis ei maininud seda oma vastuses. Näited taolistest vastustest: 
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vastaja 11: “Laps peab saama oma lapsepõlve nautida, mitte muretsema niivõrd oma riiete 

pärast. Põhiline on see, et laps saaks väljendada oma aktiivsust ja nautida lapsepõlve.” 

vastaja 17: “Tekitab soovi öelda lapsevanemale et las laps naudib, lapsepõlv on lühike aeg 

ja seeliku saab ju puhtaks pesta. “ 

Veel toodi põhjendustes välja laste mänguline loomus, kus oli mainitud ka sooline 

aspekt: lapsed peavad saama mängida poris olenemata soost, sest seda soovivad teha nii 

poisid kui ka tüdrukud: 

vastaja 18: „Selles osas on poisid ja tüdrukud küll võrdsed (tüdrukutele meeldib ju samavõrd 

mängida ennastunustavalt)“ 

Toodi välja ka, et lapsevanem sildistab oma last, osad mainisid siinkohal ka soolist 

aspekti, aga osad mainisid sildistamist üleüldiselt: 

vastaja 7: „Lapsevanem võiks teistmoodi seda lapsele seletada mitte sildistada. Tüdrukud 

teevad samamoodi selliseid asju.“ 

vastaja 15: „Tekib siuke mõte, et väljaspool lasteaeda ei tunnista laps ühtegi reeglit ja 

lapsevanem ei oska ennast kehtestada ja seoses sellega alavääristab ja alandab last.“ 

Ühe põhjusena mainiti lapsevanema soostereotüüpset mõtlemist, mis on selle 

situatsiooni põhjustanud. Pärast tekstide lugemist toodi seda põhjust rohkem välja. Siin ka 

näide sellesse kategooriasse langevast vastusest: 

vastaja 27: „Ema surub peale lapsele teatud soopõhist käitumist, Tüdruk - viks ja viisakas. 

Poiss - aktiivne tegutseja.“ 

vastaja 28: „Ma ei pea õigeks sellist sugude vastandamist ja soorollidesse surumist.“ 

Võrreldes teiste situatsioonide vastustega, siis selles märkasid pedagoogid kõige 

enam soolist ebavõrdsust ja tõid rohkem välja oma võrdõiguslikkuse põhimõtteid, kui teistes 

situatsioonides. Pilootintervjuus tõi alushariduse pedagoog taolise reaalse juhtumi oma 

töökogemusest välja ning tema näite põhjal seda situatsiooni ka parendati. Seetõttu võis 

üheks põhjuseks olla situatsiooni realistlikkus, mistõttu siis õpetajaid siin konkreetsemaid 

seisukohti ja põhjendusi välja tõid. Mainitud kategooriad on alljärgnevas tabelis (Tabel 3).  

  



  Soostereotüüpseid hoiakuid muuta aitav teaduspõhine tekst 27 

 

 

 

Tabel 3. Alushariduse pedagoogide põhjendused enne ja pärast teksti lugemist kolmandale 

situatsioonile: poriste riietega tüdruk 

Kategooria 

Sotsiaal- 

konstruktivistliku 

teksti lugejad  

(N=26) 

 Bioloogilis- 

kognitiiv- 

psühholoogilise 

teksti lugejad 

(N=27) 

Enne 

N 

Pärast 

N 

 Enne 

N 

Pärast 

N 

Ei maini soolist aspekti põhjenduses 12 10  7 11 

Keskendub õueriiete funktsioonile 3 3  3 3 

Lapsed peavad saama poris mängida 

olenemata soost 
11 9 

 
13 8 

Tegemist on sildistamisega 8 7  7 3 

Põhjuseks soostereotüüpne 

mõtlemine 
5 9 

 
8 11 

N=vastajate arv 

3.2.4 Põhjendused neljandale situatsioonile: õpetajate arutelu 

 

Õpetajate arutelu situatsiooni puhul said pedagoogid valida õpetaja, kellega nende arvamus 

kõige rohkem kokku läheb, võimalus oli ka mitte nõustuda ning kirjutada oma arvamus. Nii 

enne kui pärast teksti lugemist oli rohkem neid, kes nõustusid, et poisid ja tüdrukud on pigem 

sarnased kui erinevad. Sooliste erinevustega nõustujad põhjendasid oma arvamusi rohkem 

bioloogilis-kognitiivpsühholoogiliste põhjendustega ja soolise essentsialismiga ning sooliste 

sarnasustega nõustujad toetusid pigem sotsiaalkkonstruktivistlikele põhjendustele. Siin on 

näide erinevustega nõustuja ja sarnasustega nõustuja põhjendustest: 

vastaja 9: „Olen lugenud uuringuid, mis näitavad, et poistel on raskem koolisüsteemis toime 

tulla ja neil on tüdrukutest erinev õppimisviis.“ 

vastaja 6: „Ütleksin, et just selliste arusaamiste pärast tekivadki sellised hoiakud ja 

tüdrukud ei pürgi edasi ning tippjuhtide seas on põhiliselt ainult mehed.“ 
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Kogemuspõhised vastused domineerisid ka selle situatsiooni puhul, aga toodi välja 

ka teaduspõhiseid vastuseid. Mõlemast grupist peaaegu pooled sekkuks ise situatsiooni ning 

avaldaks oma arvamust: toetades ühte või teist õpetajat ehk edendades soolist 

võrdõiguslikkust või taastootes soostereotüüpe. Osad õpetajad ei väljendanud selgeid 

seisukohti, kuid sekkuksid arutellu sellegipoolest. Allpool olev tabel (Tabel 4) näitab 

mõlema grupi põhjendusi enne ja pärast teksti lugemist. Siinkohal näide kogemuspõhisest 

põhjendusest, mis taastoodaks soostereotüüpe, ja teaduspõhisest põhjendusest, mis edendaks 

soolist võrdõiguslikkust: 

vastaja 10: „Poiste tahe õppida algab ehk hiljem (keskkoolis), sest nad arenevad 

aeglasemalt kui tüdrukud. Kooli "2" mehest võib saada tubli ärimees. Kooli priimusest, aga 

alkohoolik.“  

vastaja 36: „Nõustun endiselt esimesega, sest olen ise lugenud uuringuid, mis on kindlaks 

teinud, et õppimisvõimekus ei sõltu soost.“ 

 

Tabel 4. Alushariduse pedagoogide põhjendused enne ja pärast teksti lugemist neljandale 

situatsioonile: õpetajate arutelu poiste ja tüdrukute erinevustest ja sarnasustest 

Kategooria 

Sotsiaal- 

konstruktivistliku 

teksti lugejad  

(N=26) 

 Bioloogilis- 

kognitiiv- 

psühholoogilise 

teksti lugejad 

(N=27) 

Enne 

N 

Pärast 

N 

 Enne 

N 

Pärast 

N 

Nõustub, et poisid ja tüdrukud on 

pigem sarnased 
12 12 

 
11 13 

Nõustub, et poisid ja tüdrukud on 

pigem erinevad 
7 7 

 
3 4 

Sooline essentsialism 5 5  3 1 

Sotsiaalkonstruktivistlik põhjendus 5 6  4 4 

Bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline 3 4  3 0 
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Kategooria 

Sotsiaal- 

konstruktivistliku 

teksti lugejad  

(N=26) 

 Bioloogilis- 

kognitiiv- 

psühholoogilise 

teksti lugejad 

(N=27) 

Enne 

N 

Pärast 

N 

 Enne 

N 

Pärast 

N 

põhjendus 

Kogemuspõhine põhjendus 17 15  14 14 

Teaduspõhine põhjendus 2 1  2 5 

Sekkuks arutellu 11 10  12 12 

Edendaks soolist võrdõiguslikkust 5 4  8 8 

N=vastajate arv 

3.2.5 Alushariduse pedagoogide põhjendused: lühikokkuvõte 

 

Alushariduse pedagoogide põhjendused soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta olid 

läbi erinevate situatsioonide siiski sarnastesse kategooriatesse langevad. Jätkuvalt on Eesti 

õpetajate seas sootemaatikas põhjendusi, mis langevad soolisse essentsialismi, kuid sellest 

tunduvalt rohkem tuuakse välja sotsiaalkonstruktivistlikku vaatenurka. Bioloogilis-

kognitiivpsühholoogilisi põhjendusi nimetati vähem ja seda pigem bioloogilisest 

vaatepunktist, et rõhutada sooliste erinevuste olemasolu. Suurem osa põhjendusest oli 

kogemuspõhised ning teaduspõhiseid väiteid oli vähem. Oluline on ka välja tuua, et kui uuriti 

ühe vastaja vastuseid läbi mitmete situatsioonide, siis mõnel uuritaval oli nii soolisi 

stereotüüpe kui ka võrdõiguslikke põhimõtteid ning ühes situatsioonis võis ta edendada 

soolist võrdõiguslikkust, kuid teises ei pruukinud sooliselt ebavõrdset olukorda märgatagi. 

Selgus, et stereotüpiseerimine oli situatsioonispetsiifiline, kui porise riietusega tüdruku 

situatsioonis tõid suurem osa välja võrdõiguslikke põhimõtteid ja seda, et kõik lapsed 

tahavad võrdselt mängida ja joosta õues, siis poiste püsimatuse situatsioonis toodi jällegi 

välja, kuidas poistel on suurem aktiivsusvajadus kui tüdrukutel. Selline sooga seotud 

hoiakute indiviidisisene heterogeensus võib viidata sellele, et antud hetkel ei ole vastajal 
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teema kohta veel selget ja põhjendatud taustateadmist. Uuemad võrdõiguslikud põhimõtted 

on tekkinud killustatult vanade soostereotüüpide kõrvale. Kui varasemaid stereotüüpseid 

teadmisi aktiivselt ümber ei mõtestata, siis on ka vähetõenäoline, et need uue infoga sidusa 

terviku moodustavad. Näited ühe uuritava vastustest (vastaja 10), kus on läbi põimunud 

erinevad seisukohad: 

„Poistele meeldivad rohkem aktiivsed liikumismängud.“ 

„Poisid on aktiivsemad ja rahutumad kui tüdrukud /.../“ 

„Väga piinlik moment lapsevanema ees kui lasteasutuse juhtkond on korraldanud sellise 

võistluse, kus rõhutatakse soolist erinevust.“ 

„Lapsevanemad püüavad kasvatada lapsi vastavalt nende soole, kuna meie ühiskond eeldab, 

et tüdrukud nii ei käitu. Eeldatakse, et tüdrukud käituvad ikka hästi, aga poistele on 

rumalused lubatud. Soolised stereotüübid kirjutavad ette, millised nad peavad olema.“ 

„Arvan, et mõlemal õpetajal on õigus. Poiste tahe õppida algab ehk hiljem (keskkoolis), sest 

nad arenevad aeglasemalt kui tüdrukud.“ 

 

3.3 Teadusliku teksti tõhusus arvamuste ja hoiakute muutmisel soolise ebavõrdsuse ja 

võrdõiguslikkuse kohta 

 

Võrreldi uuritavate vastuseid enne ja pärast teksti lugemist, et selgitada välja, mil määral on 

tekstid muutnud soolisi hoiakuid ja vastuste teaduspõhisust. Kahe sõltuva grupi 

keskväärtuste võrdlemine viidi läbi t-testiga. T-test näitas (Tabel 5), et statistiliselt oluline 

muutus toimus pärast teksti lugemist järgmistes kategooriates: soolise ebavõrdsuse 

märkamine (p=0,001), võrdõigusliku põhimõtte omamine (p=0,008) ja teaduspõhine 

põhjendus (p=0,001). Teistes kategooriates ei ilmnenud statistiliselt olulist muutust pärast 

teksti lugemist. Pärast teksti lugemist märkasid uuritavad rohkem soolist ebavõrdsust 

etteantud situatsioonides, nad tõid rohkem välja enda võrdõiguslikke põhimõtteid ning 

nende vastused muutusid teaduspõhisemaks. Seega olid tekstid tõhusad valimisse kuulunud 

alushariduse pedagoogide põhjenduste teaduspõhisemaks muutumisel, kuid olulist sooliste 

hoiakute ja arvamuste muutumist selle uurimistöö raames ei tuvastatud. Hüpotees, kus 

eeldati, et teaduslik tekst muudab Eesti alushariduse pedagoogide soolisi hoiakuid ja nende 

aluseks olevad põhjendusi teaduspõhisemaks leidis osaliselt kinnitust kolme kategooria 

lõikes. 
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Tabel 5. Kirjeldav statistika ja t-testi tulemused teadusliku teksti tõhususe osas eri 

kategooriates 

 Enne 

 

Pärast    

Kategooria M SD M SD t df p 

Sooline stereotüpiseerimine 1,36 1,32 1,34 1,27 0,00 51 0,88 

Soolise ebavõrdsuse 

märkamine 
2,13 1,36  2,66 1,69 -3,43 52 0,001 

Võrdõigusliku põhimõte 2,08 1,36  2,55 1,58 -2,78 52 0,008 

Sotsiaalkonstruktivistlik 1,06 0,84  1,08 1,07 -0,13 52 0,898 

Bioloogilis- 

Kognitiivpsühholoogiline 
0,72 0,97  0,72 0,93 0,00 52 1 

Kogemuspõhine 3,58 1,31  3,68 1,22 -0,52 52 0,605 

Teaduspõhine 0,68 0,75  1,25 1,22 -3,58 52 0,001 

Edendaks soolist 

võrdõiguslikkust 
0,53 0,64  0,40 0,57 1,41 52 0,164 

Sooline essentsialism 0,38 0,71  0,42 0,66 -0,53 52 0,598 

Märkused: N=53, M=keskmine, SD=standardhälve, t=t-statistik, df=vabadusastmete arv, 

p=statistiline olulisus 

 

3.3 Psühholoogiliste meetoditega hoiakuid muuta aitava teksti tõhusus võrreldes 

traditsioonilise tekstiga 

 

Järgnevalt sooviti teada saada, kas eelnevalt kirjeldatud muutused enne ja pärast teksti 

lugemist on enam seotud üht või teist tüüpi teaduslikke põhjendusi (sotsiaalkonstruktivistlik 

ja bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline) sisaldanud tekstiga. Selleks viidi läbi kahe 

sõltumatu grupi keskväärtuste võrdlemine t-testiga. Esmalt võrreldi t-testiga 

sotsiaalkonstruktivistliku ja bioloogilis-kognitiivpsühholoogilise grupi vastuseid enne teksti 

lugemist (Tabel 6) ning seejärel võrreldi sotsiaalkonstruktivistliku ja bioloogilis-

kognitiivpsühholoogilise grupi vastuseid pärast teksti lugemist (Tabel 7). T-testi tulemus 
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näitas, et antud uurimuses ei ilmnenud statistiliselt olulisi erinevusi kahe grupi vahel enne 

ega pärast teksti lugemist. Sotsiaalkonstruktivistlik ja bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline 

tekst olid sama tõhusad. Hüpotees, kus oletati, et psühholoogiliste meetoditega hoiakuid 

muuta aitav teaduslik tekst on tõhusam sooliste hoiakute ja nende aluseks olevate 

põhjenduste teaduspõhisemaks muutumisel kui traditsiooniline teaduslik tekst, ei leidnud 

selle uurimistöö raames kinnitust.  

 

Tabel 6. Kirjeldav statistika ja t-testi tulemused kahe grupi kohta enne teksti lugemist 

Tulemus Grupp    

 A  B    

 M SD  M SD t df p 

Stereotüpiseerimine 1,50 1,48  1,22 1,15 0,76 47,33 0,45 

Ebavõrdsuse märkamine 1,92 1,41  2,33 1,30 -1,10 51 0,28 

Võrdõiguslik põhimõte 1,92 1,38  2,22 1,34 -0,80 51 0,43 

Sotsiaalkonstruktivistlik 1,08 0,89  1,04 0,81 0,17 51 0,87 

Bioloogiliskognitiiv-

psühholoogiline 
0,69 0,97  0,74 0,98 -0,18 51 0,86 

Kogemuspõhine 3,58 1,14  3,59 1,47 -0,04 51 0,97 

Teaduspõhine 0,77 0,76  0,59 0,75 0,85 51 0,40 

Edendaks 

võrdõiguslikkust 
0,42 0,50  0,63 0,74 -1,19 45,93 0,24 

Sooline essentsialism 0,46 0,76  0,30 0,67 0,84 51 0,40 

Märkused: A grupp=sotsiaalkonstruktivistliku teksti lugejad (n=26), B grupp=bioloogilis-

kognitiivpsühholoogilise teksti lugejad (n=27), N=53, M=keskmine, SD=standardhälve, 

t=t-statistik, df=vabadusastmete arv, p=statistiline olulisus 

 

 

 



  Soostereotüüpseid hoiakuid muuta aitav teaduspõhine tekst 33 

 

 

 

Tabel 7. Kirjeldav statistika ja t-testi tulemused kahe grupi kohta pärast teksti lugemist 

Tulemus Grupp    

 A  B    

 M SD  M SD t df p 

Stereotüpiseerimine 1.42 1.39  1.31 1.16 0.33 50 0.75 

Ebavõrdsuse märkamine 2.62 1.72  2.70 1.68 -0.19 51 0.85 

Võrdõiguslik põhimõte 2.65 1.70  2.44 1.48 0.48 51 0.63 

Sotsiaalkonstruktivistlik 1.27 1.19  0.89 0.93 1.30 51 0.20 

Bioloogiliskognitiiv-

psühholoogiline 
0.85 0.97  0.59 0.89 0.99 51 0.32 

Kogemuspõhine 3.69 1.23  3.67 1.24 0.08 51 0.94 

Teaduspõhine 1.12 1.14  1.37 1.31 -0.76 51 0.45 

Edendaks 

võrdõiguslikkust 
0.38 0.57  0.41 0.57 -0.15 51 0.89 

Sooline essentsialism 0.54 0.71  0.30 0.61 1.34 51 0.19 

Märkused: A grupp=sotsiaalkonstruktivistliku teksti lugejad (n=26), B grupp=bioloogilis-

kognitiivpsühholoogilise teksti lugejad (n=27), N=53, M=keskmine, SD=standardhälve, 

t=t-statistik, df=vabadusastmete arv, p=statistiline olulisus 
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KOKKUVÕTE JA ARUTELU 

 

Antud magistritöö eesmärgiks oli uurida alushariduse pedagoogide arvamusi ja hoiakuid 

seoses soolise ebavõrdsuse ja soolise võrdõiguslikkusega ning tuua välja nende hoiakute 

põhjendused. Täiendav eesmärk oli koostada ja katsetada sooga seotud hoiakute taustal 

olevate põhjenduste hindamiseks sobivat andmekogumisvahendit ning koostada 

õppematerjal teaduspõhised tekstide näol, et uurida, kas need aitavad soostereotüüpseid 

hoiakuid ning nende põhjendusi teaduspõhisemaks muuta. 

 Tegemist oli arendusuuringuga ning mugavusvalimisse kuulusid 53 tegevõpetajana 

töötavat alushariduse pedagoogi. Teooria pinnalt koostati kaks teaduspõhist teksti 

sootemaatika kohta: sotsiaalkonstruktivistlik ja bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline. 

Seejärel töötati välja kahe pilootuuringu põhjal andmekogumisvahend. Kogutud andmeid 

kodeeriti ning analüüsiti läbi kvalitatiivse sisuanalüüsi ning kvantitatiivse statistilise 

võrdlusanalüüsi, kus kasutati t-teste. 

 Esimese uurimisküsimuse raames uuriti Eesti alushariduse pedagoogide põhjendusi 

oma arvamustele ja hoiakutele soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta. Peamised 

põhjendused jagunesid järgnevatesse kategooriatesse: 

1. sooga mitteseotud põhjendused; 

2. sooline essentsialism; 

3. sotsiaalkonstruktivism; 

4. bioloogilis-kognitiivpsühholoogia; 

5. kogemuspõhisus; 

6. teaduspõhisus; 

7. soostereotüüpne mõtlemine. 

Alushariduse pedagoogide põhjendused soolise ebavõrdsuse ja võrdõiguslikkuse kohta olid 

läbi erinevate situatsioonide nendesse kategooriatesse langevad. Jätkuvalt on Eesti õpetajate 

seas vastuseid, mis langevad soolisse essentsialismi, kuid sellest tunduvalt rohkem tuuakse 

välja sotsiaalkonstruktisitliku vaatenurka. Sotsiaalkonstruktivislik lähenemine on omane 

tänapäevastele soouuringutele ning soolise võrdõiguslikkuse juhendmaterjalidele. 

Bioloogilis-kognitiivpsühholoogilisi põhjendusi toodi vähem ja seda pigem bioloogilisest 

vaatepunktist, et rõhutada soolisi erinevusi. Viimane põhjendus ja soolisuse sarnasuse 

hüpotees on ilmselt veel pedagoogidele tundmatum käsitlus ja seetõttu seda ka ei kajastunud 

vastustes väga palju. Suurem osa põhjendusest oli kogemuspõhine ning teaduspõhiseid 

väiteid oli vähem. Lisaks selgus, et osade uuritavate vastused varieerusid läbi erinevate 
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situatsioonide, ühes võidi välja tuua võrdõiguslikke põhimõtteid ja teises väljendada 

soostereotüüpseid hoiakuid. Selline sooga seotud hoiakute indiviidisisene heterogeensus 

võib viidata sellele, et antud hetkel ei ole vastajal teema kohta veel selget ja põhjendatud 

taustateadmist. Kui varasemaid stereotüüpseid teadmisi aktiivselt ümber ei mõtestata, siis on 

ka vähetõenäoline, et need uue infoga sidusa terviku moodustavad. 

 Teise uurimisküsimusega otsiti vastust, et kui tõhus on teaduslik tekst sooliste 

hoiakute ja nende aluseks olevate põhjenduste teaduspõhisemaks muutumisel Eesti 

alushariduse pedagoogide seas. Selleks püstitati hüpotees, et teaduslik tekst muudab Eesti 

alushariduse pedagoogide soolisi hoiakuid ja nende aluseks olevaid põhjendusi 

teaduspõhisemaks. Põhjendusi enne ja pärast tekstide lugemist võrreldes ilmnes, et 

statistiliselt oluline muutus toimus pärast teksti lugemist ainult järgmistes kategooriates: 

soolise ebavõrdsuse märkamine, võrdõigusliku põhimõtte omamine ja teaduspõhine 

põhjendus. Teistes kategooriates ei toimunud statistiliselt olulist muutust pärast teksti 

lugemist. Pärast teksti lugemist märkasid uuritavad rohkem soolist ebavõrdsust etteantud 

situatsioonides, nad tõid rohkem välja enda võrdõiguslikke põhimõtteid ning nende vastused 

muutusid teaduspõhisemaks. Tekstid olid tõhusad valimisse kuulunud alushariduse 

pedagoogide põhjenduste teaduspõhisemaks muutumisel, kuid olulist sooliste hoiakute ja 

arvamuste muutumist selle uurimistöö raames ei tuvastatud. Hüpotees sai osalise kinnituse 

kolme kategooria osas.  

Kolmanda uurimisküsimusega otsiti vastust selle, et kui tõhus on psühholoogiliste 

meetoditega hoiakuid muuta aitav tekst võrreldes traditsioonilise teabetekstiga sooliste 

hoiakute ja nende aluseks olevate põhjenduste teaduspõhisemaks muutumisel Eesti 

alushariduse pedagoogide seas. Selleks püstitati hüpotees, et psühholoogiliste meetoditega 

hoiakuid muuta aitav teaduslik tekst on tõhusam sooliste hoiakute ja nende aluseks olevate 

põhjenduste teaduspõhisemaks muutumisel kui traditsiooniline teaduslik tekst. T-testi 

tulemus näitas, et statistiliselt olulisi erinevusi kahe grupi vahel enne ega pärast teksti 

lugemist ei olnud. Hüpotees ei saanud selle uurimistöö raames kinnitust. Koguvalimis 

erinevus ilmnes kolmes kategoorias, aga see polnud selgelt tingitud ühest või teisest tekstist. 

Antud uurimistöö tulemus läheb osaliselt kokku uurimusega, kus testiti mitmes grupis 

ümberlükkava teksti meetodit ning selgus, et mistahes moel esitatud teaduslik informatsioon 

aitas tugevdada lugejate olemasolevaid arusaamu ühtsemaks teaduslikuks kontseptsiooniks 

(Braasch et al, 2013). Üks põhjus, miks psühholoogiliste meetoditega tekst ei olnud tõhusam 

kui teine, võib olla, et bioloogilis-kognitiivpsühholoogiline lähenemine soolisele 
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sarnasustele oli pedagoogide jaoks niivõrd uus käsitlus, et ei leidnud veel kohta nende 

arusaamades sooteematikast, s.t. ei seostunud nende teemakohaste eelteadmistega. 

Uurimistöö piiranguks oli, et viimase järelküsimustikuga, mida küsiti alushariduse 

pedagoogidelt kaks nädalat hiljem ei andnud piisavalt tulemusi, et kaasata uurimusse. 

Piiranguks loeti ka katsetatud topeltkodeerimist, mis oli madala hindajatevahelise 

reliaablusega. Põhjuseks oli, et teine hindaja ei olnud sooteooriaga kursis ning kodeeris ilma 

eelteadmisteta selles valdkonnas ning seetõttu ei ühtinud arusaamad koodidest. Teiseks 

hindajaks oleks pidanud valima sooteooriaga kursis olevat inimest. Antud töös on väike 

valim, piisava üldistuse võimaldamiseks oleks vaja suuremat osalejate arvu. Veel on töös 

välja toodud, et hoiakute muutumise protsess on keeruline ning töös katsetatud lühikesed 

tekstid ei pruugi anda tulemust hoiakute täielikuks muutuseks, aga võib anda valmisoleku 

hoiakumuutuseks. 

 Edaspidi võiks uuesti korrata arendusuuringu etappe, et parendada 

andmekogumisvahendit ja teksti ning seejärel katsetada seda organisatsioonisiseselt 

koolieelses lasteasutuses muutuste juhtimise alustamisel. Samuti sobiks teadusteksti 

kasutada diskussiooni algatamiseks koolitustel või loengus, sest ainult tekstist ei piisa 

hoiakute püsivaks muutmiseks. Lisaks võiks tulevastes uuringutes edasi arendada ja 

kajastada bioloogilis-kognitiivpsühholoogilist käsitlust soost kui midagi, mis peale 

erinevuste toob välja ka sarnasusi ning tutvuda soolise sarnasuse hüpoteesiga.  
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LISA 1 ANDMEKOGUMISVAHEND 

 

Olen Tallinna Ülikooli magistriõppe üliõpilane hariduse juhtimise erialal. Olen varasemalt 

õppinud alushariduse pedagoogiks ning töötan lasteaias. Viin läbi arendusuuringut, milles 

keskendun lasteaias aktuaalsetele õppimise ja sooga seotud teemadele. Töö laiema 

eesmärgina loodan saada teadmisi, mis aitaksid laste arengupotentsiaali veelgi paremini 

toetada. Hindan väga Teie sisendit, mis võimaldab mul uurimistööd läbi viia. Küsitlus on 

anonüümne ning Teil on õigus uuringust keelduda või oma nõusolek tagasi võtta igal ajal.  

 

Uuring koosneb neljast osast: 

1) Küsimustikule vastamine 

2) Teksti lugemine (1 lk) 

3) Küsimustikule vastamine 

Võimaluse ja huvi korral: 

4) Uuesti küsimustikule vastamine (2 nädalat hiljem)  

 

Küsimustik: alljärgnevalt on esitatud neli situatsiooni lasteaia elust. Palun Teil need 

hoolikalt läbi lugeda ning vastata küsimustele nii põhjalikult kui võimalik. Küsimuste korral 

või uurimistulemuste saamiseks võtke minuga ühendust e-posti teel.  

  

Ette tänades 

Berit Silvia Kondratjev 

berit0404@hotmail.com 
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1.2 Sugu* 

Mees 

Naine 

 

1.3 Haridustase* 

Põhiharidus 

Keskharidus 

Kõrgharidus 

Muu 

 

1.4 Hetkel olen... (saab märkida mitu vastust)* 

Alushariduse üliõpilane 

Assistent lasteaias 

Tegevõpetaja lasteaias 

Muu 

 

1.5 Lasteaia nimi, kus töötan hetkel...* 

 

SITUATSIOON I 

Lasteaiaõpetaja kirjeldab rühmas esinevat probleemi järgmiselt: „Mul on mure: mitu poissi 

rühmas ei kuula sõna, jooksevad tihti ringi ning saavad pahandustega hakkama. Nad segavad 

teisi lapsi õppetegevuse ajal ega keskendu vajalikele tegevustele. Saan tüdrukutega hästi 

hakkama, aga ma ei saa aru, miks poisid nii püsimatud on? Miks nad ei suuda sõna kuulata 

nagu tüdrukud?” 

 

2.1 Kui sagedased sellised olukorrad rühmades on?* 

2.2 Palun too näide sarnasest olukorrast. 

2.3 Miks sellised olukorrad tekivad?* 

 

SITUATSIOON II 

Lasteaias toimus ülemajaline suur nuputamisvõistlus, kus poisid ja tüdrukud võistlesid eraldi 

arvestuses. Tüdrukute arvestuse võitnud lapse vanem uurib: “Kes võitis üldarvestuses?”. 

Õpetaja annab teada, et üldarvestuses võitis seesama tüdruk, kuid auhinnatud kohti jagati 



 

 

 

tüdrukutele ja poistele eraldi. Lapsevanem ei mõista, miks poistel ja tüdrukutel oli eraldi 

arvestus ning õpetaja ei oska seda ka lapsevanemale selgitada. 

 

2.4 Mis mõtteid see situatsioon Sinus tekitab?* 

2.5 Mida vastaksid õpetajana lapsevanemale? 

 

SITUATSIOON III 

Näete, kuidas lasteaia värava taga üks lapsevanem räägib oma tütrega: „Ise oled tüdruk, aga 

jooksed ja rullid mööda maad nagu poiss, seelik kõik porine juba enne, kui üldse lasteaeda 

jõuame. Õpetaja hakkab niiviisi arvama, et Sa oled poiss.“ 

 

2.6 Mis mõtteid see situatsioon Sinus tekitab? 

 

SITUATSIOON IV 

Õpetajad arutavad kohvinurgas. Esimene väidab: „Ma kuulsin koolitusel, et mehed ja naised 

on pigem sarnased kui erinevad. Poiste ja tüdrukute õppimisvõime pidi olema väga sarnane.“ 

Teine õpetaja vastab: „Mina poleks nii kindel. Poistel ja tüdrukutel on erinevad 

valdkondlikud tugevused. Tean seda oma pika kogemuse põhjal, et poisid on nutikamad 

arvutajad, aga tüdrukud saavad tähed ja lugemise kiiremini selgeks.“ 

 

2.7 Kumma õpetajaga Sina rohkem nõustud? 

Esimesega 

Teisega 

Muu 

2.8 Miks nõustud just selle õpetajaga?* 

2.9 Mida teeksid, kui kuuleksid ise sellist arutelu? 

 

TEKSTI LUGEMINE JA ALLIKATE LOETELU 

 

SITUATSIOON I 

Lasteaiaõpetaja kirjeldab rühmas esinevat probleemi järgmiselt: „Mul on mure: mitu poissi 

rühmas ei kuula sõna, jooksevad tihti ringi ning saavad pahandustega hakkama. Nad segavad 

teisi lapsi õppetegevuse ajal ega keskendu vajalikele tegevustele. Saan tüdrukutega hästi 



 

 

 

hakkama, aga ma ei saa aru, miks poisid nii püsimatud on? Miks nad ei suuda sõna kuulata 

nagu tüdrukud?” 

 

3.1 Miks sellised olukorrad tekivad?* 

 

SITUATSIOON II 

Lasteaias toimus ülemajaline suur nuputamisvõistlus, kus poisid ja tüdrukud võistlesid eraldi 

arvestuses. Tüdrukute arvestuse võitnud lapse vanem uurib: “Kes võitis üldarvestuses?”. 

Õpetaja annab teada, et üldarvestuses võitis seesama tüdruk, kuid auhinnatud kohti jagati 

tüdrukutele ja poistele eraldi. Lapsevanem ei mõista, miks poistel ja tüdrukutel oli eraldi 

arvestus ning õpetaja ei oska seda ka lapsevanemale selgitada. 

 

3.2 Mida vastaksid õpetajana lapsevanemale?* 

 

SITUATSIOON III 

Näete, kuidas lasteaia värava taga üks lapsevanem räägib oma tütrega: „Ise oled tüdruk, aga 

jooksed ja rullid mööda maad nagu poiss, seelik kõik porine juba enne, kui üldse lasteaeda 

jõuame. Õpetaja hakkab niiviisi arvama, et Sa oled poiss.“ 

 

3.3 Mis mõtteid see situatsioon Sinus tekitab?* 

 

SITUATSIOON IV 

Õpetajad arutavad kohvinurgas. Esimene väidab: „Ma kuulsin koolitusel, et mehed ja naised 

on pigem sarnased kui erinevad. Poiste ja tüdrukute õppimisvõime pidi olema väga sarnane.“ 

Teine õpetaja vastab: „Mina poleks nii kindel. Poistel ja tüdrukutel on erinevad 

valdkondlikud tugevused. Tean seda oma pika kogemuse põhjal, et poisid on nutikamad 

arvutajad, aga tüdrukud saavad tähed ja lugemise kiiremini selgeks.“ 

 

3.4 Kumma õpetajaga Sina rohkem nõustud? 

Esimesega 

Teisega 

Muu 

3.5 Miks nõustud just selle õpetajaga?* 

3.6 Mida teeksid, kui kuuleksid ise sellist arutelu? 



 

 

 

LISA 2 SOTSIAALKONSTRUKTIVISTLIK TEKST 

 

Bioloogiline sugu (sex) eristab mehi ja naisi bioloogiliste erinevuste põhjal. Uurijad 

Kasemaa ja Lamesoo on aga mõtestanud mõiste “sugu” lahti järgmiselt: “/.../ sugu on 

sotsiaalne konstruktsioon – naiseks ja meheks kasvamine on sotsiaalne protsess, mida 

õpitakse konkreetses kultuurikontekstis: kodus, koolis ja sotsiaalsetes suhetes laiemalt.” 

Seega võib sugu (gender) käsitleda ka kui sotsiaalselt kujunenud nägemust ja ootust mehele 

ja naisele antud kultuuris. (Papp & Kütt, 2009) 

Soolise ebavõrdsuse tulemuseks on see, et poisid katkestavad õpinguid palju 

sagedamini kui tüdrukud, vähem poisse läheb edasi gümnaasiumisse õppima, tüdrukud ja 

poisid teevad erinevaid karjäärivalikuid, kuid ometi on tippspetsialistide ja -juhtide hulgas 

oluliselt enam mehi kui naisi. Samuti on teada, et Eesti on palgalõhe mõttes maailmas 

esirinnas (2015. aastal lausa esikohal) - naiste töötasu on meeste omast lausa 20-30% 

madalam. (Valk 2016) 

Soolise ebavõrdsuse üheks põhjuseks peetakse soostereotüüpset mõtlemist, mis 

domineerib ka Eestis: mehi ja naisi peetakse psühholoogiliselt ja käitumiselt erinevaks, sest 

nad on bioloogiliselt erinevad (Papp & Kütt, 2013a). Lasteaias ja koolis peavad õpetajad 

poisse huvitavamateks, samas jagatakse distsiplineerivat ressurssi ja negatiivset tähelepanu 

nendega rohkem kui tüdrukutega. Tüdrukutelt eeldatakse, et nad on head hoolitsejad, 

oskavad tõenäolisemalt oma järjekorda oodata ning ei vaja nii palju aktiivseid tegevusi kui 

poisid. (Papp, 2012) 

Juba kolmeaastane laps proovib end kohandada ja sobituda keskkonda vastavalt 

täiskasvanute ootustele ning käituda nagu mees või naine (Aavik & Kajak, 2009a, Kuurme 

2013). Seega, mitte niivõrd bioloogiline sugu, vaid inimeste arvamused ja hoiakud seoses 

soostereotüüpidega mõjutavad laste alles kujunevaid sooga seotud arvamusi ja käitumist 

(Gullberg jt, 2017; Papp & Kütt, 2013a). Võib väita, et poisid ja tüdrukud on erinevad 

peamiselt seetõttu, et me kohtleme neid erinevalt. 

Haridusasutustes konstrueeritakse mitmeid norme, mis jäävad inimesi mõjutama ka 

pärast kooli lõpetamist (Kasemaa & Lamesoo, 2018). Eesti soolise võrdõiguslikkuse seaduse 

järgi aga peab haridusasutus tagama hariduse omandamisel tüdrukute ja poiste võrdse 

kohtlemise ning õppekavad peavad toetama soolise võrdõiguslikkuse edendamist (Albi et 

al., 2010). Iga õpetaja võimuses on seniseid soostereotüüpe märgata ja murda ning luua 

selline sotsiaalkultuuriline keskkond haridusasutuses, mis edendaks soolist 

võrdõiguslikkust. Seetõttu peaks õpetaja ennast analüüsima ning leidma üles kohad, kus 



 

 

 

oleme pannud poisid ja tüdrukud ebavõrdsesse olukorda ning selle põhjal parendama enda 

igapäevatööd võrdõiguslikuma hariduse poole. 

  



 

 

 

LISA 3 BIOLOOGILIS-KOGNITIIVPSÜHHOLOOGILINE TEKST 

 

Üldlevinud arvamus ja teadmine erinevate elualade esindajate, sh pedagoogide seas on, et 

bioloogiline sugu tähendab peamiselt füsioloogilis-anatoomilisi erinevusi meeste ja naiste 

vahel (kehakuju, hääl, suguelundid jms), aga tegelikkuses on bioloogia all käsitletavad ka 

psühholoogilised ja kognitiivsed tunnused (aju ja närvisüsteemi funktsioneerimine, 

õppimisvõime). Kuna mehed ja naised on välimuselt niivõrd erinevad, siis arvatakse, et ka 

nende võimed ja psüühika on samaväärselt erinevad. Mitmed teadusuuringud ja 

metaanalüüsid on aga tõestanud, et erinevused soosiseselt on palju suuremad kui erinevused 

sugude vahel.  

Seega, vastupidiselt levinud arvamusele, on mehed ja naised pigem sarnased kui 

erinevad (Hyde, 2005; Zell et al., 2015). Metaanalüüs on uurimus, mis võtab kokku hästi 

palju samal teemal tehtud uurimusi ning teeb nendest analüüsiva kokkuvõtte (Stenze, 2014). 

Seetõttu on metaanalüüside tulemused ülevaatlikumad ja täpsemad kui üksikute 

teadusuuringute tulemused ning just metaanalüüsid on kinnitanud sugude sarnasuse 

hüpoteesi (gender similarities hypothesis) (Hyde, 2005; Zell et al., 2015). 

Peamised valdkonnad, milles paljude pedagoogide arvates nais- ja meessoost 

õpilased loomu poolest erinevad, on reaal- versus humanitaarained, keeleline oskus, 

sotsiaalne võimekus ning aktiivsus ja tähelepanuvajadus (Hyde, 2005; Aavik & Kajak, 

2009). Arvatakse, et poistel on suurem matemaatiline võimekus ja tüdrukutel parem 

lugemisoskus, et tüdrukud on koostöisemad ning poisid vajavad rohkem aktiivset liikumist. 

Need on siiski vaid arvamused, mis ei vasta teaduspõhisele tegelikkusele, kuid paraku ikkagi 

mõjutavad meie igapäevaelu. Näiteks on levinud arvamus, et mehed on paremad tehnikaga 

seotud teemadel ning tarkvaraarenduses. Terrelli (2017) uuringust näiteks selgus, et naiste 

kirjutatud koode hinnati tegelikult kõrgemalt kui meeste omi, aga seda vaid juhul, kui koodi 

kirjutaja nimest ei olnud võimalik tema sugu välja lugeda. Juhul, kui hindaja oli teadlik koodi 

kirjutaja soost, siis pakuti tarkvaraarenduses tööd rohkem meestele.  

Uuringute käigus on küll avastatud väikeseid erinevusi naiste ja meeste visuaal-

ruumilistes oskustes (Voyer et al., 1995) ja sõnaosavuses (Weiss et al., 2006), kuid mitte 

matemaatilistes võimetes. Pigem erineb poiste ja tüdrukute suhtumine matemaatikasse, kuid 

sooritusvõime on võrdväärne (Else-Quest et al., 2010). Laste enesekindlust ja tulemusi 

mõjutavad suuresti vanemate ja õpetajate soolised eelarvamused, hoiakud ja ootused (Hyde 

2005; Tiedemann, 2000). On oluline märkida, et erinevused, mida on näidatud meeste ja 

naiste visuaal-ruumilistes oskustes ja sõnaosavuses, ei pruugi näidata erinevusi 



 

 

 

kaasasündinud võimetes, vaid seda, et mehed ja naised kasutavad ülesannete lahendamisel 

erinevaid strateegiaid, mis on elu jooksul õpitud (Hyde 2005; Tiedemann, 2000).  

Populaarne uskumus on, et meeste ja naiste vahel on suured erinevused, mis on 

sünnipärased, püsivad ning ürgsed. Metaanalüüsid on aga näidanud, et sugudevahelisi 

erinevusi on vähe ning ka need võivad ajas, kultuurikontekstis ja vanusega muutuda. (Hyde, 

2005; Zell et al., 2015). Seega, kognitiivsete võimete poolest poisid ja tüdrukud omavahel 

ei erine ning iga õpetaja võimuses on seniseid soostereotüüpe märgata ja murda ning luua 

selline keskkond haridusasutuses, mis edendaks soolist võrdõiguslikkust. 

 


