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Sissejuhatus 

Käesolev töö on empiiriline uurimus, mis käsitleb ühe Eesti kooli põhikooliõpilaste 

hinnanguid vägivalla ärahoidmise ja sellega hakkamasaamise võimaluste kohta. 

Kuna koolivägivalla teema on praegusajal Eestis aktuaalne ning on aru saadud selle 

tõsidusest, võeti ette ka see uurimus. Probleeme, mida hästi tuntakse ning mille olemust, 

ulatust ja võimalikke tagajärgi mõistetakse, on lihtsam lahendada. Teema valikul sai 

otsustavaks ka töö autori huvi selle valdkonna vastu ning soov anda oma panus 

koolivägivalla kui tõsise probleemi tundmaõppimisse. 

Töö eesmärgiks ongi uurida põhikooli õpilaste hinnanguid selle kohta, kuidas 

kolmes ümbruses (klassis, koolis ja koduümbruses) tegelikkuses ja ideaalis vägivalda ära 

hoida ja sellega hakkama saada. 

Hüpotees, mille kohaselt laste arvates on peamine võimalus võitluses vägivalla 

vastu iseenda ja teiste inimeste prosotsiaalne käitumine ja vastavate väärtuste 

tähtsustamine, sai püstitatud varasema uurimuse tulemuste põhjal (Kõiv 2003c). 

Uurimismaterjal koguti kaheksast avatud küsimusest koosnevat ankeeti kasutades 

ühest Eesti gümnaasiumist, kus küsitleti 234 põhikooli õpilast. Ankeedi küsimused 

puudutasid vägivallaga hakkamasaamise ja selle ärahoidmise võimalusi laste hinnangul. 

Teoreetilise ülevaate andmisel toetuti erialakirjandusele (õpikutele ning kogumikes 

avaldatud artiklitele).  

Uurimistöö koosneb viiest peatükist, millest osa jaguneb alapeatükkideks. Esimeses 

peatükis antakse teoreetiline ülevaade vägivalla kui agressiivse käitumise alaliigi kohta. 

Teaduslikus terminoloogias tähistab mõiste vägivald sellist agressiivset käitumist, mis on 

tahtlik füüsiline haigettegemine või kahju tekitamine, kuid tavakasutuses on selle 

tähendus laiem, hõlmates ka psühholoogilist tahtlikku haigettegemist või kahju tekitamist 

teisele inimesele. (Kõiv 2003c) Käesolevas uurimistöös on lähtutud viimasest 

tõlgendusest. 
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Teine peatükk käsitleb prosotsiaalset käitumist. Alapeatükkides on ära toodud 

prosotsiaalse käitumise mõiste, olemus, tingimused ning selle areng lapse- ja noorukieas. 

Kuna tegemist on vägivaldsele käitumisele vastandliku käitumisviisiga, toob selle 

arendamine ja soodustamine kaasa vägivaldsete käitumisilmingute vähenemise ning 

seetõttu võib öelda, et olulisim vahend võitluses vägivalla vastu ongi just prosotsiaalne 

käitumine. 

Töö kolmandas peatükis tutvustatakse uurimismeetodit ning uuritavaid, neljandas 

peatükis tuuakse välja uurimuse tulemused ning viies peatükk on pühendatud 

uurimistulemuste analüüsile. 

Töö valmimisele on palju kaasa aidanud selle juhendaja TÜ ped dr Kristi Kõiv, 

mille eest töö autor teda südamest tänab. Aitäh ka kõigile lastele, kes võtsid vaevaks 

ankeediküsimustele vastata, õpetajatele, kes lubasid küsitluse läbiviimiseks oma 

tunniaega kasutada ning minu perekonnale, kelle abi ning toetus rasketest hetkedest 

ülesaamiseks vajalikud olid.  
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1. Vägivaldne käitumine kui agressiivse käitumise 

alaliik 

1.1. Agressiivsuse mõiste 

Agressiivne käitumine on selline käitumine, kus üks inimene (agressor) kahjustab 

tahtlikult teist inimest (ohvrit), keda ta usub soovivat seda kahju vältida. „Kahju“ võib 

olla nii füüsiline (nt löömine), psühholoogiline (nt solvamine) kui ka kaudne (nt ohvri 

asjade lõhkumine). Juhuslikult tekitatud kahju ei peeta agressiivseks, sama kehtib ka 

potentsiaalse valu või ebameeldivuste kohta, millest ohver on teadlik ning mille kasuks ta 

on ise otsustanud (nt külaskäik hambaarsti juurde). (Anderson 2000: 163) 

Vägivald on agressiivsuse alaliik, mida võib defineerida kui agressiivset käitumist, 

mille abil üks isik püüab teisele valu tekitada, kasutades selleks füüsilist jõudu (Lefton 

1994: 621). Tegemist on seega vaid füüsilise agressiivse käitumisega, füüsilise tahtliku 

haigettegemise või kahju tekitamisega (Kõiv 2003c: 9). 

Kui vägivald leiab aset koolikeskkonnas, nimetatakse seda koolivägivallaks (Kõiv 

2003a: 11).  

Koolikontekstis on sageli räägitud ka kiusamisest, kuid see ei ole vägivalla 

mõistega täies ulatuses kattuv. „Kiusamine on agressiivne käitumine, kus kiusaja teeb 

tahtlikult kahju või valu teisele, kusjuures see võib olla nii füüsiline (löömine, tagumine, 

raha või asjade äravõtmine jne.) või psühholoogiline (narrimine, sotsiaalne isolatsioon 

jne.) ning sellist käitumist võib teostada nii üks laps/nooruk kui ka terve grupp“ (Kõiv 

2003a: 9). Kiusamisel on kolm iseärasust: (1) ohver ei provotseeri reeglina 

kiusamiskäitumist; (2) kiusamine on mitmekordne tegevus; (3) kiusaja on tugevam või 

teda tajutakse teiste poolt tugevamana kui ohvrit (Smith 1991, viidatud Kõiv 2003a järgi). 

Koolis aset leidev kiusamine on koolikiusamine. 

Seega võib öelda, et nii koolivägivald kui ka -kiusamine on agressiivse käitumise 

alaliigid, mida ühendab ühine keskkond: kool. Kuigi neil on ühisosa (kiusamise füüsilise 
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jõu kasutamisega seonduv), on need erinevad nähtused, millel on oma spetsiifilised 

tunnused. (Kõiv 2003a: 9─12)  

Tavakasutuses on vägivalla mõiste laiem kui teaduslikus terminoloogias. 

Vägivaldse käitumise all peavad õpilased silmas nii füüsilist kui ka psühholoogilist 

tahtlikku haigettegemist või kahju tekitamist teisele inimesele. K. Kõiv on oma 

uurimuses leidnud (2001a), et õpilaste arvates sisaldab vägivalla mõiste kolme erinevat 

aspekti: emotsionaalset, motivatsioonilist ning käitumuslikku. Selles uurimuses 

lähtutaksegi just viimasest tõlgendusest. 

Igal inimesel on teatud annus agressiivsust, mis mõõdukal määral on evolutsioonis 

vajalik selleks, et kohastuda. Patoloogiline agressiivsus on aga märk isiksuse 

väärastumisest. Agressiivsuse avaldumisel või mitteavaldumisel on suur roll 

kõikvõimalikel piirangumehhanismidel (nt sotsiaalne teadvus koos moraalinormidega, 

empaatiavõime ja -tunne, hirm karistuse ees, süütunne) ning sellel, kas need toimivad või 

jäetakse agressori poolt tähelepanuta. (Bachmann, Maruste 2001: 267)   

1.2. Agressiivse käitumise liigitamine 

Agressiivsust saab liigitada erinevatest liigitusalustest lähtudes. Teoses 

Encyclopedia of Psychology  (2000: 163) on ära toodud 3 võimalikku jaotust: 

 afektiivne versus instrumentaalne; 

 provotseerimatu versus reaktsiooniline; 

 ettekavatsetud versus impulsiivne. 

Afektiivne agressiivsus põhineb vihal ja selle peamiseks eesmärgiks on oma 

vastasele haiget teha. Instrumentaalse agressiooni puhul on agressiivne käitumine lihtsalt 

vahendiks mingi muu eesmärgi saavutamisel. Näiteks on enamik rööve instrumentaalsed, 

samas kui suurem osa kallaletungidest või tapmistest on afektiivsed. 

Provotseerimatu agressiivsus, nagu nimigi ütleb, on selline agressiivne käitumine, 

mis ilmneb ilma igasuguse provokatsioonita. Reaktsiooniline agressiivsus järgneb aga 

vastusena eelnenud provokatsioonile.  

Viimase eristuse puhul on esikohal see, kas agressiivne käitumine on tahtlik või 

impulsiivsete psühholoogiliste protsesside tagajärg. Nii peetakse instrumentaalset 
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agressiooni tavaliselt ettekavatsetuks, kuna selle korral vaagitakse enne põhjalikult 

potentsiaalset kasu või kahju, mida rünnak kaasa toob, afektiivset agressiivset käitumist 

aga impulsiivseks, sest toimitakse vihaseisundis ning enamasti oma tegude tagajärgede 

üle ei arutleta. (Anderson 2000: 163) 

David Clarke’i monograafias „Pro-Social and Anti-Social Behaviour“ (2003: 

7─10) pakutakse välja teistsugune võimalus agressiivsuse liigitamiseks: 

 vaenulik versus instrumentaalne 

 antisotsiaalne versus prosotsiaalne (sh sanktsioneeritud). 

Vaenulik agressiivsus on selline agressiivne käitumine, mille eesmärgiks on 

tekitada valu. Instrumentaalse agressiivse käitumise eesmärk on midagi muud kui valu 

tekitamine. Seega võib öelda, et antud jaotus langeb põhimõtteliselt kokku eespool 

kirjeldatud jaotusega afektiivne versus instrumentaalne agressiivne käitumine. 

Antisotsiaalne käitumine on selline agressiivne käitumine, mis rikub ühiskonnas 

kehtivaid sotsiaalseid norme (nt massimõrv). Prosotsiaalset agressiivset käitumist 

kasutatakse aga ühiskonnas kehtivate sotsiaalsete normide tagamiseks (nt jõu kasutamine 

politsei poolt, et ohjeldada kurjategijat). Kui kurjategijat takistab selleks juriidilist õigust 

mitteomav isik, räägitakse sanktsioneeritud agressiivsest käitumisest. See on agressiivne 

käitumine isiku poolt, kes ei oma selleks õiguslikku alust, kuid kes, tagamaks seadust ja 

korda, võtab endale õiguse kurjategija vastu jõudu kasutada (mõnel muul viisil 

agressiivselt käituda) (nt. pussitab murdvarast jalga, et takistada tema põgenemist). Kuna 

enamiku inimeste sotsiaalne õiglustunne peab sellist käitumist lubatavaks, ongi seda 

nimetatud sanktsioneeritud agressiivsuseks.       

1.3. Agressiivse käitumise põhjused 

Agressiivse käitumise põhjusi saab vaadelda kahel eri tasandil: otsesed põhjused, 

mis avalduvad vahetus situatsioonis, ja kaudsed põhjused, mis loovad soodsa pinnase 

vahetute põhjuste avaldumiseks ning käikulaskmiseks „sobivas“ situatsioonis. 

Otsesed põhjused on: 

 individuaalsed erinevused (nt kalduvus vägivaldsusele, inimese eluvaated ja 

uskumused, sugu, bioloogilised eripärad); 
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 situatsioonilised tegurid (nt provokatsioon, frustratsioon, vägivallast saadav 

kasu, ärritavad faktorid ja stress, alkohol ja narkootikumid, agressiivset 

käitumist propageerivad mälupildid, soodne juhus, 

enesekontrollimehhanismide eiramine, ebameeldivate kogemuste kuhjumine, 

mis päädib vägivaldse käitumisega/reageeringuga). 

Kaudsete põhjustena võib ära tuua: 

 bioloogilised faktorid (nt geneetiline eripära, mitmed bioloogilised 

mehhanismid); 

 psühholoogilised faktorid (nt sotsiaalne õppimine, sotsiaalsed protsessid, 

keskkond, väärkohtlemine lapseeas). (Anderson 2000: 163─167) 

1.4. Agressiivne käitumine lapseeas 

Enne kolmandat eluaastat väljendavad lapsed viha mitte kellelegi suunatud 

halvatujulisuse, löömise ja vihaste hüüete kaudu. Selles vanuses laste puhul kutsuvad 

viha kõige sagedamini esile vanemate püüded kujundada neis söömis-, magamis-, 

mängimis-, pesemis- ja potil käimise harjumusi. (Harris 1993: 475) 

Pärast kolmandat eluaastat on vihapursete peamiseks esilekutsujaks vaidlused 

mängukaaslastega, mis tekivad (mängu)asjade ning omandisuhete pinnal (Laursen, 

Hartup 1989, viidatud Harris 1993 järgi). Selleks, et asja, territooriumi või mingit 

privileegi tagasi saada, kasutavad lapsed instrumentaalset agressiivsust. Vanemad lapsed 

kasutavad tõenäolisemalt juba ka vaenulikku agressiivset käitumist, mille puhul rünnaku 

sihtmärgiks on teine inimene mitte ese. Füüsilise agressiivsuse kasutamine on teiste 

hirmutamiseks peamise vahendina kasutusel seni, kuni lapsed õpivad korralikult rääkima. 

(Harris 1993: 475─476) 

Kolmanda ja viienda eluaasta vahel õpivad lapsed oma viha verbaalselt väljendama 

ning hakkavad kasutama hurjutamist, solvanguid või teiste hirmutamist (Hartup 1983, 

viidatud Harris 1993 järgi). Seega koos kognitiivse arenguga muutub füüsiline 

agressiivsus sageli „pehmemaks“ ja palju keerukamaks käitumisviisiks, sest sõnadega 

teisele haigettegemine nõuab palju enam intellektuaalseid oskusi kui lihtsalt löömine 

(Harris 1993: 476) 
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Lisaks võib eelkooliealiste laste agressiivne käitumine olla tingitud frustratsioonist, 

kuna on teada, et see kutsub esile negatiivseid emotsioone (Berkowitz 1989, viidatud 

Harris 1993 järgi). 

Kõigil vanuseastmetel on poisid agressiivsemad kui tüdrukud (Maccoby, Jacklin 

1980, viidatud Harris 1993 järgi). Erinevust poiste ja tüdrukute agressiivsuse määras võib 

märgata juba 2─3-aastaste laste puhul ning see püsib täiskasvanueani välja. Selle 

põhjuseks võivad olla nii geneetilised kui ka õppimisega seotud tegurid ning erinevus 

poiste ja tüdrukute sotsialiseerimisprotsessis. (Tavris, Wade 1984, viidatud Harris 1993 

järgi) 

Paljud inimesed usuvad, et mehed on loomu poolest agressiivsemad kui naised. 

Seda uskumust kinnitas ka Eagly’i ja Steffen’i 1986 aastal läbi viidud uurimus (viidatud 

Lefton 1994 järgi). Nad jõudsid tõdemuseni, et mehed on naistest füüsiliselt 

agressiivsemad, kuid et psühholoogilist agressiivsust (nt verbaalseid solvanguid) 

kasutavad mõlemad. Erinevusi meeste ja naiste agressiivses käitumises põhjendasid 

Eagly ja Steffen sellega, kuidas üks või teine tajub agressiivsuse tagajärgi. Naisi on meie 

ühiskonnas kasvatatud nii, et nad tunnevad füüsilist valu põhjustades erilisi süümepiinu, 

meeste kasvatuses pole aga sellised väärtused rõhutatud olnud. Kuna soorollid meie 

ühiskonnas on muutumas, arvavad mainitud autorid, et soolised erinevused soovis valu 

põhjustada või üldse agressiivselt käituda on järgmise kümnendi jooksul vähenemas. 

(Lefton 1994: 622─624) 

1.5. Ülevaade koolivägivalda käsitlevatest uurimustest Eestis 

Kuna koolivägivald on viimasel ajal aktuaalne teema, on seda ka põhjalikumalt 

uuritud ning selles vallas on ilmunud mitmeid töid. 

2001. aastal ilmus K. Kõivu sulest uurimus pealkirjaga „Koolivägivalla mitu palet“, 

mis võeti ette, selgitamaks välja mitmeid koolivägivalda puudutavaid aspekte. Uurimus 

viidi läbi 11 koolis (seitsmes gümnaasiumis ja neljas põhikoolis) ning kokku küsitleti 

2255 5.─9. klassi õpilast, kellest 38,3% olid poisid ja 61,7% tüdrukud. Andmete 

saamiseks kasutati küsimustikku, mille küsimused puudutasid järgmisi koolivägivalla 

aspekte: 1) mida põhikooli õpilased peavad vägivallaks; 2) millised on koolivägivalla 

erinevad liigid; 3) kus vägivallaktid koolis aset leiavad; 4) kelle poole pöörduda abi 
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saamiseks koolivägivalla korral; 5) kuidas koolivägivallaga hakkama saada; 6)millised on 

praegusaegse kooli suurimad probleemid. 

Tulemuste põhjal jõuti selle uurimuse puhul järgmiste järeldusteni:  

 õpilased pidasid teiste probleemide seas kõige tõsisemaks koolivägivalda; 

 laste meelest kätkes koolivägivald endasse kaks aspekti: psühholoogilise 

ja füüsilise vägivalla ilmingud; 

 sagedasemate vägivalla liikidena tõid lapsed välja mitmed füüsilise 

vägivalla liigid (nt togimine, tõukamine) ja mitmesugused psühholoogilise 

vägivalla ilmingud (nt vägivallaga ähvardamine verbaalselt, vägivald 

seoses kooliasjade kui omandiga); 

 koolivägivalda pidasid õpilased suureks probleemiks, millega on keeruline 

hakkama saada, kuid tõid selle ärahoidmisel välja kolmelt tasandilt 

lähtuvaid meetmeid: primaarsel tasandil (st koolitasandil) reeglite ja korra 

rakendamise, sekundaarsel (st õpilaste tasandil) vägivalla teadvustamise ja 

õpilaste sotsiaalse kompetentsuse arendamise ning tertsiaarsel (st 

vägivallatseja tasandil) alternatiivsete võimaluste pakkumise 

vägivallatsejale tegutsemiseks ning õppimiseks. Esimese tasandiga 

seonduvad küsimused hõlmasid laste meelest efektiivsete reeglite 

kehtestamist kohtades, kus koolivägivallajuhud tavaliselt aset leiavad (st 

koridoris ja klassiruumis), teise tasandiga seostuvad probleemid 

puudutasid efektiivsete toetussüsteemide loomise võimalusi 

koolivägivallajuhtudega hakkamasaamiseks, osutades isikutele, kellelt 

õpilased nõu ja abi ootavad, st õpetajatele ja lapsevanematele. 

 vägivalla lahtimõtestamisel selgus see, et mõiste pole kooliõpilastel mitte 

ühetähenduslik, vaid sisaldab kolme komponenti: emotsionaal-

hinnangulist (laste suhtumine vägivalda oli tauniv), käitumuslikku 

(vägivalda tõlgendati füüsilise, teisi inimesi kahjustavana) ning tahtlikult 

kavatsuslikku (välja toodi psühholoogilised vägivallajuhud 

koolikeskkonnas). (Kõiv 2001a) 
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2003. aastal on kogumikus „Antisotsiaalse käitumisega õpilased. Artiklite kogumik 

III“ ilmunud K. Kõivu artikkel „Koolikiusamine ja -vägivald kui antisotsiaalse käitumise 

alaliigid“, kus ta defineerib mõisted koolikiusamine ja -vägivald laiemate mõistete 

agressiivne käitumine ja antisotsiaalne käitumine taustal ning selgitab nendevahelisi 

seoseid. Seega on tegemist ülevaateuurimusega, mis mõtestab lahti mõned olulised 

antisotsiaalset käitumist puudutavad mõisted. (Kõiv 2003a) 

Mõistete koolivägivald ja -kiusamine ning agressiivne käitumine vahekorda on K. 

Kõiv lahti seletanud ka oma artiklis „Koolikiusamine kui probleem“, mis aga oma 

põhiosas keskendub, nagu pealkirjastki juba järeldada võib, kiusamisele. Lisaks 

kiusamiskäitumise teoreetilisele ülevaatele sisaldab artikkel ka Kõivu uurimust 

„Kiusamishälvikute erikooli õpilaste kiusamis-ohvriprobleemide võrdlus tavakooli ja 

vaimupuudega erikooli õpilastega“, mille eesmärgiks oli kindlaks teha kiusamiskäitumise 

erinevad aspektid: sagedus, ohvri tüüp, ohvrite ja kiusaja-ohvrite sotsiaalne staatus 

käitumishälvikute erikoolis ning võrrelda seda samade näitajatega tava- ja vaimupuudega 

õpilaste erikoolis, kuid kuna käesoleva uurimuse teema pole mitte koolikiusamine vaid                                  

-vägivald, siis seda Kõivu uurimust siinkohal põhjalikumalt ei käsitleta. (Kõiv 2001b) 

2002. aastal toimunud konverentsi „Ei vägivallale“ raames, jõudsid avalikkuseni K. 

Kõivu uurimused „Vägivallaga seotud sündmused massimeedias ja õpilaste lähimas 

ümbruses“ ning „Õpilaste suhtumine kiusamisse ja kiusamiskäitumise iseloomustus“, mis 

ilmusid konverentsi materjale koondavas kogumikus. 

Esimese puhul olid tähelepanu all järgmised küsimused: millised on vägivaldsed 

kangelased, kes lapsele meediast meelde jäävad?, millised on sündmused, mis lastele 

meedia vahendusel edastatuna vägivaldsetena mällu sööbivad? ning millised sündmused 

meenuvad lapsele seoses vägivallaga tema lähimas ümbruses?. Neile vastuste leidmiseks 

kasutati avatud küsimustega ankeeti ning uuriti 1764 põhikooli õpilast seitsmest erinevast 

koolist. 

Uurimuse tulemusel jõuti järeldusteni, et kõige vägivaldsemad filmikangelased on 

laste hinnangul Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris ja Jean Claude van Damme. 

Vägivaldsete multifilmikangelastega seostus peaaegu pooltele uuritavatele multifilm 

„Tom ja Jerry“ ning vägivaldsete raamatukangelastena nimetati Indiaani Joe’d M. Twaini 
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raamatust „Tom Sawyer“ ning Tasujat, Meelist ja Kalevipoega Eesti kirjandusest. Kõige 

vägivaldsemateks peeti multifilmikangelasi. 

Vägivaldseid sündmusi meedias uuriti mitme kanaliga seoses (nii filmi, multifilmi, 

reklaami, raamatu, ajalehe kui ka ajakirjaga). Tulemused näitasid, et filmis, raamatus, 

multifilmis ja ajakirjas kujutatud vägivallaga seoses meenus õpilastele üldist laadi 

agressiivne käitumine, kusjuures multifilmides kujutatud vägivald oli oma iseloomult 

kõige räigem ja jõhkram (nt peksmine, kaklus, löömine, millegagi pähe löömine, 

tapmine, mõrv, pea plahvatamine jms). Vägivalla kujutamisega ajalehtedes ilmnesid 

teistsugused tendentsid: lastele jäid meelde teatud konkreetsed vägivaldsed sündmused 

(nt mõni tapmine; lugu, mis rääkis sellest, kuidas 13-aastane poiss vägistas endast 

nooremaid või J. Ustimenko tegusid puudutav info). Reklaamide puhul täheldati, et laste 

mällu olid tugevasti sööbinud kahte liiki vägivalda sisaldavad reklaamid: 1) klipid, mis 

sisaldasid nii füüsilist kui ka psühholoogilist agressiivset käitumist teiste inimeste suhtes; 

2) vägivaldsete filmide ja politseisaadete reklaamid. Positiivse tähelepanekuna toodi välja 

asjaolu, et reklaamimeediat saab edukalt ära kasutada ka lastes vägivallavastaste hoiakute 

ja suhtumiste kujundamisel-süvendamisel (lapsed mäletasid kahe aasta tagust 

vägivallavastast reklaamikampaaniat „Karu näeb“). 

Vägivallaga seotud juhtumitest lähiümbruses meenusid õpilastele kõige sagedamini 

koolis ja klassis aset leidnud vägivallajuhud, järgnesid tänaval või koduümbruses nähtud 

intsidendid. Kõige vähem meenusid lastele koduga seotud vägivaldsed kogemused. (Kõiv 

2002a) 

Teine uurimus, mis sama projekti käigus läbi viidi, oli eespool nimetatud „ Õpilaste 

suhtumine kiusamisse ja kiusamiskäitumise iseloomustus“, mille käigus küsitleti 1764 

põhikooli õpilast seitsmest koolist üle Eestimaa. Sellel oli kaks eesmärki: uurida, kuidas 

põhikooli õpilased suhtuvad kiusamisse, ning vaadelda, mida õpilased peavad 

kiusamiseks ning kuidas nad iseloomustavad kiusajat ja ohvrit. 

Õpilaste suhtumist kiusamisse uuriti vägivalda suhtumise taustal. Neil paluti 

hinnata suhtumist kiusamisse ja vägivalda hinnanguskaalal, mille üks ots (7 punkti) 

tähistas väga hukkamõistvat suhtumist ning teine ots (1 punkt) väga pooldavat suhtumist. 

Tulemused näitasid, et õpilaste suhtumine kiusamisse ja vägivalda oli mitmesugune: 

kõige rohkem taunisid nad ise kiusamist ja vägivalda, järgnes tauniv suhtumine 
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kiusamisse ja vägivalda, mis seostus laiema kontekstiga lapse ümber (ümbruskond, 

ühiskond, teised riigid). Kõige liberaalsem oli suhtumine koolikeskkonnas aset leidvasse 

kiusamisse ja vägivalda. (Kõiv 2002b) 

Uurimuse teised tulemused on käesoleva töö teemat silmas pidades kaugemad ning 

jäetakse seetõttu siinkohal käsitlemata.  

Koolikiusamisest on kirjutatud palju. 2000. aastal ilmus kogumikus „Lapsed 

Eestis“ K. Kõivu artikkel „Koolikiusamine“ (Kõiv 2000) ning 2003. aastal uurimus 

pealkirjaga „Muutused koolikiusamises Eesti koolis viimastel aastatel“ (Kõiv 2003b). 

Sama teemavaldkonda käsitlevaid uurimusi on ilmunud veel teisigi. Kuna aga viimati 

mainitud uurimused käsitlevad puhtalt koolikiusamist, piirdutakse siinkohal vaid nende 

nimetamisega.    

Käesolevale uurimusele lähim on K. Kõivu (2003c) uurimus „Mina arvan, et… ehk 

vägivalla ärahoidmise ja sellega hakkamasaamise võimalused“, millele antud uurimuses 

on paljuski toetutud. Selle eesmärgiks oli välja selgitada vägivalla ärahoidmise ja sellega 

hakkamasaamise võimalused kolmes ümbruses: klassis, koolis ning koduümbruses 

tegelikus elus ja ideaalis põhikooliõpilaste hinnangul. Oma uurimuse läbiviimiseks 

kasutas Kõiv ankeeti kaheksa avatud küsimusega (kolm küsimust puudutas vägivallaga 

hakkamasaamise võimalusi klassis, koolis ja koduümbruses; kolm küsimust samades 

ümbrustes vägivallaga hakkamasaamist, kui tegemist on ideaalolukorraga; üks küsimus 

seostus vägivalla ärahoidmise võimalustega ning üks küsimus protestiga vägivalla vastu) 

ning küsitles 968 põhikooli õpilast 11-st Eesti eri piirkonnas paiknevast 

üldhariduskoolist. 

Uurimuse tulemusel tegi ta kindlaks, et põhikooli õpilasete arvates on vägivalla 

ärahoidmise võimalused seotud eelkõige iseenda ja eakaaslaste prosotsiaalse käitumisega 

ja sellist käitumist toetavate ja arendavate ürituste korraldamisega. Vägivalla vastu 

protestimisel tähtsustasid õpilased eelkõige aktiivset protesti (miitinguid, koosolekuid, 

kampaaniaid), mida peaksid toetama nii vägivallavastased väärtushinnangud kui ka 

inimeste prosotsiaalne tegevus. 

Tegelikus elus pidasid põhikooli õpilased kõige sagedasemateks vägivallaga 

hakkamasaamise viisideks klassis karistuste ja reeglite rakendamist ning õpetaja aktiivset 

tegevust, kuid leidsid, et ideaalis peaks põhiosa moodustama iseenda ning eakaaslaste 
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prosotsiaalne käitumine. Koolis vägivallaga hakkamasaamisel tähtsustasid 

nooremaealised õpilased rangeid karistusi ja reegleid, samas kui vanemaealised pidasid 

olulisimaks prosotsiaalse käitumise õhutamist õpilaste hulgas. Ideaalis langesid õpilaste 

arvamused vägivallaga hakkamasaamise osas kokku: kõige efektiivsemaks peeti 

prosotsiaalset käitumist. Koduümbruses vägivallaga hakkamasaamise kohta arvasid 

õpilased, et kasutati liiga vähe võimalusi vägivallaga toimetulemiseks, peamisena, mida 

tegelikus elus rakendati, nimetasid õpilased erinevaid karistusi ja reegleid. Samal ajal 

tähtsustasid õpilased ideaalset olukorda koduümbruses, kus vägivalla ohjeldamisel oleks 

suur osa enda, eakaaslaste ja kõigi kogukonnaliikmete prosotsiaalsel käitumisel ning 

prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamisel. 

Kokkuvõtvalt järeldas uurimuse autor, et võti vägivalla ärahoidmiseks ja sellega 

hakkamasaamiseks peitub meis endis ning meie võimes probleeme märgata ning teiste 

vastu hea ja sõbralik olla, ühtlasi vägivalla vastu ka aktiivselt protestides. (Kõiv 2003c)  
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2. Prosotsiaalne käitumine 

2.1. Prosotsiaalse käitumise mõiste 

Prosotsiaalse käitumise on käitumine, mis teenib sotsiaalse grupi (perekond, kirik, 

hõim, kool, klubi, laiemalt ka rahvus) vajadusi ja funktsioone. See koosneb sellistest 

tunnustest nagu teistest hoolimine, koostöö, sõbralikkus, abivalmidus, vastutustunne, 

usaldusväärsus, lahkus ja enesekesksuse puudumine. Lapsevanemate (ja teiste 

täiskasvanute) vaatepunktist on prosotsiaalne käitumine soovitav ning näitab lapse või 

nooruki üldist sotsialiseerituse taset. Sellest tulenevalt peaksid lapsevanemad püüdma 

leida viise lapse sellise käitumise julgustamiseks ning tugevdamiseks, olles ühtlasi ise 

prosotsiaalse käitumise eeskujuks. (Bruno 1992: 289─290) 

2.2. Prosotsiaalse käitumise olemus 

Arvatakse, et prosotsiaalsel käitumisel on kaks motiivi:  

1. egoism (sellisel juhul ajendavad inimest prosotsiaalselt käituma isiklikud 

huvid, nt soov end seeläbi hästi tunda, ühiskondlik heakskiit, oodatav 

autasu vms); 

2. altruism (inimene aitab teist inimest lihtsalt soovist teda aidata ning 

omakasul pole tegevuses tähtsust, pigem on aitajal oht mingit kahju või 

ebameeldivaid tagajärgi kannatada) (Clarke 2003: 5─6). 

Nende motiivide abil on püütud selgitada asjaolu, miks inimesed üldse teisi aitavad. 

Lisaks eespool nimetatutele on teiste aitamist põhjendatud ka sotsialiseerumise käigus 

„ära õpitud“ abivalmiduse ning teatud sotsiaalsete või isiklike standarditega. Õpitud 

abivalmiduse puhul on tähtsad kaks peamist õppimisprotsessi: operantne tingitus ning 

sotsiaalne õppimine. Vastavalt operantse tingituse põhimõtetele õpivad inimesed teisi 

aitama, kui nende varasemad aitamiskogemused on leidnud positiivset kinnitust (nt on 

nad selle eest kiita saanud) ning ei õpi seda juhul, kui aitamine on viinud negatiivsete 
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tagajärgedeni. Karistus aitamise eest toob kaasa abipakkumise vähenemise edaspidises 

elus, kuid karistamine selle eest, et abi jäetakse pakkumata, prosotsiaalset käitumist ei 

suurenda. Sotsiaalne õppimine soodustab samuti abivalmidust, seda nii mudelõppe kui ka 

konkreetsete instruktsioonide pakkumise kaudu, nt on vanemate eeskujul aitamisoskuste 

tekkimisel tugev ning pikaajaline mõju. (Dovidio 2000: 326) 

Veel üks võimalus prosotsiaalset käitumist seletada, on põhjendada seda inimeste 

sooviga toimida sotsiaalsete normide järgi ning kuna sotsiaalse vastutuse norm näeb ette, 

et tuleb aidata inimesi, kes on meist sõltuvad, tehaksegi seda (Berkowitz 1972, viidatud 

Dovidio 2000 järgi). 

Kui sotsiaalne norm võetakse seesmiselt omaks ning see saab osaks inimese mina-

kontseptsioonist, hakatakse end abivalmi ning sotsiaalselt vastutavana tundma ning 

näidatakse seeläbi edasistes olukordades ka kergemini üles soovi teisi aidata (Grusec 

1991, viidatud Dovidio 2000 järgi). Seega võib regulaarsete ühiskondlike kohustuste 

võtmine (nt doonorlus) viia identiteedini, mis on rakendatavate käitumisviisidega 

kooskõlas. 

Teist tüüpi norm on seotud inimeste arusaamadega vastastikustest teenetest, 

võrdsusest ning sotsiaalsest õiglusest. Samaga-vastamise-põhimõttest lähtudes aitavad 

inimesed üldjuhul neid, kes on neid endid millalgi aidanud. Kuna antud põhimõte on 

fundamentaalne ja terveid ühiskondi läbiv, on osa uurijaid pakkunud, et sel võivad olla 

isegi bioloogilised või geneetilised tagamaad. ( Dovidio 2000: 327) 

2.3. Prosotsiaalse käitumise tingimused 

Lisaks küsimusele miks inimesed teisi aitavad? on aitamist ning altruismi uurivad 

teadlased olnud huvitatud veel kahest teisest kesksest küsimusest. Need on: millal 

inimesed aitavad? ning kes aitavad?. 

Paljud varasemad uurimused, mis püüdsid leida vastust küsimusele, millisel juhul 

inimesed teisi aitavad, keskendusid tavasituatsioonidele ning põhjendasid aitamist 

samade sisemiste ning väliste teguritega, millega teisigi sotsiaalselt aktsepteeritud ja 

hinnatud käitumisviise.   

Uuenduslik vaatenurk leiti 1960. aastate keskpaiku, kui empiiriliste uurimuste 

tähelepanu nihkus hädaolukordadele. Teedrajavaks võib pidada Latané’i ja Darley’i 



 18 

1970. aastal välja pakutud kõrvalseisja nn sekkumisotsuse tegemise mudelit. Selle mudeli 

kohaselt sõltub asjaolu, kas inimene teist aitab või mitte, mitmete eelnevate otsuste 

tulemustest. Kõrvalseisja peab: 1) märkama, et midagi on viga; 2) tõlgendama nähtavat 

situatsiooni hädaolukorrana; 3) otsustama, kas võtta isiklikku vastutust või mitte; 4) 

otsustama, millist abi anda ning 5) välja valitud sündmuste käigu järgi tegutsema. 

Negatiivne otsus ahela mis tahes järgus tähendab seda, et kõrvalseisja ei aita. 

Mudeli eri järke analüüsides võib öelda, et üldiselt märgatakse paremini rohkem 

tähelepanu tõmbavaid sündmusi (kõikvõimalikud segavad faktorid (nt rahvarohkus, 

kõrvalseisja halb tuju vm) võivad sündmuse tähelepanemist vähendada). Tunduvalt 

sagedamini aidatakse neid hädasolijaid, kes oma abivajamise juuresolijatele selgelt 

mõistetavaks teevad (nt karjuvad, et vajavad abi vms). (Dovidio 2000: 325)       

Isikliku vastutuse võtmise puhul mängib olulist rolli see, kas ollakse juhtumi ainus 

pealtnägija või on veel teisigi tunnistajaid. Mitme tunnistajaga olukordade puhul on 

sageli täheldatud nn vastutuse hajuvust. Latané ja Darley korraldasid eksperimendi, mille 

abil nad uurisid katsealuste vastamiskiirust kriisiolukorras. Selgus, et kui katseisikud 

arvasid end kannatajaga kahekesi olevat, reageeris neist 85% kriisiolukorrale enne 

kannataja ataki lõppu (kannataja oli tegelikult uurijate assistent, kes atakki mängis). 

Uskumus, et situatsioonil on lisaks veel teinegi pealtnägija, vähendas enne „ataki lõppu“ 

reageerijate protsendi 62-ni. Kui katseisikud arvasid, et olukorras osaleb lisaks neile veel 

neli teist kõrvalseisjat, reageeris kannatanu abipalvetele vaid 31% neist. (Lefton 1994: 

630─631) Seega lootmine, et keegi teine võtab antud olukorras midagi ette, võib iga 

üksiku kõrvalseisja isiklikku vastutusevõtmist pärssida, kuna ta leiab, et tema abi enam ei 

vajata. Selline olukord tekib sagedamini neil juhtudel, kui aitamisega kaasneb oht ise 

kahju kannatada, kui teisi kõrvalseisjaid tajutakse kompetentsemate abipakkujatena või 

kui sotsiaalsed normid vastavat tõlgendust toetavad. (Dovidio 2000: 325) 

David Clarke’i järgi on peamine faktor, mis määrab ära selle, kas inimesed aitavad 

või ei, ohu tajumine. Kui oht ise kahju kannatada on ilmne, aitavad nad tunduvalt 

väiksema tõenäosusega. Ta toob näiteks postiljon Karen Greeni juhtumi, kelle ründamist 

nägid mitmed inimesed, kuid kuna purjus kallaletungijaid oli viis, ei sekkunud ükski 

pealtnägija (olgugi et mitmed neist helistasid korduvalt politseisse). Mitteaitamist 
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põhjendab Clarke sellega, et tõenäoliselt kartsid sündmuse tunnistajad ise viga saada. 

(Clarke 2003: 4) 

Kirjeldatava mudeli neljanda ja viienda järgu kohta on teada, et inimeste eelnevad 

kogemused mõjutavad nende valmidust või soovimatust sekkuda. Üldiselt aitavad ohvrit 

sellised pealtnägijad, kes peavad end hädaolukorrale reageerimisel kompetentseteks (nt 

arstid ja medõed), seda vaatamata teiste pealtnägijate arvule. (Pantin, Carver 1982, 

viidatud Lefton 1994 järgi) 

Teine tuntum mudel, kirjeldamaks, miks inimesed teisi aitavad, on kahjude-kasude 

analüüsimise mudel. See toob välja inimkäitumise majandusliku tahu, väites, et inimesed 

on potentsiaalses  aitamissituatsioonis huvitatud oma kasude maksimeerimisest ning 

kahjude minimeerimisest (Piliavin et al 1981, viidatud Dovidio 2000 järgi). Kahjude-

kasude analüüsimise mudeli järgi on kahjude-kasude hindamine subjektiivne ning seda 

võivad mõjutada nii abivajaja kui ka potentsiaalse aitaja isikuomadused. (Dovidio 2000: 

326) 

Püüdes leida vastust küsimusele, kes teisi aitavad, on jõutud seisukohale, et 

aitamise puhul mängib väga tähtsat rolli individuaalne eripära. Demograafilistest 

karakteristikutest on annetuste ja vabatahtliku töö puhul tähtsad haridustase, sugu ja 

vanus. Rohkem tegelevad teiste abistamisega kõrgema haridustasemega inimesed. 

Traditsiooniliselt annetavad mehed rohkem raha kui naised, samas kui naised 

pühendavad heategevustele meestest rohkem aega. Vanus seostub  annetamisega 

hüperboolsel moel: nooremad ja vanemad inimesed pühendavad 

heategevusorganisatsioonidele vähem aega ja raha kui inimesed, kelle vanus jääb 35 ja 55 

aasta vahele. Lisaks eespool mainitule on leitud, et usklikkus ja annetamine on omavahel 

positiivses korrelatsioonis. 

Aitamisega seostuvate individuaalsete erinevuste puhul võib öelda seda, et mehed 

on abivalmimad kui naised. Erinevusi on märgata ka selles, millisel juhul ühed või teised 

aitavad: naised osutavad sagedamini isiklikke teeneid sõpradele, annavad sotsiaalset abi 

või pakuvad nõu isiklike/psühholoogiliste probleemide korral, samas kui mehed aitavad 

„kangelaslikul moel“ olukordades, millega kaasneb potentsiaalne füüsiline oht. 

Isikuomadustest mängib aitamise puhul suurt rolli empaatiavõime. Lisaks aitavad 

sagedamini need inimesed, kes usuvad oma võimetesse ja oskustesse, kes on vähem 
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turvalisusele orienteeritud ning need, kes on valmis võtma isiklikku vastutust. 

Situatsioonilised faktorid võivad küll isikuomaduste mõju pärssida. (Dovidio 2000: 

327─328) 

2.4. Prosotsiaalse käitumise areng lapse- ja noorukieas 

Prosotsiaalne käitumine sõltub sageli teiste inimeste tunnete mõistmisest, mis on 

vajalik selleks, et abi oleks võimalik kohandada nende vajadustele vastavalt (Harris 1993: 

477) 

Kolmandaks eluaastaks suudavad lapsed oma emadega emotsionaalsetest 

seisunditest arukalt vestelda (Dunn, Munn 1987, viidatud Harris 1993 järgi), 3─8aastased 

lapsed tunnevad ära lihtsamad emotsioonid ekspressiivsetelt piltidelt (nt õnnelik, kurb, 

hirmunud ja vihane) (Borke 1971, viidatud Harris 1993 järgi). 

Olles võimetud pöörama korraga tähelepanu mitmele situatsiooni aspektile, ei 

suuda eelkooliealised lapsed ette kujutada, et kaht tunnet on võimalik üheaegselt tajuda 

(Whitesell, Harter 1989, viidatud Harris 1993 järgi), lisaks on neil raske mõista, et 

inimesed varjavad mõnikord oma tõelisi tundeid ning teesklevad, tundes üht, kuid 

näidates välja hoopis midagi muud (Gross, Harris 1988, viidatud Harris 1993 järgi). 

Eelkooliealised lapsed arvavad, et inimesed on lõbusad või kurvad sündmuste tõttu, mis 

neid endid mõjutavad (nt emal on hea meel, kui mina uue mänguasja saan). Alles 

kuuenda eluaasta paiku hakkavad lapsed mõistma, et nende vanematel on nende 

vaatevinklist erinev lähenemisnurk, kuigi egotsentrism püsib ning nad jätkavad teiste 

inimeste tunnete seletamisel endi kaasamist. (Harter 1979, viidatud Harris 1993 järgi) 

Empaatiavõime areng on paralleelne emotsioonide mõistmise arenguga. Kuigi 

väikelaps ei suuda asju näha teise inimese perspektiivist, suudab ta tunda kurbust, kui 

näeb, et teine inimene kurvastab või on endast väljas. Koolieelikud hakkavad juba ka 

sellest aru saama, et teiste inimeste tunded võivad nende omadest erinevad olla ning 

kasutavad seda teadmist ära suhtlemisel. Eelkooliealine laps võib pakkuda inimesele, 

kelle kurbust ta tajub, näiteks mänguasja või füüsilist lohutust (nt kallistust). Lisaks 

võivad nad ilmutada tröösti ning kaastunnet ka sõnaliselt. Seega võib öelda, et oskus 

kaasa tunda annab tunnistust prosotsiaalse käitumise ilmnemisest. (Stayer, Roberts 1989, 

viidatud Harris 1993 järgi) 
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Prosotsiaalne käitumine võib olla spontaanne, aga ka õppimise tulemus, seetõttu 

peaksid vanemad selle kujunemist lapses arendama (Barnett et al 1980, viidatud Harris 

1993 järgi). 

Laste prosotsiaalne käitumine sageneb noorukieas, suureneb ka selle püsivus 

erinevates ümbrustes. Lisaks prosotsiaalse käitumise kasutamise sagedusele erinevad 

väikelastel ja noorukitel ka prosotsiaalse käitumise motiivid. Vanuse kasvuga suureneb 

altruistlike prosotsiaalsete tegevuste hulk. Väikelapsi motiveerivad peamiselt materiaalset 

või sotsiaalset laadi tasud. (Eisenberg 2000: 329) 

Laste arenguga käivad kaasas ka muutused nende otsustamisoskustes. Need 

väljenduvad selles, kuidas nad lahendavad hüpoteetilisi prosotsiaalseid moraalseid 

dilemmasid. (Eisenberg 2000: 329) 

Laste/noorukite prosotsiaalse käitumise puhul võib märgata ka kultuurilisi 

erinevusi. Traditsioonilistest maakultuuridest või vähemalt osaliselt põllumajandusega 

tegelevatest ühiskondadest pärit lapsed on oma pereliikmete ja naabrite vastu üldiselt 

abivalmimad kui industriaalühiskondade lapsed ning näitavad üles enam kooperatiivsust. 

Võrreldes individualistlikest kultuuridest pärit lastega, käituvad kollektivistlikest 

ühiskondadest pärit lapsed oma eakaaslastega prosotsiaalsemalt. Kultuuridevahelisi 

erinevusi laste prosotsiaalses käitumises on püütud seletada sellega, mil määral nad 

osalevad kodutöödes, mis oluliselt aitavad kaasa pere heaolu tagamisele. Kollektivstlikes 

ühiskondades on grupi heaolu tähtsam iga üksikindiviidi omast ning sotsiaalne tunnustus 

(nt klaasis) sõltub kogu grupi saavutustest, seega on lapsed sunnitud üksteist aitama. 

(Eisenberg 2000: 330) 

Individuaalsed erinevused prosotsiaalses käitumises ühe kultuuri piires on vähemalt 

osaliselt tingitud kodust (või laiemast ümbrusest) omandatud sotsiaalsetest oskustest.  On 

leitud, et prosotsiaalselt käituvatel lastel on üldiselt vanemad, kes seda oskust neis 

kujundavad ning kes ise väärtustavad prosotsiaalset käitumist. Ka õpetajatel on tähtis roll 

lapse prosotsiaalse arengu mõjutamisel. Veel õpivad lapsed prosotsiaalset käitumist ning 

praktiseerivad seda oma õdede-vendadega suheldes. (Eisenberg 2000: 330) 

Ka laste prosotsiaalse käitumise puhul saab välja tuua soolised erinevused. 

Tüdrukute puhul on täheldatud sagedamat prosotsiaalset käitumist kui poistel, kuigi 

instrumentaalse aitamise puhul on erinevus väiksem kui muude prosotsiaalsete tegevuste 
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(nt lahkus, jagamisoskus jm) korral. Need andmed on eriti huvitavad selle tõttu, et 

täiskasvanueas on mehed naistest paljude instrumentaalse aitamise juhtude osas 

abivalmimad. 

Prosotsiaalsete moraalsete otsustuste tegemisel pole algkooli osas poiste ja 

tüdrukute vahel erinevusi täheldatud. Noorukiikka jõudmisel on aga tüdrukutel üldiselt 

kõrgem moraalne arutlusoskus kui poistel. (Eisenberg 2000: 331) 

Prosotsiaalsed lapsed erinevad oma eakaaslastest suure hulga isikuomaduste 

poolest. Neil on suhteliselt kõrge moraalsete otsuste tegemise ja teise inimese vaatenurga 

võtmise oskus, lisaks on nad kaastundlikumad. Ka efektiivsed sotsiaalsed oskused aitavad 

kaasa vähemalt osale prosotsiaalsetele tegudele, sealhulgas sellistele, mida võetakse ette 

kodust eemal ning mis nõuavad initsiatiivikust ning spontaansust. 

Seega võib öelda, et prosotsiaalne käitumine on seotud ka teatud isikuomadustega, 

mida omakorda mõjutavad geneetilised ja keskkondlikud faktorid. (Eisenberg 2000: 331) 
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3. Uurimismeetod ja uuritavad 

Käesoleva uurimuse empiiriline osa põhineb ühes Tartu gümnaasiumis läbi viidud 

ankeetküsitlusel, mille käigus 7.─9. klassi õpilased vastasid kaheksale avatud 

küsimusele. Need on sellised küsimused, millele pole võimalik vastata lihtsalt jah või ei, 

vaid mis nõuavad põhjalikumat vastust (CCD 1999). Küsimustiku koostas K. Kõiv ning 

selle abil püüti välja selgitada vägivallaga hakkamasaamise võimalusi laste arvates (vt 

lisa 9). Esimese küsimusega sooviti teada saada, millised on vägivalla ärahoidmise 

üldised võimalused laste hinnangul. Selleks paluti neil lõpetada lause Minu arvates saab 

vägivalda ära hoida nii, et…(vt lisa 9 küsimus 1). Järgmised kolm küsimust keskendusid 

vägivallaga hakkamasaamise konkreetsetele viisidele tegelikes ümbrustes. Lapsed pidid 

nimetama tegevusi, mida kasutatakse vägivallaga hakkamasaamisel nende klassis, koolis 

ja koduümbruses ning tooma ka näiteid (vt lisa 9 küsimused 2─4). Järgmised kolm 

küsimust olid koostatud selleks, et uurida laste hinnanguid vägivallaga 

hakkamasaamiseks samades ümbrustes, kui tegemist on ideaalolukorraga (vt lisa 9 

küsimused 5─7). Viimase küsimusega taheti teada, mida lapsed arvavad vägivalla vastu 

protestimisest, seega paluti neil nimetada viise, kuidas nemad vägivalla vastu vajadusel 

protestiksid (vt lisa 9 küsimus 8).  

Kokku küsitleti 234 põhikooliõpilast, neist 7. klassis õppis 43,59% (43,1% poisse 

ja 56,9% tüdrukuid), 8. klassis 34,19% (55,0% poisse ja 45,0% tüdrukuid) ning 9. klassis 

22,22% (48,1% poisse ja 51,9% tüdrukuid) kogu valimist.  
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4. Uurimistulemused 

4.1. Vägivallaga hakkamasaamine kolmes ümbruses: klassis, 

koolis ja koduümbruses 

Saamaks teada laste arvamust vägivalla ärahoidmise ja sellega hakkamasaamise 

võimaluste kohta, paluti neil välja pakkuda lahendusi vägivallaga toimetulemiseks 

kolmes ümbruses: klassis, koolis ja koduümbruses. Kõigi keskkondade puhul esitati kaks 

küsimust, millest esimene keskendus vägivallaga hakkamasaamise viisidele ja 

võimalustele tegelikus elus, teine ideaalis. Avatud vastuste analüüsimiseks loodi iga 

küsimuse puhul kategooriad. 

 

4.1.1. Klassis esineva vägivallaga hakkamasaamise üldised võimalused 

tegelikkuses ja ideaalis 

 

Uurimistulemuste analüüsimisel liigitati saadud vastused erinevate kategooriate alla 

ning selgus, et klassis esineva vägivallaga hakkamasaamise tegelikest viisidest peavad 

põhikooliõpilased kõige tõhusamaks eakaaslaste prosotsiaalset käitumist ja 

prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamist (20,44% juhtudest) (vt joonis 1). Neist enim 

nimetati abipakkumist või sekkumist vägivalla korral ning omavahelisi häid suhteid, aga 

ka vägivallavastast suhtumist ning vägivallast rääkimise olulisust (vt lisa 2). Teisele 

positsioonile paigutus vastus: vägivalla vastu ei võeta midagi ette/meetmed on 

ebaefektiivsed (20,13%), sellele järgnes 16,98% õpilaste arvamus, et nende klassis 

vägivalda ei esine (vt lisa 2). Teiste olulisemate võimalustena vägivallaga 

toimetulemiseks nimetati õpetaja või muu täiskasvanu aktiivset tegevust (nt võtab 

vanematega ühendust/kutsub nad kooli, sekkub vägivalla märkamise korral, selgitab 

prosotsiaalseid väärtusi jm) (13,52%). Õpetaja reageerimisel vägivallale oli ära nimetatud 

ka õpetaja agressiivne käitumine (1,26%), mis liigitub küll õpetaja aktiivse tegevuse alla, 
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kuid on kindalasti ebaefektiivne tegutsemisviis. 11,64% vastanutest leidis, et vägivalla 

vastu tuleb rakendada karistusi ja reegleid (juhtunu kohta avalduse tegemine, märkuse või 

käskkirja kirjutamine, vägivallatsejalt seletuskirja nõudmine, karistamine, pahandamine 

või direktori/õppeajajuhataja/klassijuhataja juurde saatmine). Osa ankeedi täitnutest 

(3,46%) pakkus vägivallaga hakkamasaamise võimalusena välja vastuvägivalla 

kasutamise (vt joonis1, lisa 2). 

Ka ideaalis peeti olulisimaks vägivalla ohjeldamise võimaluseks eakaaslaste 

prosotsiaalset käitumist ja prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamist (sh head läbisaamist 

eakaaslastega, taunivat suhtumist vägivalda ning vägivallast ja selle tagajärgedest 

rääkimist) (56,45% kõigist vastustest) (vt lisa 5). Teisel kohal oli karistuste ja reeglite 

rakendamine, millest olulisimaks peeti tõsiseid karistusi nagu koolist väljaviskamine või 

muud rangemad karistused, aga ka vajadust turvamehed kooli või koguni klassi tuua 

(13,23%) (vt lisa 5). Järgnesid vastused: ei saa midagi teha (7,74%) ja õpetaja või muu 

täiskasvanu aktiivsus, mille puhul enim rõhutati õpetajate järelevalve ja tähelepanu 

tõhustamise vajadust (5,48%). Vähetähtsaks vägivallaga toimetulemisel pidasid õpilased 

iseenda prosotsiaalse käitumise eeskuju, seda nii tegelikus elus (1,26%) kui ka ideaalis 

(2,90%). (vt joonis 1, lisa 5, lisa 2)  

Nagu vastustest näha, ilmnes tegeliku ja ideaalse olukorra vahel mitmeid 

statistiliselt olulisi erinevusi. Kuigi nii tegelikkuses kui ka ideaalis peeti klassis esineva 

vägivallaga toimetulemisel kõige tähtsamaks eakaaslaste prosotsiaalstet käitumist ja 

väärtusi, oli selle osakaal kõigi vastuste seas ideaalis tunduvalt kõrgem kui tegelikkuses 

(ideaalis 56,45%, tegelikkuses 20,44%). Õpetaja aktiivset tegevust klassis hinnati 

seevastu tegelikkuses (13,52%) olulisemaks kui ideaalis (5,48%), karistuste ja reeglite 

rakendamise vajadust peeti aga ideaalolukorra puhul suuremaks kui tegelikus elus 

(protsendid vastavalt 13,23% ja 11,64%). Ootuspärane oli erinevus vastuse: vägivalla 

vastu ei võeta midagi ette esinemissageduses. Kui tegeliku olukorra iseloomustamisel 

kasutati seda 20,13% kõigist vastustest, siis ideaalis nimetati seda vaid 7,74% juhtudest 

(vt joonis1). 
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Joonis 1. Klassis vägivallaga hakkamasaamise võimalused 

  

 

4.1.2. Koolis esineva vägivallaga hakkamasaamise üldised võimalused ja viisid 

tegelikkuses ja ideaalis 

 

Koolis asetleidvate vägivallajuhtudega hakkamasaamisel toodi tegeliku elu puhul 

kõige sagedamini välja õpetaja või muu täiskasvanu aktiivset tegutsemist (31,34%) (vt 

joonis 2). Üle viiendiku õpilastest (21,49%) nimetas, et koolis on turvamees, kelle 

ülesanne ongi turvalisuse tagamine. Mõned mainisid ka seda, et koolis käib aeg-ajalt 

politseinik järelevalvet teostamas. Õpetaja tegevustest toodi samuti välja järelevalve ja 

vägivallast rääkimine (vt lisa 3). Võitluses koolis esineva vägivalla vastu järgnesid 

õpetaja või muu täiskasvanu aktiivsele tegutsemisele laste hinnangul karistuste 

kasutamine ja kindlatest reeglitest kinnipidamine (25,37%). Sagedasemate 

karistusviisidena nimetati märkuse kirjutamist, käskkirja andmist, vägivallatsejalt 
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seletuskirja nõudmist või rahatrahvi, aga ka vägivallatseja viimist direktori, 

õppealajuhataja või klassijuhataja jutule. Kolmandale positsioonile paigutus eakaaslaste 

prosotsiaalne käitumine ja prosotsiaalsete väärtuste hindamine (17,31%), sh enim 

tähtsustati vägivallavastaseid kampaaniaid, üritusi, projekte ning vägivallast rääkimist. 

Oluliseks peeti ka eakaaslaste aktiivset sekkumist vägivallaaktide märkamise korral (vt 

lisa 3). 

Ideaalis nähti esikohal eakaaslaste prosotsiaalset käitumist ja prosotsiaalseid 

väärtusi (37,33%) (nt mainiti sõbralikkust, viisakust ja omavahelist head läbisaamist, 

lisaks taunivat suhtumist vägivalda ning noortele alternatiivsete tegevuste pakkumist, et 

neil poleks ei aega aga tahtmist vägivallatseda) (vt lisa 6). Veel peeti oluliseks 

õpetaja/muu täiskasvanu tõhusat reageerimist vägivallajuhtude korral (20,33%). Enim 

rõhutati turvameeste rolli koolis korra tagamisel ning seda, et õpetajad peaksid lapsi 

rohkem jälgima ja nende tegevusele tähelepanu pöörama. Karistuste ja kindlate reeglite 

rakendamist tähtsustas 17,67% vastanutest, kusjuures kõige rohkem oli nimetatud 

rangemate karistuste ja reeglite vajadust, kuid polnud täpsustatud, mida täpsemalt silmas 

peeti (vt lisa 3)  

Seega võib öelda, et koolisituatsioonis ei olnud vägivallaga hakkamasaamiseks 

välja pakutud võimalustes reaal- ja ideaalolukorra puhul suuri lahknevusi, erinevusi võis 

täheldada vaid nende protsentuaalsuses (vt joonis 2). 
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Joonis 2. Koolis vägivallaga hakkamasaamise võimalused 

 

 

4.1.3. Koduümbruses esineva vägivallaga hakkamasaamise üldised võimalused 

ja viisid tegelikkuses ja ideaalis 

 

Analüüsides vägivalla esinemist koduümbruses, tõid põhikooliõpilased tegeliku elu 

puhul välja peamiselt kaks seisukohta: koduümbruses pole vägivalda (23,78%) ja 

koduümbruses esineva vägivalla suhtes jäädakse passiivseks ning ei võeta midagi ette 

(20,85%) (vt joonis 3). Konkreetsetest võimalustest vägivallaga toimetulemisel nimetati 

karistuste ja reeglite vajalikkust (14,01%), kusjuures olulisimaks peeti politsei, 

päästeteenistuse ja naabrite osa ümbruskonnas turvalisuse tagamisel, ning 

kogukonnaliikmete prosotsiaalset käitumist ja prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamist 

(10,42%). Viimase puhul väärtustati jällegi enim omavahelist head läbisaamist, 

kokkuhoidmist, sõbralikkust, üksteise kaitseks väljaastumist ning vägivallavastaseid 

hoiakuid. 4,89% vastanutest täheldas, et koduümbruses esineb vägivalda ning 3,58% 
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leidis, et vägivallaga hakkamasaamiseks tuleb kasutada vastuvägivalda. (vt joonis 3, lisa 

4) 

Ideaalis peeti koduümbruses vägivallaga toimetulemisel peamiseks elanike 

prosotsiaalset käitumist ja vastavaid väärtusi (29,51%). Lisaks sõbralikkusele, heale 

läbisaamisele ja vastastikusele abistamisele tuli koduümbruse ideaalolukorra 

kirjeldamisel ilmsiks ka põhikooliõpilaste väärtustav suhtumine koduümbruse 

turvalisusse (vt lisa 7). Peale prosotsiaalse käitumise nimetasid ankeedi täitnud efektiivse 

vägivallaga hakkamasaamise viisina karistuste ja reeglite rakendamist (19,79%). 

Põhilisimaks korra tagamisel hinnati taas politsei tegevust (suuremat järelevalvet, 

kontrolli ja patrullimas käimist), kuid ka koduümbruse valvamist naabrite poolt 

(naabrivalve) ning füüsilise ümbruse turvalisemaks muutmist (nt turvakaamerate 

paigutamist, korras tänavavalgustust, alarme jms) (vt lisa 7). 9,72% vastanutest leidis, et 

ideaalis koduümbruses üldse vägivalda ei esinegi. Tegeliku olukorraga võrreldes vähenes 

ideaalis vastuvägivallaga reageerimise osakaal (tegelikkuses 3,58%, ideaalis 2,08%), kuid 

lisandusid mõned rassistlikud seisukohad (1,04%). 7,29% vastanute arvamus oli, et isegi 

ideaalis pole võimalik vägivalla vastu midagi ette võtta, mõni küsitletu suhtus sellesse 

koguni positiivselt (vt lisa 7, joonis 3). 

Tegeliku ja ideaalolukorra võrdlemisel näeme, et ideaalis hinnatakse prosotsiaalset 

käitumist ja prosotsiaalseid väärtusi kõrgemalt kui tegelikkuses (protsendid vastavalt 

29,51% ja 10,42%), karistuste ja reeglite rakendamine oli vastanute meelest mõlemal 

juhul tähtis (tegelikkuses 14,01%, ideaalis 19,79%). Kui tegeliku olukorra puhul nimetas 

vaid 1,95% vastanutest koduümbruses vägivallaga hakkamasaamisel efektiivse vahendina 

enda prosotsiaalset käitumist, siis ideaalis juba 4,51% ankeedi täitnutest (joonis 3). 
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Joonis 3. Koduümbruses vägivallaga hakkamasaamise võimalused 

 

Võrreldes arvamusi kõiki kolme eespool käsitletud ümbrust silmas pidades, võib 

välja tuua veel kaks aspekti: 1) vastanute meelest esineb kõige vähem vägivalda 

koduümbruses (23,78% vastas, et koduümbruses ei ole vägivalda), samas kui vägivalla 

puudumist klassis toodi esile 16,98% juhtudest ning koolis vaid 2,39% juhtudest; 2) 

kõige vähem tegeldakse põhikooliõpilaste arvates vägivalla ärahoidmise ja ennetamisega 

koduümbruses (20,85% vastanutest leidis, et selle vastu ei võeta midagi ette) võrreldes 

klassis (ei võeta midagi ette: 20,13%) ja koolis (ei võeta midagi ette: 7,76%) tehtavaga. 

 

4.2. Vägivalla ärahoidmise võimalused ja viisid 

Vägivalla ärahoidmise võimalustest pidasid põhikooliõpilased kõige olulisemaks 

nii enda kui ka teiste inimeste prosotsiaalset käitumist ja prosotsiaalsete väärtuste 

tähtsustamist (protsendid vastavalt 24,53% ja 37,74% juhtudest). Eakaaslaste 

prosotsiaalse käitumise väärtustamisel rõhutati heatahtlikkust, sõbralikkust, hoolivust ja 

viisakat käitumist üksteise suhtes, taunivat suhtumist vägivalda, probleemide/konfliktide 
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rahumeelse lahendamise vajalikkust ning seda, et vägivallast tuleb rääkida, sellele 

tähelepanu pöörata. Veel toodi efektiivse vägivalla ärahoidmise viisina välja noortele 

alternatiivsete tegevuste pakkumine (ringide, laagrite, sportliku tegevuse aktiviseerimine, 

noortekeskuste loomine, muu üheskoos tegutsemine) (vt lisa 1, joonis 4). 

Õpilaste endi prosotsiaalne tegevus vägivalla ärahoidmisel seisnes peamiselt 

viisakas käitumises ja esinemises mittevägivaldse käitumismudelina. Veel nimetati 

vägivallatseja ignoreerimist, oskust enda eest seista ning ohvri aitamist/vägivallaakti 

sekkumist. 

Vähemtähtsate võimalustena vägivalla ärahoidmisel nimetati karistuste ja reeglite 

rakendamist (13,84%) ning teiste inimeste tegevust (5,97%). Esimese puhul toodi välja 

rangemate karistuste määramine vägivallatsejale ning vajadus karmimate seaduste järele 

vägivallaaktide korral. Ära märgiti ka võimalus vägivallatseja isoleerida või 

erikooli/eriklassi panna, viimase variandina ka koolist välja heita. Teiste inimeste 

tegevuse all peeti silmas turvameeste rakendamist koolis või täiskasvanu appikutsumist, 

kui vägivalda märgatakse. Rõhutati ka õpetajate rolli positiivse käitumise eeskujudena 

ning vägivalla märkajate-takistajatena (vt lisa 1). 

5,66% vastanutest leidis, et vägivalda pole võimalik ära hoida, 2,52% rõhutas kodu 

ja kasvatuse tähtsust (vanemliku järelevalve tugevdamist, laste liigse hellitamise 

vältimist, vanemate eeskuju käitumisnormide kujundamisel, laste kasvatamist hoolivuse 

ja armastusega) ning 1,89% arvas, et vägivallale tuleb reageerida vastuvägivallaga. 

0,63%-l kõigist juhtudest pakuti välja alistuvat käitumist (teed seda, mida vägivallatseja 

nõuab). Ankeedi täitnute seas oli ka selliseid, kes kirjutasid, et ei oska esitatud küsimuse 

puhul arvamust avaldada (1,89%) või jätsid sellele hoopis vastamata (5,35%) (vt lisa 1, 

joonis 4). 
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Joonis 4. Vägivalla ärahoidmise üldised võimalused 

 

 

4.3. Vägivalla vastu protestimise võimalused ja viisid 

Kui lastel paluti kirjeldada, kuidas nemad vägivalla vastu protestiksid, vastas 

enamik neist (28,41%), et nad teeksid seda aktiivselt: protestiks plakatite, loosungite, 

siltide, piltidega või levitaks voldikuid, märke jms; võtaks osa streigist või osaleks 

pöördumises ametivõimude poole; läheks demonstratsioonile, tänaval toimuvale 

protestiavaldusele vms. Mitmel juhul rõhutati konformsust teiste eakaaslastega, st 

osavõttu protestist juhul, kui ka teised seda teevad. Mainiti ka kampaaniaid, koosolekuid 

ja üleskutsete esitamist teistele protestis osalemiseks. Välja pakuti ka vägivallavastaste 

tele- ja raadiosaadete tegemist, ajaleheartiklite kirjutamist ning Internetilehekülgede 

loomist (vt lisa 8). 

14,39% vastanutest esindas eelmisele seisukohale vastupidist arvamust ning leidis, 

et nemad ei võtaks protestist osa (ei oskaks kuidagi protestida, ei pea seda vajalikuks või 

mõttekaks).  
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Teiste sagedasemate protestivõimalustena nimetati taunivat suhtumist vägivalda 

(vägivald ei ole lahendus, sellele tuleb öelda ei!) (10,33%), eakaaslaste prosotsiaalset 

käitumist ning prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamist (9,23%) (eriti sõbralikkust, viisakat 

käitumist, teistega head läbisaamist, kaasinimeste austamist, üksteise abistamist ning 

vägivallast ja selle tagajärgedest rääkimist), aga ka iseenda prosotsiaalset käitumist 

(6,64%), mille puhul sagedamini leiti, et ohvrit tuleb aidata/vägivallaakti sekkuda, enda 

eest seista osata ning probleeme rahumeelsel teel lahendada. 5,17% vastanutest pooldas 

karistuste ja reeglite rakendamist (vt lisa 8)  

Sellegi vastuse puhul leidus neid vastajaid, kes arvasid, et vägivalda pole võimalik 

ära hoida (2,21%) ning neid, kes pidasid õigeks vägivalla vastu vägivallaga protestida 

(4,43%). 1,11% pakkus protestis vägivalla vastu välja vandalistlikke tegevusi (joonis 5, 

lisa 8). 
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Joonis 5. Protest vägivalla vastu 
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5. Uurimistulemuste analüüs 

Uurimuse tulemuste põhjal võib öelda järgmist: 

1. kõige efektiivsemaks viisiks vägivalla ärahoidmisel pidasid uuritava 

põhikooli õpilased nii enda kui eakaaslaste prosotsiaalset käitumist ning 

rõhutasid, et vägivallast tuleb rääkida, sellele tähelepanu pöörata. Iseenda 

prosotsiaalsetest tegevustest nimetati enim eeskujuks olemist (ise ei nori 

tüli, ei tarvita vägivalda, olen sõbralik, arvestan teistega), aga ka enda eest 

seismist ning vägivallatseja ignoreerimist. Eakaaslaste prosotsiaalse 

käitumise puhul nimetati enim taunivat suhtumist vägivalda, sõbralikkust, 

heatahtlikkust, viisakat käitumist ning probleemide rahumeelse lahendamise 

vajalikkust. Vähemtähtsaks peeti vägivalla ärahoidmisel karistuste ja 

reeglite rakendamist ning täiskasvanute aktiivset tegevust (turvameeste 

toomist kooli või vanema inimese appikutsumist vägivaldse olukorra 

lahendamiseks). 

Seega võib järeldada, et vägivalla ärahoidmise üldiste võimaluste osas 

lähevad selle uurimuse tulemused üle-eestilise uurimuse tulemustega kokku 

(vt Kõiv 2003c). 

2. Analüüsides vägivallavastaseid protestivõimalusi, jõudis enamik vastanutest 

seisukohale, et protest vägivalla vastu peab olema aktiivne (plakatite, 

loosungite kasutamine; streigist, demonstratsioonist, protestiavaldusest 

osavõtt; kampaaniate, koosolekute korraldamine). Osa vastanute puhul 

väljendus protest nende vägivallavastases hoiakus või inimeste 

prosotsiaalsete käitumisoskuste tähtsustamises. 

Seega üldjoontes läksid antud uurimuse andmed kokku üle-eestilise 

uurimuse andmetega. Suurim erinevus seisnes selles, et kui üle-eestilise 

uurimuse puhul rõhutas 20,03%vastanutest, et protestis vägivalla vastu on 

tähtis inimeste prosotsiaalne käitumine ning prosotsiaalsete väärtuste 
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hindamine, siis selle uurimuse puhul vaid 9,23%. Nende hulk, kes 

vägivallavastasest protestist osa ei võtaks, oli mõlema uurimuse puhul 

sarnane (vt Kõiv 2003c). 

3. Klassis igapäevaelus ette tuleva vägivallaga hakkamasaamisel pidasid selle 

uurimuse aluseks oleva kooli õpilased olulisimaks eakaaslaste prosotsiaalset 

käitumist ning prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamist (nt eakaaslased 

sekkuvad vägivallaakti, tähtsad on omavaheline hea läbisaamine ja 

sõbralikud suhted). Paraku ei võeta umbes sama paljude vastanute meelest 

nende klassis vägivalla vastu midagi ette. Kuna üle-eestilisest uurimusest 

niisugust tendentsi välja ei tulnud, võib oletada, et ilmnenud olukord on 

iseloomulik sellele konkreetsele koolile, kust antud töös kasutatud andmed 

koguti. 

Viimasele seisukohale vastukaaluks saab pidada 16,98% küsitletute 

arvamust, et nende klassis vägivalda ei esine. 

Teised võimalused, mida klassis vägivalla vastu võitlemiseks sagedamini 

kasutati, olid samad, mis üle-eestilisegi uurimuse puhul (st täiskasvanu 

aktiivsus ning karistused ja reeglid) (vt Kõiv 2003c). 

Ideaalis oli uuritava kooli õpilaste hinnangul klassis vägivallaga 

toimetulemisel ülekaalukalt esikohal eakaaslaste prosotsiaalne käitumine 

ning prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamine, mis tuli välja ka selle uurimuse 

aluseks oleva töö tulemustest. Peaaegu üldse ei rõhutatud selle uurimuse 

vastustes aga iseenda prosotsiaalse käitumise vajalikkust, mis üle-eestilises 

küsitluses osalenute meelest oli nii tegeliku elu kui ka ideaalsituatsiooni 

iseloomustamisel väga oluline (vt Kõiv 2003c). 

4. Koolivägivallaga toimetulemisel oli põhikooliõpilaste arvates tähtsaim 

õpetaja või mõne muu täiskasvanu aktiivne tegevus, sh peamiseks peeti 

turvamehe, -meeste rolli. Veel toonitati karistuste ja reeglitest kinnipidamise 

vajalikkust, mille seas rohkem mainiti lihtsamaid karistusi nagu märkus, 

seletuskirja kirjutamine, käskkiri või rahatrahv, ning prosotsiaalseid 

tegevusi (vägivallavastased kampaaniad, üritused, projektid, vägivallast 
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rääkimine). Ideaalis oli esikohal viimane võimalus, st prosotsiaalne 

käitumine ning sellega kaasas käivad tegevused. 

Üle-eestilise uurimusega ühtis vastanute arvamus ideaalolukorra osas, kuigi 

suureks ei tule pidada ka lahknevust vägivallaga tegelikus elus 

hakkamasaamisel, sest üle-eestilise uurimuse andmeil enim toetajaid 

leidnud lahendused olid ka antud töö puhul sagedasti mainitud (teisel ja 

kolmandal positsioonil). 

5. Vägivalla kohta koduümbruses arvas enamik vastanud põhikooliõpilasi, et 

seda seal üldse ei leidugi. Peaaegu sama palju leidis, et koduümbruses 

esineva vägivalla vastu ei võeta midagi ette. Konkreetsetest lahendustest 

koduümbruses ette tuleva vägivallaga toimetulemiseks pakuti välja 

karistuste ja reeglite järgimist. Selle tagamisel peeti olulisimaks politsei 

tegevust. 

Samas ideaalis tähtsustasid õpilased koduümbruses vägivalla ärahoidmisel 

elanike prosotsiaalset käitumist ja prosotsiaalsete väärtuste hindamist. 

Sama tulemuseni jõuti ka üle-eestilise uurimuse puhul (vt Kõiv 2003c). 

6. Kõigi kolme uuritud keskkonna võrdlemisel võib täheldada, et õpilaste 

meelest esineb kõige vähem vägivalda koduümbruses, kõige enam aga 

koolis tervikuna, mida kinnitas ka üle-eestiline uurimus (vt Kõiv 2003c). 

Seega võib öelda, et töö algul püstitatud hüpotees, mille kohaselt peamine võimalus 

vägivalla ärahoidmiseks ja sellega hakkamasaamiseks on iseenda ja teiste inimeste 

prosotsiaalne käitumine, leidis tulemuste põhjal osaliselt kinnitust. Kõige olulisemaks 

võimaluseks võitluses vägivalla vastu pidasid uuritud ühe gümnaasiumi 

põhikooliõpilased küll teiste inimeste prosotsiaalset käitumist, kuid enda prosotsiaalset 

käitumist ning selle juurde kuuluvaid tegevusi tähtsustasid konkreetsetes ümbrustes ette 

tuleva vägivalla puhul vaid vähesed. Samas vägivalla vastu võitlemise üldiste võimaluste 

nimistus oli iseenda prosotsiaalseid tegevusi nimetanud 24,53% vastanutest, mis annab 

tunnistust sellest, et õpilased on teadlikud vägivallaga hakkamasaamise efektiivseimatest 

viisidest, kuigi nad igapäevaelus sageli neile vastavalt ei toimi. 

Lisaks jõuti selle uurimuse tulemuste põhjal ka enamiku teiste vägivallaga 

hakkamasaamise võimalusteni, mis üle-eestilises uurimuses õpilaste hinnangute 
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analüüsimisel kõige sagedasemate ning laste meelest parimatena ilmsiks tulid (vt Kõiv 

2003c). Seda võib aga pidada tõendiks ulatuslikuma uurimuse tulemuste paikapidavuse 

kohta. Et prosotsiaalset käitumist ning prosotsiaalseid väärtusi peeti vägivallavastases 

võitluses ülekaalukalt tähtsaimaks, anti neist teemadest töö teooria osas ka põhjalikum 

ülevaade.  

Samas ilmnes käesoleva töö puhul ka selliseid tendentse, mida üle-eestilise 

uurimuses ei täheldatud. Need annavad tunnistust vähemalt osa antud uurimuses osalenud 

õpilaste erinevast suhtumisest vägivalda. 

Kõige silmatorkavama erijoonena võib nimetada asjaolu, et iga küsimuse puhul oli 

vastajate seas selliseid, kelle meelest vägivalla vastu võitlemisel tuleks kasutada 

vastuvägivalda. Palju oli ka neid, kes leidsid, et vägivalla vastu midagi ette ei võeta, kuid 

samas ei tähtsustanud ankeeti täitnud õpilased ka peaaegu üldse enda prosotsiaalse 

käitumise eeskuju ja prosotsiaalseid väärtushinnanguid, jäädes seeläbi ise 

vägivallavastases võitluses kõrvalseisjaks. 

Paljude õpilaste ükskõiksest suhtumisest antud teemasse annavad samuti tunnistust 

ka variantide jäetud vastamata/ei oska öelda kõrged protsendid iga küsimuse juures. 

Seda, et nii mõnigi vastanu vägivalla vastu võitlemist lootusetuks peab, tõendab vastus 

vägivald oli, on ja jääb, mida liiga sageli anti.      
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Kokkuvõte 

Käesolevas uurimistöös käsitletakse ühe Eesti gümnaasiumi põhikooliõpilaste 

hinnanguid vägivalla ärahoidmise ja sellega hakkamasaamise võimaluste kohta. 

Koolivägivald on Eesti ühiskonnas aktuaalne teema, sest tegemist on tõsise probleemiga, 

mille ulatust ning negatiivseid tagajärgi on märgatud. See on aga tinginud olukorra, et on 

hakatud otsima võimalusi sellega toimetulemiseks ning olukorra parandamiseks. 

Koolivägivalla teema päevakohasus ning koolides esile kerkinud vajadus selle vastu 

võidelda, olid üheks põhjuseks antud uurimuse teemavalikul. Otsustamisel sai oluliseks 

ka autori huvi  selle teemavaldkonna vastu. 

Ankeetküsitlusega kogutud andmete analüüsimisel jõuti töö käigus järgmiste 

tähtsamate järeldusteni: 

 kõige efektiivsema võimalusena vägivalla ärahoidmise üldiste võimaluste seas 

nägid uuritava põhikooli õpilased nii enda kui eakaaslaste prosotsiaalset 

käitumist (oma käitumisega eeskujuks olemist ning eakaaslaste taunivat 

suhtumist vägivalda); 

 protestis vägivalla vastu peavad õpilased tähtsaimaks kriteeriumiks enda 

aktiivsust: protesti plakatite, loosungite, siltide, voldikute, märkide, piltidega 

või pöördumist riigivõimude poole; 

 klassis igapäevaelus ette tuleva vägivallaga hakkamasaamisel pidasid 

põhikooli õpilased olulisimaks eakaaslaste prosotsiaalset käitumist ning 

prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamist. Umbes sama palju vastanuid leidis, et 

nende klassis ei võeta vägivalla vastu midagi ette. 

Ideaalis oli uuritava kooli õpilaste hinnangul klassis vägivallaga 

toimetulemisel ülekaalukalt esikohal eakaaslaste prosotsiaalne käitumine ning 

prosotsiaalsete väärtuste tähtsustamine; 
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 Kooli tasandil vägivallaga hakkamasaamisel hinnati kõrgelt õpetaja või mõne 

muu täiskasvanu aktiivset tegevust (üle viiendiku vastanutest tõi välja 

turvamehe olemasolu koolis ning tema olulise rolli korra tagamisel). 

Ideaalis oli esikohal eakaaslaste prosotsiaalne käitumine ning seda toetavad 

väärtushinnangud; 

 Üle viiendiku ankeedi täitnute meelest on nende koduümbrus turvaline 

(vastus: koduümbruses ei esine vägivalda). Umbes sama palju vastanuid 

rõhutas kogukonnaliikmete passiivsust koduümbruses ilmneva vägivalla 

suhtes (vastus: koduümbruses ilmneva vägivalla vastu ei võeta midagi ette). 

Ideaalis tähtsustasid õpilased koduümbruses vägivalla ärahoidmisel elanike 

prosotsiaalset käitumist ja prosotsiaalsete väärtuste au sees hoidmist; 

 Kõigi kolme uuritud keskkonna võrdlemisel võib täheldada, et õpilaste 

meelest esineb kõige vähem vägivalda koduümbruses, kõige enam aga koolis. 

 

Hüpotees, mille kohaselt peamine võimalus vägivalla ärahoidmiseks ja sellega 

hakkamasaamiseks on põhikooliõpilaste hinnangul iseenda ja teiste inimeste 

prosotsiaalne käitumine, leidis tulemuste põhjal osaliselt kinnitust. Uuritava ühe kooli 

õpilased tähtsustasid küll teiste inimeste prosotsiaalset käitumist, kuid iseenda vastava 

käitumise ja seda toetavate väärtuste olulisust vägivallaga hakkamasaamisel nimetasid 

vaid üksikud vastajad. 

Teiste märkimisväärsete erinevustena üle-eestilise uurimusega võrreldes (Kõiv 

2003c) tulid esile: 

 selliste vastajate suhteliselt suur osakaal, kes vägivallavastases võitluses 

pooldasid vastuvägivalda; 

 tähelepanuväärse õpilasrühma seisukoht, et vägivalla vastu ei võeta midagi 

ette, mis esines paralleelselt iseenda prosotsiaalset käitumist ja vastavaid 

väärtusi vähetähtsateks pidavate hinnangutega (vähemalt ei nimetatud 

viimaseid vägivalla vastu võitlemise efektiivsete viiside seas); 

 paljude õpilaste ükskõikne suhtumine antud teemasse või vägivalla vastu 

võitlemise lootusetukspidamine. 
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Uuritud ühe kooli puhul välja tulnud erisusi silmas pidades, võib öelda, et selles 

koolis tuleks tõsta õpilaste huvi ning teadlikkust vägivallateema suhtes. Abi võiks olla iga 

lapse isikliku rolli rõhutamisest vägivallavastases võitluses ning õpilaste prosotsiaalsete 

oskuste arendamisest, et vähendada vastuvägivallaga reageerijate osakaalu. Vägivald on 

küll tõsine probleem, millel on rasked ja kaugeleulatuvad tagajärjed, kuid mille vastu 

tuleb võidelda ja mida  ei tohi käsitada tühise, endasse mittepuutuva või „alati-jäävana“.   
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Summary 

The possibilities to prevent violence and cope with it in an 

example of one school 

 

This research deals with the opinions of primary school pupils from one Estonian 

high school on the possibilities to prevent violence and cope with it. 

The topic of school violence is an actual one in the Estonian society. The 

seriousness of this problem, its negative consequences and extent, have caught the 

attention of the Estonian public. People have started to look ways for coping with 

violence and improve the present state of affairs. 

The actuality of the subject of school violence and the necessity to fight against it in 

schools, were the main criteria in deciding on the favor of this topic. Author’s interest on 

the matter was also substantial. 

In the process of analyzing the data that were collected with an enquiry, the 

following conclusions were drawn: 

 in the opinion of primary school pupils the most effective of general 

possibilities for preventing violence was each person’s own prosocial 

behavior (acting as a model) and the prosocial behavior of peers (their 

disapproving attitude towards violence); 

 in protest against violence pupils emphasized activity (e.g. protesting with 

placards, banners, signboards, hand-outs, badges; or turning to authorities); 

 according to the declaratory judgments of students, the main possibilities for 

coping with violence in everyday life situations in classroom was prosocial 

behavior of peers and appreciating prosocial values. The equal number of 

answerers found that nothing is done to fight with violence in their class. 

In an ideal situation the most important means of managing violence was 

prosocial behavior of peers and appreciating prosocial values; 
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 dealing with violence in the school level, a teacher’s or some other grown-

up’s active actions were valued (more than 20% of people that answered to 

the enquiry brought out the presence and role of a security guard at school).  

In ideality prosocial behavior and the supportive values of it occupied the first 

position; 

 more than fifth of all answerers considered their home neighborhood secure 

(the answer: there is no violence in neighborhood). Almost as many 

emphasized the passivity of the members of community towards violence (the 

answer: nothing is done to fight with violence, occurring in neighborhood). 

In an ideal situation the prosocial behavior of inhabitants and evaluating 

prosocial activities was considered to be of major significance; 

 by comparison with all three studied environments, it can be concluded, that 

students believe there is the least violence in neighborhood and the most at 

school. 

 

The hypothesis, according to which the main possibility to prevent violence and 

cope with it in the opinion of primary school pupils is each person’s own and other 

people’s prosocial behavior, was on the basis of research data partly confirmed, as the 

pupils of the studied school did not consider their own prosocial behavior and the 

supportive activities of it very important. 

Other conspicuous differences, which became evident as comparing the present 

paper to the study carried out all over the Republic of Estonia (see Kõiv 2003c) are 

following:   

 comparatively big amount of those answerers who were in favor of using 

anti-aggression in the battle against violence; 

 the opinion of a remarkable group of pupils that nothing is done against 

violence, which paralleled with values that underemphasized prosocial 

behavior and the supportive values of it of their own (at least each 

person’s own prosocial behavior was not mentioned amongst the effective 

ways of fighting against violence); 

 the indifferent attitude of many students towards the topic of violence; 
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 the opinion of many students that fighting against violence is hopeless.  

Paying attention to the distinctions which became evident about the studied school, 

the following recommendations can be made: the interest in the subject of violence and 

awareness of it should be improved among the students of the particular school. 

Emphasizing each child’s personal role in the fight against violence could be of help and 

also developing pupils’ prosocial abilities, in order to decrease the number of those who 

favor reacting aggressively to violence. Although violence is a serious problem which has 

severe and far-reaching consequences, it has to be fought against and it must not be 

interpreted as trivial, or eternal. 
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Lisa 1. Vägivalla ärahoidmise võimalused 

VÄGIVALLA ÄRAHOIDMISE VÕIMALUSED (kategooriad)  % 

1. Enda prosotsiaalne tegevus 

Iseenda prosotsiaalse käitumise eeskuju (ise ei tarvita/poolda 
vägivalda, ei nori tüli, olen korralik/sõbralik/salliv, arvestan 
teistega) 15,72 

Vägivallatseja ignoreerimine  3,14 

Ise enda eest seismine (käsin vägivallatsejal vait jääda, 
kontrollin oma emotsioone, põiklen löökide eest jne) 2,20 

Aitan ohvrit/kiusatavat, lähen vahele, takistan kaklemist 1,26 

Endast lugupidamine ja enesetäiendus (arendan oma 
suhtlusoskusi, pean endast lugu, leian endale sobivamaid 
tegevusi) 0,94 

Räägin vägivallatsejaga 0,63 

Vägivalla ennetamine (jälgin teise käitumist, kuulan vanemaid ja 
targemaid inimesi) 0,63 

kokku 24,53 

2. Teiste inimeste tegevus 

Turvamehed kooli 1,57 

Täiskasvanule teatamine/vanema inimese appikutsumine 1,26 

Õpetajate parem järelevalve, vägivallale suurema tähelepanu 
pööramine 0,94 

Õpetajad/teised täiskasvanud ei tohi halba eeskuju näidata, 
vägivallatseda, vägivalda provotseerida 0,94 

Õpetaja/täiskasvanu räägib sellest, et vägivald on halb 0,94 

Politsei kutsumine 0,31 

kokku 5,97 

3. Prosotsiaalne tegevus ja väärtused  

Tauniv suhtumine vägivalda 9,43 

Üksteise suhtes heatahtlikkus, sõbralikkus, hooliv suhtumine, 
hea läbisaamine, viisakas käitumine 8,49 

Probleemide/konfliktide rahumeelne lahendamine 6,60 

Tuleks arutleda, rääkida vägivallast, sellele pidevalt tähelepanu 
pöörata, teha üritusi vägivalla vastu (ka ennetustööd) 4,40 

Ringide/laagrite/sportliku tegevuse aktiviseerimine, 
noortekeskuste loomine, üheskoos tegutsemine (mis tahes 
parem alternatiivne tegevus) 2,20 

Põhimõte: ei tee teistele seda, mida ei taha, et endale tehakse 1,89 

Tolerantse, võrdse ja rahuloleva ühiskonna loomine 1,57 

Vägivallatseja aitamine, temaga rääkimine 1,26 

Lastele prosotsiaalsete tegevuste ja enesevalitsuse õpetamine 0,94 
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Vägivallatseja ignoreerimine, vältimine 0,63 

Kohtade loomine, kus vägivalla ohver saaks oma probleemidest 
rääkida 0,31 

Kokku 37,74 

4. Karistused ja reeglid 

Rangemad karistused vägivallatsejale 8,49 

Vägivallatsejatele eraldi klassi moodustamine või nende 
isoleerimine, saatmine erikoolidesse 1,89 

Õpilaste hoidmine lukustatud ruumis, kartsas 1,89 

Rangemad seadused 0,63 

Käskkirja/rahatrahvi määramine vägivallatsejale 0,63 

Vägivallatseja koolist väljaviskamine 0,31 

kokku 13,84 

5. Kodu ja kasvatus 

Koduse kasvatuse ja vanemliku järelevalve tugevdamine, liigse 
hellitamise vältimine 1,26 

Vanemlik eeskuju (lapsevanem ei kasuta vägivalda) 0,63 

Laste kasvatamine hoolivuse ja armastusega lapseeast alates 0,63 

kokku 2,52 

6. Alistuv käitumine 

Toimimine vägivallatseja nõudmistele vastavalt (teed, mida 
vägivallatseja tahab, annad talle raha) 0,63 

7. Vastuvägivald (negatiivne toimetulekuviis) 

Vastulöömine 1,57 

Rassiline diskrimineerimine/vildakad väärtushinnangud 0,31 

kokku 1,89 

8. Ei saa midagi teha 

Vägivalda pole võimalik ära hoida 5,66 

9. Ei oska vastata 

Ei oska öelda/ei tea 1,89 

10. Pole vastanud 

Jäetud vastamata, antud segane/mõistetamatu vastus 5,35 
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Lisa 2. Klassis vägivallaga tegelik hakkamasaamine 

KLASSIS VÄGIVALLAGA TEGELIK HAKKAMASAAMINE 
(kategooriad) 

% 

1. Enda prosotsiaalne tegevus 

Nõuan vägivallatseja lahkumist, hakkan vastu 0,94 

Aitan ohvrit/kiusatavat, lähen vahele 0,31 

Kokku 1,26 

2. Enda vastuvägivald  

Löön vastu, annan vägivallatsejale tappa 0,94 

3. Prosotsiaalne tegevus ja väärtused 

Eakaaslased aitavad, lähevad vahele, ei lase 
vägivallatseda, püüavad vägivallatsejat rahustada 8,81 

Eakaaslastega hea läbisaamine ja sõbralikud suhted 6,92 

Räägitakse probleemist, arutatakse, leitakse lahendused 1,89 

Negatiivne suhtumine vägivalda 0,63 

Vägivallatseja ignoreerimine 0,63 

Alkoholist/narkootikumidest hoidumine 0,63 

Vägivallavastaste kampaaniate/küsitluste korraldamine 0,63 

Vägivaldsete inimeste aitamine 0,31 

Kokku 20,44 

4. Õpetaja/muu täiskasvanu aktiivsus 

Õpetaja/muu võtab vanematega ühendust/kutsub 
vanemad kooli 4,09 

Õpetaja astub vahele, lahendab probleeme/vägivallajuhte 3,46 

Õpetaja selgitab prosotsiaalseid väärtusi 1,57 

Turvamees lahendab vägivallaprobleeme 1,26 

Õpetaja psühholoogiline agressiivne käitumine 1,26 

Õpetajale rääkimine 0,94 

Õpetaja räägib vägivallatsejaga 0,63 

Direktori aktiivne sekkumine vägivallajuhtude 
lahendamisse 0,31 

Kokku 13,52 

5. Karistused ja reeglid 

Käskkiri, märkus, seletuskirja kirjutamine, avaldus juhtunu 
kohta 5,35 

Karistatakse, pahandatakse 2,52 

Saadetakse direktori/õppealajuhataja/klassijuhataja 
juurde, informeeritakse neid juhtunust 2,52 

Erikooli saatmine 0,31 

Politsei kutsumine kooli 0,31 

Koolist väljaviskamine 0,31 

Klassikohuse korraldamine 0,31 
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Kokku 11,64 

6. Vastuvägivald 

Antakse vägivallatsejale peksa, lüüakse vastu 2,20 

Halb tegu aetakse kellegi teise kaela 0,31 

Kokku 2,52 

7. Ei võeta midagi ette 

Ei võeta midagi ette/meetmed on ebaefektiivsed 19,81 

Klassijuhataja ei võta midagi ette 0,31 

Kokku 20,13 

8. Klassis esineb vägivalda 

Psühholoogiline agressiivne käitumine 3,14 

Füüsiline agressiivne käitumine 2,52 

Psühholoogiline agressiivne käitumine õpetajate suhtes 0,31 

Kokku 5,97 

9. Klassis ei esine vägivalda  

Klassis pole vägivalda 11,95 

Klassis esineb vähe vägivalda  4,09 

Klassis pole füüsilist vägivalda 0,94 

Kokku 16,98 

10. Pole vastanud  

Jäetud vastamata, antud segane/mõistetamatu vastus 4,09 

11. Ei oska vastata  

Ei oska öelda/ei tea 2,52 
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Lisa 3. Koolis vägivallaga tegelik hakkamasaamine 

 

KOOLIS VÄGIVALLAGA TEGELIK HAKKAMASAAMINE 
(kategooriad) 

% 

1. Enda prosotsiaalne tegevus 

Ise ei kasuta vägivalda 0,30 

2. Prosotsiaalne tegevus ja väärtused 

Vägivallavastased kampaaniad/üritused/projektid; vägivallast 
rääkimine 11,34 

Eakaaslased aitavad, astuvad vahele, teatavad täiskasvanule 2,99 

Ollakse sõbralikud, püütakse üksteisega hästi läbi saada 0,90 

Koolis töötab psühholoog 0,60 

Vägivallatseja ignoreerimine 0,60 

Vanemad õpilased on noorematele eeskujuks 0,30 

Probleemide lahendamine rahumeelselt/sõnadega 0,30 

Vahetunnid on sisustatud erinevate tegevustega 0,30 

Kokku 17,31 

3. Õpetaja/muu täiskasvanu aktiivsus  

Koolis on turvamees 21,49 

Õpetajate suur järelevalve 2,39 

Õpetajad/direktor räägivad vägivallast 1,49 

Koolis käib politseinik 1,19 

Klassijuhataja/muu räägib lapsevanematega 1,19 

Õpetajad astuvad vahele, tegelevad kiusajate ja ohvritega 1,19 

Õpetaja/õppealajuhataja psühholoogiline või füüsiline 
agressiivsus, probleemi ignoreerimine 1,19 

Õpetaja(d)/direktor lahendavad vägivallajuhte 0,60 

Õpetajad on sõbralikud 0,30 

Kuri direktsioon 0,30 

Kokku 31,34 

4. Karistused ja reeglid  

Märkus/käskkiri/seletuskirja kirjutamine/rahatrahv 10,75 

Viiakse direktori/õppealajuhataja/klassijuhataja juurde, 
räägitakse nendega 4,18 

Karistatakse/pahandatakse 1,79 

Koolist väljaviskamine 1,49 

Vanemad kutsutakse kooli 1,49 

Teatatakse politseisse, kutsutakse Falck/politsei kooli 1,19 

Tundide vahepeal ei lubata õue 0,90 

On kehtestatud reeglid, mille järgimist jälgitakse 0,90 

Füüsilise ümbruse muutmine turvalisemaks (akende ette trellid, 
aed koolimaja ümber) 0,90 
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Eemaldamine õppetööst/saatmine koduõppele 0,60 

Erikooli saatmine 0,60 

Korraldatakse õppenõukogu istung, vägivallatseja saadetakse 
alaealiste komisjoni 0,60 

Kokku 25,37 

5. Vastuvägivald  

Antakse peksa 0,30 

6. Ei võeta midagi ette / ei saa midagi teha  

Ei võeta midagi ette/meetmed on ebaefektiivsed 7,46 

Kui keegi kakleb, siis õpetajad ei sekku 0,30 

Vägivalda pole võimalik ära hoida 0,30 

Kokku 8,06 

8. Koolis esineb vägivalda  

Füüsiline agressiivne käitumine 1,19 

Psühholoogiline agressiivne käitumine 0,60 

Kokku 1,79 

9. Koolis ei esine vägivalda  

Koolis pole vägivalda 2,39 

11. Ei oska vastata  

Ei oska öelda/ei tea 9,25 

10. Pole vastanud  

Jäetud vastamata, antud segane/mõistetamatu vastus 3,88 
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Lisa 4. Koduümbruses vägivallaga tegelik hakkamasaamine 

 

KODUÜMBRUSES VÄGIVALLAGA TEGELIK 
HAKKAMASAAMINE (kategooriad) 

% 

1. Enda prosotsiaalne tegevus  

Ise ei tarvita vägivalda, ei tülitse 0,98 

Enda efektiivne sekkumine 0,65 

Vägivallatseja ignoreerimine 0,33 

Kokku 1,95 

2. Prosotsiaalne tegevus ja väärtused  

Püütakse üksteisega hästi läbi saada, ollakse sõbralik, hoitakse 
kokku, suheldakse üksteisega 3,58 

Eakaaslased aitavad, astuvad üksteise kaitseks välja 1,63 

Tauniv suhtumine vägivalda 1,30 

Vägivallatseja ignoreerimine 0,98 

Võrdsus/tolerants 0,65 

Alternatiivsete tegevuste pakkumine noortele 0,65 

Vägivallavastane reklaam, üritused 0,33 

Täiskasvanu sekkub, astub vahele 0,33 

Püütakse vägivalda ära hoida 0,33 

Kaunistatakse kodu ümbrust 0,33 

Kannatanu otsib abi (nt räägib juhtunust oma vanematele)  0,33 

Kokku 10,42 

3. Karistused ja reeglid  

Kutsutakse politsei/päästeteenistus/naaber appi 8,47 

Järelevalve (politsei/kogukond) 2,93 

Rakendatakse turvameetmeid (pannakse uksele mitu lukku, 
võetakse koer, ei käida hilja väljas, hoolitsetakse 
tänavavalgustuse korrashoiu eest) 1,63 

Noomitakse, karistatakse 0,65 

Teatatakse vägivallatseja vanematele/räägitakse nendega 0,33 

Kokku 14,01 

4. Ei võeta midagi ette / ei saa midagi teha  

Ei võeta midagi ette kogukonnas 20,85 

Vägivald oli, on ja jääb 0,65 

Kokku 21,50 

5. Vastuvägivald  

Peksjad saavad ise peksa, lüüakse vastu 3,58 

6. Vägivald esineb kodu ümbruses  

Füüsiline agressiivne käitumine 2,61 

Vandalism 1,30 
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Psühholoogiline agressiivne käitumine 0,98 

Kokku 4,89 

7. Koduümbruses ei esine vägivalda  

Koduümbruses pole vägivalda 20,20 

Pole koduümbruses vägivalda näinud 3,26 

Vägivalda esineb vähe 0,33 

Kokku 23,78 

8. Pole vastanud  

Jäetud vastamata, antud segane/mõistetamatu vastus 7,82 

9. Ei oska vastata  

Ei oska öelda/ei tea 12,05 
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Lisa 5. Ideaalis klassis vägivallaga hakkamasaamine 

IDEAALIS KLASSIS VÄGIVALLAGA HAKKAMASAAMINE 
(kategooriad) 

% 

1. Enda prosotsiaalne tegevus 

Ise enda eest seismine (kontrollin oma emotsioone) 1,29 

Ise ei kasuta vägivalda 0,65 

Ise ei kasuta psühholoogilist agressiivset käitumist (narritamine, 
norimine, mõnitamine jne) 0,65 

Olen ise korralik/sõbralik 0,32 

Kokku 2,90 

2. Prosotsiaalne tegevus ja väärtused  

Eakaaslastega hea läbisaamine, sõbralikkus, teistega 
arvestamine 22,90 

Tauniv suhtumine vägivalda 12,58 

Vägivallast ja selle tagajärgedest rääkimine, ka ennetustöö ning 
üritused vägivalla vastu 5,81 

Eakaaslastevaheline kokkuhoidmine, kokkukuulumine, 
abistamine 4,52 

Konfliktide rahumeelne lahendamine 2,26 

Lastele koostöö ja suhtlemisoskuste õpetamine 2,26 

Tuleb kontrollida oma emotsioone 1,29 

Eakaaslased aitavad, lähevad ohvrile appi, seisavad üksteise 
eest 0,97 

Vägivallatseja ignoreerimine 0,97 

Võrdsus/tolerants 0,97 

Lastega tegelemine, neile tähelepanu pööramine 0,97 

Kohtade loomine, kuhu vägivallaohvrid saaksid minna 0,65 

Tuleb lastele korraldada rohkem ühiseid ettevõtmisi 0,32 

Kokku 56,45 

3. Õpetaja/muu täiskasvanu aktiivsus  

Õpetaja/muu täiskasvanu suurem järelevalve ja tähelepanu 3,23 

Kindlate reeglite kehtestamine ja nende järgimine 0,65 

Õpetaja räägib probleemse õpilase vanematega, korraldab 
lastevanemate koosolekuid 0,65 

Õpetaja peab oma käitumisega eeskujuks olema  0,32 

Vanemad peaksid lastega rääkima 0,32 

Koolis peaks olema inimene, kes oskaks lapsi õigele teele 
suunata 0,32 

Kokku 5,48 

4. Karistused ja reeglid  

Koolist/klassist väljaviskamine 2,90 

Karmimad karistused 2,58 
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Turvamehed kooli/klassidesse 1,61 

Eriklassi loomine 1,29 

Politseisse pöördumine 0,65 

Kartsa panemine 0,65 

Vägivallatseja hirmutamine, karistusega ähvardamine 0,65 

Tuleb teha klassid/koolid väiksemaks 0,65 

Klassi tuleb luua rahulik keskkond 0,65 

Rangemad reeglid ja nende jälgimine 0,32 

Direktori juurde saatmine 0,32 

Rahatrahv 0,32 

Tunnitöö hinne "üks" 0,32 

Tunnustus prosotsiaalse käitumise korral 0,32 

Kokku 13,23 

5. Vastuvägivald 

Vägivallatsejale kambaka tegemine 0,32 

6. Ei saa midagi teha 

Klassis ei saa midagi teha/vägivald oli, on ja jääb 7,42 

Klassijuhataja ei võta midagi ette 0,32 

Kokku 7,74 

7. Klassis esineb vägivalda  

Füüsiline agressiivne käitumine 0,65 

8. Klassis ei esine vägivalda 

Klassis pole vägivalda 1,61 

8. Ei oska vastata  

Ei oska öelda/ei tea 8,06 

9. Pole vastanud  

Jäetud vastamata, antud segane/mõistetamatu vastus 3,55 
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Lisa 6. Ideaalis koolis vägivallaga hakkamasaamine 

IDEAALIS KOOLIS VÄGIVALLAGA HAKKAMASAAMINE 
(kategooriad) 

% 

1. Enda prosotsiaalne tegevus  

Ise ei tarvita vägivalda (ei kiusa teisi, ei kakle, ei nori tüli), oled 
salliv, viisakas 1,33 

Lähen kaklusele vahele, sekkun 0,33 

Kokku 1,67 

2. Prosotsiaalne tegevus ja väärtused  

Kooli- ja klassikaaslased on üksteise vastu sõbralikud, 
heatahtlikud, viisakad, hoiavad kokku, saavad hästi läbi 10,00 

Tauniv suhtumine vägivalda 5,67 

Alternatiivsete tegevuste pakkumine 4,33 

Koolis peaks olema usaldusisik(ud); koht, kus oma muredest 
rääkida 2,67 

Tolerantsus/võrdsus 2,00 

Vägivallavastaste ürituste korraldamine, vägivallavastased 
kirjutised/plakatid seintel, muu vägivallavastane reklaam 1,67 

Vägivallatseja ignoreerimine 1,67 

Eakaaslased astuvad vahele, sekkuvad 1,33 

Lastele koostöö ja suhtlemisoskuste õpetamine 1,33 

Vägivallatsejaga rääkimine, temaga tegelemine 1,00 

Õpilastele ühiste ettevõtmiste korraldamine 0,67 

Oma emotsioonide valitsemine 0,67 

Vägivallatseja saatmine psühholoogi juurde 0,33 

Vanemad õpilased aitavad vägivalla ärahoidmisele kaasa 0,33 

Tuleks luua vägivallaga tegelev organisatsioon 0,33 

Arutlused vägivallast, selle põhjustest ja tagajärgedest 3,33 

Kokku 37,33 

3. Õpetaja/muu aktiivsus  

Turvamees peaks aktiivsem olema/peaks rohkem turvamehi 
olema 14,33 

Õpilasi tuleks rohkem valvata, jälgida 3,33 

Õpetajad peaksid oma käitumisega eeskujuks olema 1,33 

Õpetaja sekkumine, vägivallatseja noomimine 0,67 

Direktor peaks õpilastega vägivallast rääkima, olema rangem 0,67 

Kokku 20,33 

4. Karistused ja reeglid 

Rangemad karistused 4,00 

Vägivallatseja saatmine erikooli/panemine eriklassi/isoleerimine 
muul viisil 3,67 

Koolis peaks olema rangem kord 3,33 
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Koolist väljaviskamine 2,00 

Õpilased peaksid olema klassides (kinni), trellide/luku/riivi taga, 
puuris 1,67 

Vägivallatseja hirmutamine, tagajärgede eest hoiatamine 1,00 

Tunnustus prosotsiaalse käitumise korral 0,67 

Tuleb teha klassid/koolid väiksemaks 0,67 

Peale tunde jätmine 0,33 

Tuleks panna vägivallatseja ÜKT-d tegema 0,33 

Kokku 17,67 

5. Vastuvägivald  

Andma tülinorijale tappa 0,67 

6. Ei saa midagi teha/positiivne suhtumine vägivalda  

Vägivalda ei saa päris ära hoida 4,33 

Vägivalla vastu ei tulekski võidelda 2,00 

Positiivne suhtumine vägivalda 0,67 

Kokku 7,00 

7. Koolis ei esine vägivalda  

Koolis pole vägivalda 0,67 

8. Ei oska vastata  

Ei oska öelda/ei tea 10,33 

9. Pole vastanud  

Jäetud vastamata, antud segane/mõistetamatu vastus 4,33 
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Lisa 7. Ideaalis koduümbruses vägivallaga 

hakkamasaamine 

IDEAALIS KODUÜMBRUSES VÄGIVALLAGA 
HAKKAMASAAMINE (kategooriad) 

% 

1. Enda prosotsiaalne tegevus  

Ise ei vägivallatse 1,74 

Ise olen lahke, sõbralik 1,04 

Tuleb trenni teha, karateed õppida 0,69 

Nõuan vägivallatseja lahkumist 0,35 

Kutsun appi politsei 0,35 

Kutsun appi vanema inimese 0,35 

Kokku 4,51 

2. Prosotsiaalne tegevus ja väärtused  

Sõbralikkus, hea läbisaamine, abistamine 9,72 

Tauniv suhtumine vägivalda 7,29 

Turvalise keskkonna väärtustamine (kodu, ümbruskond) 4,17 

Vägivallatseja ignoreerimine 2,08 

Noortele alternatiivsete tegevuste pakkumine 1,74 

Rahuloleva ja jõuka ühiskonna kindlustamine, riik peab tagama 
igaühele turvalise koduümbruse 1,39 

Vägivallavastased kampaaniad/organisatsioonid/reklaam 1,39 

Emotsioonide vaoshoidmine, probleemide rahumeelne 
lahendamine 1,04 

Laste kasvatamine hoole ja armastusega 0,35 

Oma tegude eest vastutamine 0,35 

Kokku 29,51 

3. Karistused ja reeglid  

Politsei suurem järelevalve, kontroll, patrull 8,33 

Muutma füüsilise ümbruse turvalisemaks (turvakaamerad, 
tänavavalgustus, alarm, turvamees, koer) 3,82 

Kodu ümbrust tuleb valvata (nt naabrivalve) 3,82 

Tuleb teatada juhtunust politseisse; kutsuda politsei/kiirabi 1,39 

Vägivallatseja isoleerimine 1,04 

Karistada 0,35 

Tunnustada prosotsiaalse käitumise korral 0,35 

Kehtestada reeglid 0,35 

Teatada vägivallatseja vanematele 0,35 

Kokku 19,79 

4. Ei saa midagi teha/positiivne suhtumine vägivalda  

Vägivalda koduümbruses pole võimalik ära hoida 5,21 

Ei peagi vägivalla vastu midagi ette võtma 1,74 
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Ei tehta midagi 0,35 

Kokku 7,29 

5. Koduümbruses ei esine vägivalda  

Koduümbruses pole vägivalda 7,64 

Pole koduümbruses vägivalda näinud 2,08 

Kokku 9,72 

6. Vastuvägivald  

Tuleks vägivallatseja läbi peksta; kasutada vastuvägivalda 2,08 

7. Rassism  

Ajada venelased minema, saata mustlased oma maale elama 1,04 

8. Pole vastanud  

Jäetud vastamata, antud segane/mõistetamatu vastus 9,38 

9. Ei oska vastata  

Ei oska öelda/ei tea 16,67 
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Lisa 8. Protest vägivalla vastu 

 

PROTEST VÄGIVALLA VASTU (kategooriad) % 

1. Enda prosotsiaalne tegevus  

Sekkun, astun (koos klassiga) ohvrite eest välja, teatan 
täiskasvanule 1,85 

Lahendan probleemi rahulikult, sõnadega 1,85 

Seisan enda eest, kaitsen end 1,85 

Räägin vägivallatseja, vägivallatseja vanematega 1,11 

Ise ei tarvita vägivalda, olen korralik 0,74 

Kokku 6,64 

2. Aktiivne protest  

Protest plakatite, loosungite, siltide, voldikute, märkide, piltidega 13,28 

Pöördumine riigivõimude poole (kiri, allkirjade kogumine), streik 4,06 

Aktiivne protest vägivalla vastu 3,32 

Protest tänaval/miiting/demonstratsioon/aktsioon/meeleavaldus 2,95 

Aktiivne protest koos eakaaslastega 1,48 

Kampaania/koosoleku korraldamine 1,11 

Üleskutse protestima tulla 1,11 

Tele- ja raadiosaated, ajaleheartiklid 0,74 

Vägivallavastane Internetilehekülg 0,37 

Kokku 28,41 

3. Tauniv suhtumine vägivalda  

Ei vägivallale/vägivald pole lahendus 10,33 

4. Prosotsiaalsed tegevused ja väärtused  

Sõbralikkus, viisakas käitumine, teistega hea läbisaamine, 
austus enda ja teiste suhtes, kaasinimeste aitamine 4,43 

Vägivallast ja selle tagajärgedest rääkimine 3,32 

Noortele alternatiivsete tegevuste pakkumine 1,11 

Ohvri silmade läbi vägivallaaktide nägemine 0,37 

Kokku 9,23 

5. Karistused ja reeglid  

Vägivallatseja karistamine 1,48 

Vägivallatseja isoleerimine (nt vangla vms) 1,48 

Avalduse esitamine politseisse 1,11 

Vägivallatseja hirmutamine, tagajärgede eest hoiatamine 0,37 

Vägivallatseja erikooli või -klassi saatmine 0,37 

Vägivallatseja kohtusse kaebamine 0,37 

Kokku 5,17 

6. Ei osale protestis 
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Ei võtaks protestist osa 10,70 

Ei oskakski kuidagi protestida 2,21 

Protest ei aita, protesti pole vaja 1,48 

Kokku 14,39 

7. Vägivald ei kao  

Vägivald oli, on ja jääb 2,21 

8. Vastuvägivald / rassism  

Laseksin vägivallatsejatele peksa anda 1,48 

Maksaksin vägivallatsejatele kätte 0,74 

Läheksin presidendi juurde ja palkaksin snaiprid/ähvardaksin 
Fidel Castro siia valitsema tuua, kui vägivald ei vähene 0,74 

Protestides sildiga venelased minema, kasutades venelaste 
minemaajamiseks jõudu 0,74 

Virutaksin kõigile noa sisse 0,37 

Pannes vägivallatsejad hullusärki ja lastes neid tomatitega 
loopida 0,37 

Kokku 4,43 

9. Vandalism  

Sodiksin spray'ga vägivallavastaseid lauseid seintele   0,74 

Viskaksin kooli akna sisse 0,37 

Kokku 1,11 

10. Pole vastanud  

Jäetud vastamata, antud segane/mõistetamatu vastus 12,92 

11. Ei oska vastata  

Ei oska öelda/ei tea 5,17 
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Lisa 9. Uurimistöös kasutatud ankeet 

Kallis õpilane! 

Paluksime Sinu arvamust mõnede küsimuste kohta. Mõtle järele ja kirjuta palun 

lünka oma arvamus. Täname Sind ette tehtud töö ja nähtud vaeva eest! 

 

MIDA SINA ARVAD? 

 

Minu arvates saab vägivalda ära hoida nii, et 

………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Mida võetakse Sinu klassis ette, et vägivallaga hakkama saada? Too mõni näide. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Mida võetakse Sinu koolis ette, et vägivallaga hakkama saada? Too mõni näide. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Mida võetakse Sinu kodu ümbruses ette, et vägivallaga hakkama saada? Too mõni näide. 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Mida peaks tegema, et klassis vägivalda ei esineks? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Mida peaks tegema, et koolis vägivalda ei esineks? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Mida peaks tegema, et kodu ümbruses vägivalda ei esineks? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Kui oleks vaja vägivalla vastu protestida, siis teeksin mina seda nii 

……………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

 
Koostaja: Kristi Kõiv 

Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna õppejõud 


