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Resümee 

 

ÜLDHARIDUSKOOLI KUNSTIÕPETAJA KUI VÄÄRTUSKASVATAJA 

 

Kunstil on suur potentsiaal väärtuskasvatuses. Kunsti kaudu saab inimene aru oma väärtustest. 

Oma väärtuste mõistmine aitab aru saada ka teiste inimeste väärtustest.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on välja selgitada Eesti üldkoolide kunstiõpetajate 

uskumused väärtuskasvatusest. Enne uurimuse läbiviimist püstitati järgmised 

uurimisküsimused: 

1. Kui hästi tunnevad üldhariduskoolide kunstiõpetajad väärtuskasvatuse teooriat?  

2. Kui suur roll on koolil kunstiõpetajate arvates väärtuste kujundamisel ja kuidas just 

nende kool toetab kunstiõpetajat õpilaste väärtuskasvatuses?  

3. Milliseid võimalusi pakub kunstitunni formaat õpilaste väärtuskasvatamisel?  

4. Milliseid meetodeid kasutavad kunstiõpetajad oma tundides väärtuskasvatamiseks?  

5. Milliseid takistusi näevad kunstiõpetajad väärtuskasvatamisel? 

Valimisse kaasati seitse põhikooli ja gümnaasiumi kunstiõpetajat, kellega tehti 

poolstruktureeritud süvaintervjuud. Valim koosnes õpetajatest, kellega oli uurijal varasem 

kontakt. Intervjuu transkriptsiooni on uuritud kvalitatiivse sisuanalüüsiga.  

Intervjueerimise käigus kogutud andmete põhjal on uurimuses osalenud õpetajate uskumus, et 

väärtuskasvatus on midagi, mida ei tarvitse õpetajal õppida, et seda oma õppetöös rakendada. 

Mainitud tõik näitab õpetajatele suunatud väärtuskasvatuse koolituste vajalikkust.  

Uurimusest selgus ka, et kunstiõpetajad ei leia, et nad peaksid tegelema õpilaste väärtuste 

väljaselgitamisega, olgugi et nad tunnistavad kunsti potentsiaali selles. See tähendab, et 

õpetajad ei tegele väärtuskasvatusega või kui tegelevad, siis see ei toimu teadlikult ja 

süstemaatiliselt.  

 

Märksõnad: väärtuskasvatus, kunstiharidus, kunstiõpetajad, õpetajate uskumused 
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Abstract 

 

ART TEACHER AS A VALUE EDUCATOR IN GENERAL EDUCATION SCHOOLS 

 

Art has a big potential in the field of Values Education. A person can understand their own 

values through art. Understanding one’s values helps understand other people’s values. 

The aim of this study is to find out the beliefs of the art teachers in Estonian general 

education schools about values education. Based on the set objective, the following research 

questions have been asked in this study: 

1. How well do the art teachers of general education schools know the theory of values 

education? 

2. How big is the role of the school in developing values according to the art teachers 

and how does their school support the art teacher in teaching students values? 

3. Which opportunities does the art lesson format offer in teaching students values? 

4. Which methods do art teachers use in their lessons to teach values? 

5. Which obstacles do art teachers see in teaching values?  

7 art teachers who work in primary and secondary schools have been interviewed (in 

semi-structured in-depth interviews) for this. The sample consists of associates and their 

acquaintances who are teachers. The transcription of the interview has been examined using 

qualitative content analysis. 

An important result is foremost the teachers’ widespread belief that values education is 

a characteristic phenomenon and there is no need for teachers to learn how to actually deal 

with values education. It shows that teachers need training on the topic of values. Another 

notable outcome is the art teachers’ belief that art teachers do not have to deal with identifying 

students’ values but at the same time they acknowledge the potential of art in this field. It 

means that teachers do not deal with it or if they do, they do not do it knowingly and 

systematically. 

 

Keywords: values education, art education, art teachers, teachers’ beliefs 
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Sissejuhatus 

 

Väärtuspädevusest mõeldakse tihtipeale alles siis, kui keegi käitub ootustele vastupidiselt 

(Tulviste ja Tamm, 2015b). Nii hakkasin ka mina teemast huvituma, kui nägin enda antud 

kunstitundides, kuidas noored õpilased kujutavad praktilistes töödes vägivalda, alkoholi, verd. 

Algne idee oli keskenduda ainult moraalsele aspektile kunstitöös, kuid teemat lähemalt uurides 

mõistsin, et moraalinormid on tugevalt seotud inimeste väärtussüsteemiga, mis on omakorda 

seotud põhikooli riikliku õppekava üldpädevustega. Nii sündis professionaalne pedagoogiline 

huvi – kuidas tõhusamalt integreerida väärtuskasvatust kunstiharidusse. Leian, et 

üldhariduskoolide kunstitundides on õpetajal suur potentsiaal mõjutada õpilaste 

väärtushinnanguid.  

 Väärtuskasvatust on uuritud läbi aegade väga palju ja temaatilisi materjale leidub 

ohtralt. On uuritud nii õpilaste kui ka õpetajate väärtuseid ja väärtushoiakuid. Kunstitundidest 

ja kunstiõpetajatest Eestis on tehtud ka mitmeid uurimusi (Levisto, 2020; Tamm, 2020; 

Undusk, 2018 jt). Liisa Levisto (2020) uuris väärtuskasvatust kunstitundides, toetudes noorte 

arusaamadele, kuid ühtegi uurimust, kus kunstitundide väärtuskasvatusest räägiksid Eesti 

kunstiõpetajad, tehtud ei ole.  

Töö eesmärk on välja selgitada Eesti üldkoolide kunstiõpetajate uskumused 

väärtuskasvatuses. Selleks intervjueeriti seitset põhikooli ja gümnaasiumi kunstiõpetajat, et 

nende näitel uurida, kuidas tunnevad kunstiõpetajad end väärtuskasvataja rollis. Kuna Eestis 

on kunstiõpetuse õpetajate väärtuskasvatuse seisukohti ja hoiakuid vähe uuritud, võib käesolev 

töö pakkuda huvi eelkõige väärtuskasvatusteemaliste õpetajakoolituste läbiviijatele. Leian, et 

igale kunstiõpetajale tuleb kasuks teoreetiline osa tundmine, kus tutvustatakse 

väärtuskasvatuse hetkeolukorda. Loodan, et käesolev töö annab inspiratsiooni ka teistele 

õpetajatele, kes tahavad kunstiõpetajatega teha efektiivsemat koostööd. 

Magistritöö koosneb sissejuhatusest, teoreetilisest ülevaatest, uurimismetoodika 

kirjeldusest ning saadud tulemuste ülevaatest ja analüüsist, arutelust ning eesti- ja 

ingliskeelsest resümeest ja viidatud kirjanduse loetelust. 
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1. Väärtuskasvatus 

 

1.1. Väärtuse, väärtuspädevuse ja väärtuskasvatuse mõisted 

 

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada kunstiõpetajate uskumused seoses 

väärtuskasvatusega. Õpilaste ja õpetajate endi väärtuseid otseselt ei uurita. Et välja selgitada, 

kuidas õpetajad mõistavad väärtusi, väärtuspädevust ja väärtuskasvatust, peab need mõisted 

lahti seletama. 

Väärtusi uurival filosoofia harul aksioloogial on praeguseks üsna pikk arengulugu. 

Lisaks filosoofidele on ka erinevad psühholoogid läbi aegade loonud või täiendanud 

“väärtuste” mõisteid neid klassifitseerides. Uurides, kuidas kunstiõpetajad mõistavad väärtusi 

ja väärtuskasvatust, ei saa eeldada, et nende teadmised oleksid sügavad. Seega võetakse 

käesolevas töös väärtuse mõiste definitsioon Tartu Ülikooli eetikakeskuse raamatust, mis on 

mõeldud Eesti õpetajatele. „Väärtused on võimalikud soovide objektid, erisuguse tähtsusega 

ihaldatavad eesmärgid. Väärtusteks võivad olla näiteks tervis, heaolu, meelerahu, osadus, 

sõprus, tunnustus, teadmised, aga ka ühiskondlikud väärtused, nagu demokraatia, isamaa, 

sallivus, solidaarsus jne.” (Schihalejev, 2011, lk 13). Asjakohane on lisada, et õpetajal on 

tähtis aru saada, et isegi siis, kui õpetaja ise oma väärtusi ei teadvusta, siis suunavad need tema 

käitumist ja sündmuste valikut või hinnangut nende kohta nii tunnetuslikul kui sotsiaalsel 

tasandil. Olgu kas teadlikult või ebateadlikult, mõjutab ja kujundab õpetaja õpilaste 

väärtushoiakuid. Seega tuleb õpetajal analüüsida, milliseid väärtusi tema käitumine peegeldab 

ja mida ta õpilastes kujundab. (Schihalejev, 2011, lk 30) Väärtused mõjutavad näiteks teiste 

inimeste ja nende seisukohtade mõistmist ja nendesse positiivselt suhtumist, austust, 

loodushoidu, heasoovlikkust, aga ka sotsiaalsete ootuste ja normidega seotud negatiivseid 

suhtumisi (Schwartz, jt 2010). Väärtused võivad väljenduda mitmes erinevas käitumises, üht 

käitumist mõjutavad mitu väärtust. (Tulviste & Tamm, 2015a, lk 76) 

Väärtuskasvatus on noorte suunamine enda väärtuste teadvustamisele, väärtuste 

mitmekesisuse märkamisele ja teistsuguste väärtuste austamisele. Selle ülesanne on kujundada 

ühiskonnas põhiväärtused. (Tulviste & Tamm, 2015a, lk 63) Peab näitama, et 

ühiskonnaliikmetena tuleb meil valikuid tehes mõelda ka teiste heaolule ja ühisele hüvele. 
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Sutrop juhib artiklis (2019) tähelepanu asjaolule, et üksikisiku vabadus ei ole absoluutne, sest 

inimese vabadus ulatub vaid nii kaugele, kuni see ei hakka piirama teiste samasuguste 

inimeste vabadust. 

Väärtuskasvatus saab alguse kodust, omades peamist rolli väärtussüsteemi kujunemisel 

veel pikka aega. Hiljem liituvad protsessi inimesed väljastpoolt kodu: kasvatajad, õpetajad ja 

teised inimesed. Väärtuskasvatusega tegelev õpetaja peab aru saama, et väärtused on 

suhteliselt püsivad ja suunavad inimeste käitumist ja sündmuste valikut või nende kohta 

antavaid hinnanguid. (Tulviste & Tamm, 2015a; Schihalejev, 2011, lk 15)   

Väärtuskasvatus on kompleksne tegevus ning seda võib vaadata erinevate käsitluste 

varal. Näiteks juurutamise või siseandmise käsitlus tegeleb pigem moraalinormide ning 

väärtushoiakute juurutamisega, mitte nende üle arutlemise ja reflekteerimisega. Väärtuste 

seletamise käsitluses on oluline teada ja mõtestada enda ning teiste väärtusi. Rõhutatakse, et 

absoluutsust ei ole, nagu ei ole ka õiget ega valet. Sellises käsitluses ei ole õpetaja väärtuste 

edasiandja, vaid julgustaja, ja õpilane peab ise oma väärtustes selgusele jõudma. Just selle 

käsitluse üks meetoditest on kunstiga tegelemine. Kognitiivne käsitlus toetub moraalse arengu 

teooriale. Õpetaja roll on julgustada õpilasi tegema väärtuspõhiseid otsusi, lähtudes moraalist. 

Veel üks käsitlus on iseloomukasvatuse mudel, kus peatähtis on luua lapse arengut toetav 

keskkond. (Schihalejev 2011, lk 20-27) 

Süstemaatilise väärtuskasvatusega tegelemine koolis ei ole õpetajale vabatahtlik. 

Väärtuskasvatus on ära märgitud ka põhikooli riiklikus õppekavas (Eesti Vabariik, 2011) 

kultuuri- ja väärtuspädevuse punktis. Seal on kirjas, et kultuuri- ja väärtuspädevus on 

“suutlikkus hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast; tajuda ja 

väärtustada oma seotust teiste inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja 

rahvaste kultuuripärandiga ning nüüdiskultuuri sündmustega; väärtustada loomingut ja 

kujundada ilumeelt.” Kuid õpetajad peavad aru saama, et uute õppekavade elluviimisel ei tohi 

nad piirduda ainult aine õpetamisega, vaid peavad tegelema ka väärtuskasvatusega. Tõhus 

väärtuskasvatus on samamoodi õpitav nagu aineteadmised, mille aluseks on nii teoreetilised 

teadmised erinevatest võimalustest kui ka oskus neid ellu viia. (Schihalejev, 2011, lk 5)  
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1.2. Väärtuskasvatus koolides 

 

Üldhariduskoolid ei tegele enam ammu ainult õppetööga, vaid koolides toimub ka 

süstemaatiline kasvatustöö. Hariduse all ei mõisteta enam ainult teadmiste edastamist, vaid ka 

isiksuse kasvatamist ja kujundamist. (Sutrop, 2019, lk 11) Põhikooli riiklikus õppekavas on 

nimetatud üldpädevused, mida õpetatakse koolides. Need on „aine ja valdkonnaülesed 

pädevused, mis on väga olulised inimeseks ja kodanikuks kasvamisel” (Vabariigi Valitsus, 

2011).  Üldpädevuste omandamine on oluline selleks, et edukalt toime tulla kõigis 

eluvaldkondades. Need on otseselt seotud sellega, mida Eesti ühiskonnas väärtustatakse ja 

mida edukaks toimetulekuks oluliseks peetakse. Üldpädevuste hulgas on ka kultuuri- ja 

väärtuspädevus.  

Kuna väärtuskasvatuste vastu on tekkinud suur huvi kogu maailmas ja Eestis juba 

ammu, leiab sellega seotud mõtteid, artikleid ja uuringuid väga palju. Samas muutuvad 

väärtused nii ajas kui ka kultuuris, mistõttu tuleb neid ikka ja jälle uuesti uurida. On teada, et 

väärtuspädevus on aga ka tugevalt integreeritud kogu inimese tunnetuse ja tegutsemisega. 

(Tulviste & Tamm, 2015a, lk 63,75) 

Väärtussüsteemi väljakujunemine on pikaajaline, suures osas teadvustamata 

automaatne protsess. Lapse väärtuskasvatuses lähtuvad vanemad oma kogemusest, väärtustest, 

mis nendele on edu toonud elus ja töös, ja ka uskumustest, mis on nende meelest praegu ja 

tulevikus olulised. (Tulviste & Tamm, 2015a, lk 76) Olgugi et lapse väärtussüsteemile 

pannakse alus kodus, kujuneb väärtussüsteem välja põhiliselt murdeeas, sest laps peab olema 

küllalt vana, et ta suudaks aru saada ja mõista vanemate väärtusi. Kuna täiskasvanud inimesel 

on põhiväärtused välja kujunenud ja neid on raske muuta, on lihtsam suunata ja jälgida 

väärtuste kujunemist just murdeeas. (Bardi et al., 2009)  

Murdeeas toimub väärtuskasvatus nii formaalselt (kool) kui ka mitteformaalselt 

(eakaaslased, meedia). (Tulviste & Tamm, 2015a, lk 78) Väärtuskasvatus ei toimu ühiskonnast 

eraldi, reaalsed ühiskonna väärtused mõjutavad protsessi otseselt. (Põder, Sutrop & Valk, 

2009, lk 11) Iga päev erinevate inimestega suheldes, filme vaadates, Youtube’is videoid 

vaadates osa tõekspidamisi kinnistuvad, teised muutuvad aga üha ebaolulisemaks. Viimasel 

ajal on meedia roll väärtuste kujundamisel suurenenud. (Uhls & Greenfield, 2011) 
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Tänapäeval käivad Eesti emad tavaliselt tööl ja lapsed veedad pika päeva koolis. 

Seepärast on kooli roll kasvatuses, sealhulgas väärtuskasvatuses eriti oluline. Praegu on just 

õpetajad need, kes kannavad edasi ühiskonna väärtusi. (Sutrop, 2019, lk 11) 

Väärtuste kujundamisel on märkimisväärne tähtsus ka kogu koolikeskonnal, sealsetel 

suhetel ja atmosfääril. (Tulviste & Tamm, 2015a; Schihalejev, 2011, lk 31; Põder, Sutrop & 

Valk, 2009, lk 10-11) Kooli väärtusi peegeldavad kooli sümboolika, traditsioonid, interjöör, 

suhtlemisviis ning õpetamise, tagasisidestamise ja hindamise meetodid. (Schihalejev, 2011, lk 

5, 40) Tähelepanuväärt on tõik, et kooli dokumentatsioonis deklareeritud väärtused ei 

peegeldu reaalses elus ning koolipere igapäevaelu väärtushoiakute ja/või väärtushinnangute 

seas on neid väärtusi raske leida. (Schihalejev, 2011, lk 33) 

Huvitaval kombel on paljudes koolides, nagu kogu Eesti ühiskonna üks probleeme 

erinevus deklareeritud ja tegelike väärtuste vahel. (Sutrop, 2019) Väärtuskasvatuses on aga 

tähtis kogu riigi suhtumine. Kasvatuslik hariduskäsitus ei saa näiteks efektiivselt toimida 

haridussüsteemis, kus valitseb nii raha kui ka õpetajate puudus ning probleemiks on suured 

klassid, kus õpetajal ei jää aega tegeleda ja tähelepanu pöörata individuaalselt igale õpilasele. 

Keerukamate ja täpsemate psüühiliste protsesside ning isiksuseomaduste hindamiseks 

on vaja erialateadmisi ja -oskusi, mida võivad kasutada ainult vastavat litsentsi omavad 

inimesed (nt kooli- või kliinilised psühholoogid). Samas on õpetaja esimene ja peamine 

inimene, kes õpilaste üldpädevusi ja nende arenguga seotud probleeme märkab. Seega on väga 

tähtis spetsialistide olemasolu koolides ning  õpetaja ja spetsialisti hea koostöö. 

Väärtusuuringuid Eestis on tehtud juba alates 1920-ndatest aastatest. Kuid just 

tänapäeval paneb kaasava hariduse põhimõtte levimine, tehnoloogia tormiline areng, 

globaliseerumine ja inimeste sisseränne teistest maadest Eesti lapsed olukorda, mis nõuab neilt 

väga suurt tolerantsust, hoolivust ja teisi väärtuspädevusi, millele varem tähelepanu ei 

pööratud. 2019. aastal koostas väärtuste ja vastutuse ekspertrühm Eesti haridus- ja 

teadusstrateegia 2021–2035 põhjal “Väärtuste ja vastutuse visiooni” (Sutrop, 2019). Visiooni 

eesmärk on „ nii iga üksikisiku kui ka kogu ühiskonna heaolu mõtestatud edendamine 

haridussüsteemi ja elukestva õppe kaudu.“ Juba eelmise, 2009. aasta programmi fookus oli 

laste ja noorte väärtuskasvatus, sest ühiskonna vaimne uuenemine algab noorest põlvkonnast. 

2009. aasta programmiga integreeriti nii väärtused kui ka väärtuskasvatus põhikooli- ja 

gümnaasiumi riiklikesse õppekavadesse, töötati välja väärtuskasvatuse metoodikad ja 



10 

 

 

 

metoodilised vahendid (õpetajate ja õpilaste väärtusmängud) ning algatati Hea kooli ja Hea 

lasteaia mudeli loomine, korraldati arvukalt väärtuskasvatuse täiendkoolitusi, konverentse ja 

konkursse õpetajatele. (Sutrop, 2014) 2019. aasta väärtuste ja vastutuse visioonis meie 

ühiskonna ühisväärtusi kirjeldades tugineti Eesti Vabariigi põhiseadusele, ÜRO inimõiguste 

ülddeklaratsioonile ja Euroopa Liidu alusdokumentides nimetatud humanistlikele väärtustele. 

On ootuspärane, et nendele peab tuginema ka Eesti haridussüsteem. Väärtuskasvatusega 

tegelevale õpetajale ei piisa ainult sellega tutvumisest, vaid tema töö aluseks saavad olla vaid 

sisemiselt omaks võetud ja läbimõeldud väärtushoiakud. Dokumendis on ka eraldi kirjas, et 

Eestis peaks eri vormides toimuv väärtuskasvatus toetama üksikisiku autonoomiat ja 

valikuvabadusi ning teisalt usalduslikke suhteid ühiskonnas. (Sutrop, 2019, lk 7) 

 

1.3. Õpetaja roll väärtuskasvatuses 

 

Esiteks on tähtis õpetajateteadlikkus. Kui õpetaja ei tea, mida väärtuskasvatus endast kujutab, 

on tal raske seda ka lastes arendada. Seda ülesannet täitis ka  Eesti ühiskonna väärtusarenduse 

programm. 2014. aasta programmi kokkuvõtvas aruandes oli kirjas, et pedagoogid on edukalt 

koolitatud. (Sutrop, 2014)  

Iga õpetaja peab meeles pidama, et ta on oma õpilasele iga päev eeskujuks. Õpetaja 

mõjutab nii teadlikult kui ka ebateadlikult oma formaalse ja mitteformaalse käitumisega 

õpilaste väärtusi – õpilaste väärtuskasvatus ei toimu ainult konkreetseid ülesandeid 

lahendades, vaid oluline on, kuidas õpetaja käitub ja väljendab oma seisukohti igapäevaselt. 

Kahtlemata on tähtis, et õpetaja enda väärtussüsteem oleks kooskõlas ühiskonna 

väärtussüsteemiga. Samas on ühiskonnas levinud ka sellised väärtused (näiteks edukultus), 

mille arengut toetama ei peaks. Kes siis otsustab, millised on soovitud väärtused? Ühiskond? 

Õpilaste vanemad? Eetikakeskus? Kool? Õpetaja?   

Väärtuskasvatuses on tähtis, et õpetajad saaksid ühtemoodi aru, mille poole püüelda, 

kui räägime väärtustest ja väärtuspädevusest. Üldpädevuste uuringust (Tulviste & Kikas, 

2010; Tulviste & Tamm, 2015a, lk 83-84) selgus, et valdavalt on õpetajate tõlgendus 

väärtuspädevusest sarnane: rõhutati enda, teiste inimeste ning ümbritseva austamist ja 
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väärtustamist, tolerantsust enda väärtustest erinevate väärtustega inimeste suhtes ning 

ühiskonnas kehtivate väärtuste tundmist. Samas ilmnes mõnes õpetaja vastustes segadust ja 

ebakindlust selle suhtes, mida väärtuspädevus tähendab.  

Väärtuskasvatuses on väga oluline, et inimese väärtussüsteem oleks kooskõlas ning 

sarnane klassis ja ühiskonnas valitsevate väärtushinnangutega. (Tulviste & Kikas, 2015b) 

Seega on õpetajal väga tähtis teada ja aru saada oma õpilaste väärtustest. Samas väärtused 

kujunevad ja muutuvad palju just murdeeas. Eestis toimunud üldpädevuste uuringu (Tulviste 

& Kikas, 2015a,) järgi on noortel raske just enda jaoks olulistes väärtustes selgusele jõuda. 

Meedias rõhutatakse kuulsuse olulisust, lapsevanemad samas peavad tähtsaks pigem 

iseseisvust ja töökust, mis nende meelest ühiskonnas edukat toimetulekut soodustavad. 

Sisserännanud teise kultuuritaustaga laps võib tajuda suuri erinevusi kodu ja kooli 

väärtushinnangute vahel. Olgugi et iga noor ja tema taust on erinev, näitavad uurimused, et 

võrreldes täiskasvanutega on teismeliste jaoks väga olulised enesele orienteeritud väärtused 

(elust mõnu tundmine, mitmekesine ning põnev elu), kuid see ei kehti iga noore kohta. 

(Tulviste & Kikas, 2015a) Iga õpilase väärtuste ja nende muutumise märkamine on väga 

raske. Eriti raske on see aineõpetajatele, kes saavad õpilasega kokku kord nädalas (näiteks 

eespool mainitud kunstiõpetajad).  

Teiselt poolt on õpetaja töös oluline õpilastel väärtuste kujundamise, kinnitamise ja 

lihvimise kõrval aidata tal ka mõista ja aktsepteerida teiste inimeste väärtushinnanguid. 

(Tulviste & Tamm, 2015b) Näiteks tihtipeale on noorte õpilaste väärtushinnangud oluliselt 

erinevad täiskasvanute (vanemate, õpetajate) omadest. Raamatud soovitavad (Tulviste & 

Tamm, 2015a, lk 84), et õpetajad arutleksid ka oma väärtushinnangute üle ning selgitaksid, 

kuidas need on kujunenud. Esiteks aitab see noorel mõista, et me kõik oleme erinevad, ja see 

arendab tolerantsust. Teiseks õpivad nad sedasi täiskasvanutest rohkem aru saama. Õpetajal 

tuleb kahtlemata  kuulata õpilaste arvamusi. Arutleda, miks üks või teine väärtus on oluline ja 

kas iga väärtust on vaja järgida, nagu seda teeb teine inimene. Noor peab mõistma, et kõikidel 

on erinevad väärtushinnangud ja ta ei pruugi neid omaks võtta, kuid neist peab aru saama ja 

neid tunnustama. Mõistagi on erandiks sellised väärtused, mis kahjustavad teiste inimeste 

psüühilist või füüsilist heaolu.  

Väärtushinnanguid saab arendada erinevate meetoditega – arutelud, mängud, 

küsimustikud, hüpoteetilised situatsioonid. Briti teadlased Bardi ja Goodwin kirjutavad 
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(2011), et just arutluse on väärtuskasvatuses kõige efektiivsem meetod. Arutleda on vaja nii 

positiivsete kui ka negatiivsete situatsioonide, nende põhjuste ja tagajärgede üle. Kasulikum 

on esile tõsta inimeste sallivust, nende tugevaid külgi, selle asemel, et rääkida kui valed on 

kellegi tõekspidamised või kui sobimatu on tema käitumine. (Tulviste & Tamm, 2015a, lk 86) 

 

1.4. Väärtuskasvatus kunstitundides 

 

Iga aine võimaldab panna õpilased mõtlema ja arutlema oluliste väärtuste üle. Näiteks 

sisaldavad juba tunnis kehtivad käitumisnormid ja reeglid väärtuskasvatuse elemente. Enamik 

tunde antakse koolis õpikut järgides, ent kunstiõpetusese puhul saab õpetaja ise suures osas 

otsustada, mida käsitleda ja kuidas. Kunsti võib käsitleda väga erinevalt. Alustades sellest, kas 

õpetaja näeb kunsti kui puhast esteetilist instrumenti või kui ka rõõmuloojat. (Paas, 2007, lk 

26)  

Õpetajal on vabad käed ka meetodi valikul. Ka väärtuskasvatuse metoodikad on 

erinevad. Ennekõike peab meeles pidama, et teadlik väärtuseelistuste kujundamine ja 

muutmine alati ei õnnestu. Vahel saavutatakse soovitavast hoopis vastupidine tulemus. Eriti 

kui väärtuspädevuse arendamine seisneb õpilastele ranges loenguvormis heast ja halvast 

rääkimises. (Tulviste & Tamm, 2015a, lk 78; Põder, Sutrop & Valk, 2009, lk 14-15)  

Tulviste ja Tamm kirjutavad (2015a), et kõige mõjuvam viis väärtuspädevust arendada 

on teemaline arutlemine. Tulemuslikum on arutleda just selle üle, kui keegi käitus hästi, 

näiteks läks sõbrale appi või sekkus kiusamisse. Eksimustest rääkimine võib tekitada õpilastes 

pigem trotsi. Aineõpetajal on tihtilugu väga raske leida aega pikkadeks arutlusteks, kuid 

kunstitunni vaba vorm lubab arutleda ka tööprotsessis. Kunstiõpetaja saab ise alustada arutelu 

või isegi planeerida kogu tunni teema väärtusi käsitledes.  

Rääkides kunstiga seotud väärtustest, mõeldakse selle all kohe ka esteetilisi ja 

kultuurilisi väärtusi. Kuid siin on oluline meeles pidada, et kunst on keerukas süsteem, mis 

hõlmab nii eetikat, esteetikat kui filosoofiat. Kunst on palju rohkem kui visuaalne ilu, millest 

enim kõneldakse. (Levisto, 2020) Esteetika on tihedalt seotud ka eetika ja selle normidega. 

(Nasir, 1999, lk 13-14; Munteanu et al., 2013, lk 437) Kaunid kunstid saavad aidata kujundada 
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harmoonilise inimese. (Schihalejev, 2011, lk 34) Niisiis aitab kunstiõpetus arendada mitte 

ainult esteetilisi ja kultuurilisi väärtusi, vaid ka personaalseid ja sotsiaalseid. Just kunst laseb 

ühiskonda vaadelda igast küljest. (Nasir, 1999, lk 23) 

Teadlikuks arutluseks peab valima õige teema. Juba praegu võib eesti kunstiõpetuse 

õpikutes leida teemasid, mis kujundavad väärtusi – säästlik tarbimine, keskkonnasäästlikkus, 

privaatsus.  (Abiline, & Vihterpal, 2020, lk 248-250) Teematiline väärtus (või väärtused) peab 

olema asjakohane ja õpilastele arusaadav, kasulik, huvipakkuv. Tähtis on, et see õpilast 

kõnetaks. Asjatundjad soovitavad leida teemad, mis on konkreetse eagrupi jaoks probleemiks 

ja omavad nende jaoks tähtsust: „Keskenduda tuleb sellele, millele ei leia kergelt vastuseid 

(näiteks armastus ja identiteet jpm), lähtuda sellest ning ühendada eakohased eluülesanded ja 

küsimused, mille eest nad seisavad, kunstiteostega. Kunst võiks olla hea ja kasulik tööriist, 

mis aitab vastuseid saada, õppida ja avardada silmaringi. Ja lõpetuseks ei tohi unustada, et 

Vana-Kreeka mütoloogia elab edasi moodsas filosoofias, teaduses ja ka ärimaailmas“. (Treier, 

2019) 

Teemade illustreerimiseks võib leida kunstiteoseid kunstialajoost või tänapäeva 

kunstist. Kunstiakadeemia (2022) kirjutab: kunstiteosed võivad endas kanda esteetilist 

väärtust, samas nad saavad olla näiteks suurepärased ajalooallikad, kuid mõni kunst võib 

avaldada mõju psühholoogiale, aktiviseerides inimese alateadvust. 

2019. aastal andis eesti kunstiteadlane Heie Marie Treier soovitusi kunstimeediumite 

kasutamiseks väärtuskasvatuse osana, et mille üle võiks õpilastega tundides arutleda. Pikemalt 

saab lugeda tema soovitusi Liisa Levisto magistritöö (Levisto, 2020) lõpus olevast lisast. Üks 

hea näide on Eduard Viiralti "Absindijoojad", graafiline leht aastast 1933. “Töö kaudu saab 

arutleda absindi üle ja selle üle, milliseks selle joomine inimese muudab. Siit edasi mõelgu 

igaüks ise, kas ta tahab selline välja näha.” (Levisto, 2020) 

Huvitav, et Eesti kaasaegset kunstiteost kasutati ka hariduse visiooni illustratsiooniks. 

Usuti, et Kristi Kongi maal (joonis 1, lk 14) sobib hästi kujutama indiviidi vaadet haridusele 

aastal 2035. „Iga inimese elu on nagu kunstiteos – ainulaadne ja kordumatu. Inimese 

seisukohalt on haridus nagu „suur maalitöö“, kus eri värve on võimalik sobitada ja segada 

väga erineval moel. Paindlike õpiteede korral on igal õppijal võimalik kombineerida etteantud 

valikutest oma võimetele ja huvidele vastav haridus.” (Sutrop, 2019, lk 18) 

 



14 

 

 

 

 

Joonis 1. Kristi Kongi maal (Sutrop 2019, lk 18) 

 

Ameerika kunstihariduse teadlased Michael Day ja Al Hurwitz (2012) aga pööravad 

tähelepanu sellele, et kunstiteoseid peab õppetöös kasutama väga ettevaatlikult. See, kuidas 

me kunstiteost tunnetame, sõltub väga palju sellest, kuidas see on eksponeeritud – 

originaalteos on seal, kuhu ta on loodud või pilt sellest klassis või õpikus. (Berger, 2019) 

Näiteks suurepärane illustratsioon feminismi teemal on Judy Chicago “The dinner party”. 

Kunstiteos on oma olemuselt installatsioon ja seda saab kasutada teema illustreerimiseks ja 

arutamiseks seda kogedes. Lihtsalt pilt kunstiteosest ei räägi teemast nii nagu originaal. (Day 

& Hurwitz, 2012) 

Tänapäeval ei leia kunsti ainult kunstigaleriides. Kunst ümbritseb meid kõikjal iga 

päev – disain, mood, filmid ja animatsioon. Ka muusikavideod ja arvutimängud, mida noored 

armastavad, on kunsti osa. Moodne kunstiteadus uurib lisaks traditsioonilistele kunstiliikidele 

ka uudsemaid valdkondi, nagu reklaam- ja massimeedia, mis on mõeldud mõju avaldama 

võimalikult suurele auditooriumile. (Kunstiakadeemia, 2022) Massimeedia teemal võib 

püstitada mitu väärtuspõhist arutlust.  

Hoolimata kunsti suurest väärtuskasvatuse potentsiaalist, ütlevad viimases 

teemakohases uurimuses (Levisto, 2020) eesti noored, et väärtuskasvatustega tegeletakse 

kõige rohkem just kirjandustunnis. Kirjandusteoste või muude narratiivide lugemisel saab 

vaadata maailma teiste pilgu läbi ja seega arutleda nii enda kui teiste väärtuste üle. See 

arendab empaatiat, aidates mõista nii teisi kui iseennast. Kirjanduse või ka näiteks 
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ühiskonnaõpetuse tunnis võib algatada arutelu või panna õpilasi kirjutama esseed valitud 

teemal. Kuid samad võimalused on ka kunsti- ja kunstiajaloo tundides. 

Eneseväljenduse võimalus on kunstil isegi avaram kui kirjandusel. Kirjandust ja 

õpilaste esseid on võrreldes kujutava kunstiga (maal, joonistus, skulptuur) lihtsam lugeda. 

Kuid sõnadega ei saa alati kõike kirja panna ja väljendada. Keerulisemate teemade puhul, 

nagu tunde ja emotsioonide kirjeldamine, ei oska (või lihtsalt ei ole võimeline) laps alati sõnu 

leidma. Nii tuleb appi kunst – universaalne keel emotsioonide ja tunnete kirjeldamiseks.  

Nii kasutavadki spetsialistid kunstivahendeid laste eneseväljenduse rikastamiseks. 

Psühholoogid ja psühhiaatrid on juba aastaid kasutanud kunsti, et diagnosteerida lapsi. Lapsed 

räägivad joonistuste kaudu näiteks oma minapildist, vägivallast (Lev-Wiesel et al., 2020) ja 

üksindusest (Steyn & Moen, 2017). Nendes uurimustes on spetsialistid palunud lastel 

joonistada kindlal teemal, et nad saaksid pärast töid analüüsida ja järeldusi teha. (Lev-Wiesel 

et al., 2020; Steyn & Moen, 2017). Kunsti “lugeda” on keeruline oskus. Kunstiõpetajal pigem 

puuduvad spetsiifilised teadmised ja ka aega napib, et oma õpilaste töid sügavalt 

interpreteerida ja analüüsida. Samas on õpetaja esimene, kes märkab ja saab reageerida nii 

klassis õpilaste ees (näiteks alustada arutelu konkreetse teema ümber) kui ka väljaspool 

klassiruumi (näiteks alustada vajadusel koostööd koolipsühholoogi või teiste spetsialistidega). 

Kunst aitab aru saada endast ja oma väärtustest. (Nasir, 1999, lk 16; Sherman & 

Morrissey, 2017) Samas on ka õpetajal kasulik teada oma õpilaste väärtusi. Teadmine, mida 

noored mõtlevad ja hindavad, on kasulik igale õpetajale, võimaldades efektiivsemalt leida 

ühist keelt ning teha järeldusi noorte väärtustest. Eesti noorte väärtustest on avaldatud mitmeid 

uuringud (Tulviste & Tamm, 2015a; Levisto, 2020). Õpilaste väärtuste järgi saab valida 

selliseid teemasid nagu vabadus, lähedased/sõbrad, lugupidamine enda ja teiste vastu, 

perekond, õiglus, tervis, inimväärikus ja inimlikkus, puhas loodus, soolised erinevused ja 

LGBT+ tolerantsus. (Levisto, 2020, lk 37; Raag, 2021)   

Ei tohi unustada, et populaarsed trendid muutuvad õpilaste seas väga kiiresti. Et 

õpilasteni jõuda ja teada, mis neid parasjagu huvitab, alustan juba viiendat aastat õppeaastat 

nii, et lasen III. kooliastme õpilastel kirjutada esimeses tunnis mõnest heast muusikapalast või 

muust – see võib olla film, raamat, arvutimäng või midagi, mida õpilane tahab teistega jagada. 

Õpilase soovitatud raamat või muusikalugu võib anda mulle inspiratsiooni terveks 

tunniteemaks.  
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Oma väärtustest arusaamine aitab aru saada ka teiste inimeste väärtustest. (Nasir, 1999, 

lk 16; Sherman & Morrissey, 2017) “Kunstiõpetus on suurepärane aine sallivuse 

õpetamiseks,” kirjutab Schihalejev (2011, lk 34). Näiteks näitab juba see meie erisust, et 

mõned on käeliselt andekamad.   

Iga aasta õpetaja roll õpilaste väärtuskasvatamisel suureneb. Väärtuskasvatus koolis ei 

ole vabatahtlik või sunniviisiline lisatöö, vaid see toimub iga päev, iga hetk – noorte väärtusi 

võib mõjutada ka see, kuidas õpetaja iga päev välja näeb. Teadlikult või ebateadlikult, aga 

õpetaja mõjutab ja kujundab õpilaste väärtushoiakuid. Milliseid väärtusi ning kuidas õpetaja 

neid edasi annab noortele sõltub ühiskonnast, kooli kliimast ja võimalustest ning õpetaja 

väärtustest ja tema uskumustest. Kunstiõpetus on tänu oma vabale ainekavale ning kunsti 

olemusele hea võimalus kujundada kunsti kaudu näiteks ühiskondlikke väärtusi ning arutleda 

nende üle. Kunsti kaudu saab ka õpilane vaadata enda sisse ning mõtiskleda oma 

väärtushinnangute üle.   

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada Eesti üldkoolide kunstiõpetajate uskumusi 

väärtuskasvatuses. Uurin, kuivõrd kunstiõpetajad ise tunnevad end väärtuste edastajana – kas 

nad peavad seda tähtsaks, kui palju nad mõtlevad väärtuskasvatusele ning kui palju ja kuidas 

nad enda hinnangul väärtuskasvatusega tundides tegelevad. Oluline on, et väärtuskasvatus 

koolides ei oleks juhuslik, vaid et õpetajad teadlikult märkaksid nii enda kui teiste väärtusi 

ning oleksid väärtuste edastajad. (Sutrop, 2019) Lisaks uurin õpetajate mõtteid riigi, ühiskonna 

ja kooli rollist nende väärtuskasvatuse töös. 

Töö eesmärk on uurida üldkoolide kunstiõpetajate väärtuskasvatuse temaatilisi 

uskumusi. Seatud eesmärgist lähtudes on käesolevas töös esitatud järgmised 

uurimisküsimused: 

1. Kui hästi tunnevad üldhariduskoolide kunstiõpetajad väärtuskasvatuse teooriat?  

2. Kui suur roll on koolil kunstiõpetajate arvates väärtuste kujundamisel ja kuidas just 

nende kool toetab kunstiõpetajat õpilaste väärtuskasvatuses?  

3. Milliseid võimalusi pakub kunstitunni formaat õpilaste väärtuskasvatamisel?  

4. Milliseid meetodeid kasutavad kunstiõpetajad oma tundides väärtuskasvatamiseks?  

5. Milliseid takistusi näevad kunstiõpetajad väärtuskasvatamisel? 

 Nende küsimuste baasil valiti metoodikat ning koostati intervjuu küsimusi. 
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2. Metoodika 

 

2.1. Valim 

 

Käesoleva uurimistöö lähtekohaks on tegeliku elu kirjeldus. Selleks kasutati kvalitatiivset 

meetodid. Valimi moodustamisel lähtuti põhimõttest, et kunstiõpetaja oleks tegevõpetaja 

põhikooli III kooliastmes või gümnaasiumis. Valimi moodustamiseks kasutati alguses 

mugavusvalimi strateegiat (Remmik, 2021), kus kasutati isiklikke kontakte – alguses 

intervjueeriti endale tuttavaid kunstiõpetajaid (5). Pärast kolleegid juhatasid veel kahe uuritava 

juurde (Lumepallivalim (Remmik, 2021)). Kõik õpetajad on kunstiõpetaja magistriharidusega 

või omandavad seda praegu. Kolm uuritavatest töötavad korraga kahes koolis. Üks õpetaja 

tegutseb erakoolis. Üks uuritav annab lisaks kunstile ka käsitööd.  

Uuritavateks said seitse üldhariduskooli õpetajat kolmest maakonnast, ja nende 

taustaandmed on esitatud Tabelis 1. Uurimuses osalenud õpetajate nimed on asendatud 

pseudonüümidega nende konfidentsiaalsuse tagamiseks. Kõik õpetajad on naissoost.  

 

Tabel 1. Intervjueeritavate taustaandmed 

No Pseudonüüm Tööstaaž Aste Töökoormus 

Kooli suurus 

(õpilastes) 

1. Agda 15 aastat III + Gümn Töötab kahes koolis – 

täiskoormus kokku 

<700 

2. Brigite üle 25 aasta II-III Ühes koolis 6 tundi ja 

teises 6 tundi 

200 ja 400 

3. Carmen 17 aastat III + Gümn 0,8 490 

4. Doris 1 aasta (õpetaja) I-III 0,5 61 

5. Ellen 8 aastat II-III 0,6 400 

6. Frida 5 aastat II-III 0,9 (koos 

käsitöötundidega) 

230 

7. Gerda 3 aastat III + Gümn 0,5 (kaks kooli) 150 
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2.2. Andmekogumine 

 

Kuna eesmärk oli koguda andmeid, mida ei saa otseselt vaadelda, pidi õpetajaid küsitlema. 

Andmete hankimiseks valiti poolstruktureeritud intervjuu. Intervjuu küsimused olid jagatud 

teemaplokkideks, mis omaette olid jagatud alaküsimusteks. (Lisa 1) 

Korraldati seitse süvaintervjuud. Neis kaks näost näkku, viis mugavuse kaalutlusel 

Facebooki Messengeris rääkides (intervjueeritavad olid teistest maakondadest ja sellel ajal oli 

uurija haige). Intervjuud lindistati (intervjueeritava nõusolekul) diktofonile. Tagades 

intervjueeritavate anonüümsuse, võib kindel olla ka andmete usaldusväärsuses. Iga intervjuu 

algas taustaküsimustega, et esialgsest kohmetusest üle saada. Intervjuusse sisseelamiseks 

küsisin iga intervjuu alguses õpetaja isikliku huvi kohta väärtuskasvatuse teemal. Esimesed 

lihtsad küsimused aitasid krambist üle saada ning edasi asuti juba intervjuu teemade 

käsitlemise juurde. Intervjuude keskmine pikkus oli 40 minutit. Kõige lühem intervjuu kestis 

26 minutit ja kõige pikem 1 tund ja 10 minuti. 

 

2.3. Andmeanalüüs  

 

Intervjuud on transkribeeritud Tallinna Tehnikaülikooli veebipõhise kõnetuvastuse abil 

(Alumäe jt 2018). Helifailidelt oli ära lõigatud koht personaalsete taustaandmetega. Seda 

transkribeeris ja töötles autor käsitsi. Teksti parandati käsitsi veel kord kõnesalvestusi 

kuulates. Kuna mõned intervjuud sisaldasid kõrvaljuttu ja isiklikke vestlusi, tehti lõpuks 

valikuline transkribeerimine ehk transkribeeriti sõna-sõnalt ainult see, mis on otseselt seotud 

uurimisküsimustega. Ülejäänu jäi transkribeerimata. Ühe intervjuu keskmine transkriptsiooni 

maht on seitse lehekülge.  

Intervjuud olid välja trükitud ja uuritud kvalitatiivse sisuanalüüsiga ehk neid on loetud 

mitu korda, seejuures otsides nendes väljendatud olulisimaid tekstilõike ja lauseid ning andes 

ideeühikutele koodi. Koodid sorteeriti ja grupeeriti mugavamaks töötlemiseks kategooriatesse.  

Kuigi intervjuu oli jagatud kindlate uurimusküsimustega plokkideks, vastas 

intervjueeritav tihtipeale ka nendele küsimustele, mis olid planeeritud lõpu poole või andis ühe 
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pika vastusega vastuse mitmele küsimusele. Paljud intervjuud olid väga vastuolulised. Näiteks 

rääkis õpetaja intervjuu alguses, et kunstitund ei ole õpilaste väärtuste väljaselgitamise koht, 

aga juba hiljem meenutas, milliseid meetodeid ta selleks kasutab.  

Vastustest tekkisid ideetükid, mis kodeeriti 30 numbriga, mis on ühendatud 

kategooriatesse. Selliseid kategooriaplokke tekkis kokku neli. Esimene plokk sisaldab vastusi, 

mis on seotud intervjueeritud kunstiõpetajate väärtuskasvatuse teoreetilise teadmistega. 

Õpetajad arutlesid väärtuse ja väärtuskasvatuse üle üleüldiselt ning jagasid muresid 

temaatiliste koolituste kohta. Teine plokk kirjeldab intervjueeritud kunstiõpetajate arvamust 

kooli rollist väärtuskasvatuses (nii üldiselt kui otseselt koolist, kus nad töötavad). 

Intervjueeritavad meenutasid kooli ametlikult kirja pandud väärtusi ning rääkisid, kuidas need 

koolis avalduvad. Kolmandas plokis arutletakse, millised takistused tulevad produktiivse 

väärtuskasvatamimise käigus ette. Neljas plokk on pühendatud väärtuskasvatusele 

kunstitunnis. Kirjeldatakse kunstiõpetajate mõtteid, uskumusi, ning metoodikaid. 
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3. Tulemused 

 

3.1. Teoreetilised teadmised 

 

Kuidas õpetaja tunneb end väärtuskasvataja rollis?  

Paljud õpetajad rääkisid suure huviga väärtuskasvatuse teemal ning intervjuudest oli tunda, et 

õpetajad peavad väärtuskasvatust tähtsaks: 

“Mulle on see väga tähtis.” (Doris) 

“On ikka suur huvi ((teema vastu)) tegelikult.” (Frida)  

Üks õpetaja rõhutas eraldi õpetajate erilisi võimalusi, mõju ja vastutust 

väärtuskasvatamisel: 

“Mul on võimalus rohkematele inimestele seda jagada, aga kui ma töötaksin kuskil 

kontoris, siis minu mõju oleks palju väiksem, et minu väärtus, et küll on minus ja ma 

kannan neid, aga ma ei saa võib-olla nii palju mõjutada ja ma ei saa neid kellelegi 

edasi anda nii palju.” (Doris) 

Gümnaasiumiõpetajad mainisid teema tähtsust, kuid rõhutasid, et see on pigem 

põhikooli teema: 

“Võib-olla, kui ma oleksin põhikoolis õpetaja, et siis ma tegeleksin selle asjaga 

rohkem.” (Brigite) 

Mõned õpetajad peavad küll väärtuskasvatust tähtsaks teemaks, kuid nad ei ole näinud 

vajadust teooriaga süstemaatiliselt tutvuda: 

“Ja see väärtuskasvatuse asjad on nii või naa sees ja ma iial ei suuda ja ei hakkagi 

vaatama, et kuidas nüüd siin see ülevalt poolt alla saadetud väärtuspõhimõtted siis selle 

kõigega sobituvad, sest ma õpetan ainet ikkagi, lähtudes oma südametunnistusest, oma 
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kõhutundest, oma kogemustest. Ja seal ma allahindlusi ei tee. {—} Ekstra väärtuste 

juures peatumiseks ma spetsiaalselt mõtet ei näe.” (Agda) 

Koolitused 

Vajalike teoreetiliste teadmiste hankimise puhul jäid paljud õpetajad skeptiliseks. Räägiti, et 

väärtuskasvatus on õpetamise loomulik osa ja seega ei ole vaja seda eraldi uurida ja õppida: 

“Neid tekste olen vaadanud, aga kui mind magistrina hariti ja ettevalmistati, siis ma ei 

noppinud seda konkreetselt välja. Aga tegelikult ma tean, et sellega tegeletakse, 

toimetatakse, aga samas sisu on nii kuidagi väga absurdne ja iseenesestmõistetav, mida 

sa nagunii oma tundides räägid ja seletad.” (Agda)  

Kogenud õpetajad ütlevad, et viimasel ajal ei ole näinud väärtuskasvatusega seotud 

koolitusi: 

“Võib-olla isegi kümme aastat tagasi, äkki on olnud üks või kaks koolitust, aga 

viimase kümne aasta jooksul ei ole sellesisulist koolitust olnud küll mitte.” (Carmen) 

“Kunagi väga-väga ammu oli üks koolitus küll, aga see oli tõesti väga ammu.” 

(Brigite) 

Üks kunstiõpetaja meenutas, et kui väärtuskasvatust käsitleti ülikoolis kutseõpetaja 

hariduse omandamisel, siis tundus talle see teema liiga keeruline: 

“Aga ta [õppejõud] andis seda kuidagi keeruliselt edasi ja siis ma mõtlesin küll, et see 

on ikka väga keeruline, et kuidas saad läbi närida, mida ta õige mõtleb ja mida ta tahab 

nüüd nende ülesannetega saada.” (Frida) 

Üks intervjueeritud õpetajast, kes lõpetas eelmisel aastal ülikooli, oskas nimetada 

teemakohast kirjandust ja andis ka soovitusi. Teine noor õpetaja mainis, et väärtuskasvatus ei 

ole tema jaoks ainult otsene töö noortega, vaid ka enda harimine ja reflekteerimine: 
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“Ma tegelen ikka sellega. See “tegelen” võib tähendada ka seda, et ma enda peas 

lahkan mingeid küsimusi.” (Gerda) 

Väärtuse ja väärtuskasvatuse mõisted 

Paludes oma sõnadega defineerida, mis on “väärtus”, tekkis paljudel õpetajatel vastuse 

andmisega raskusi. Õpetajad rääkisid pigem viisakusest ja moraalinormidest, kuid nimetati ka 

seda, mis on käesoleva töö puhul väga lähedal väärtuse definitsioonile. Väärtuskasvatust 

nimetati laiaks mõisteks. Pigem mõisteti väärtuskasvatuse puhul “heaks kodanikuks 

kasvatamist”. Mitu õpetajat nimetasid eraldi nooruseea tähtsust väärtuskasvatamisel: 

“No väärtused, kõik head kombed, kodune kasvatus, töökus, vastutus.” (Frida) 

“Täiesti tegelikult mitmeti mõistetav, et väärtuskasvatus no ütleme siis nii, et mina 

pean selle all silmas seda, et inimesel on välja kujunenud arusaam kehtivatest nõuetest 

ja arusaamisest käitumisest ja selline väärtuspõhine käitumine ei ohusta ega kahjusta 

mitte kedagi. {—} Nooruseiga minu arvates ongi see, kus saavad need põhilised 

väärtushinnangud paika.” (Carmen) 

Õpetajad pidasid tähtsaks ka teiste inimeste väärtuste mõistmist. Mõned tõid ka 

näiteid, kuidas võiks seda õpilastele kunsti kaudu näidata: 

“[Arutlus, milliseid väärtuseid peab kool tähtsaks] inimeste mitmekülgsust 

mitmekesisust, usu mitmekesisust ja kõike seda, et nagu tolerantsust.” (Ellen) 

“Jällegi väga hea, kui meil on erinevad käekirjad, et hoiame seda individuaalsust ja 

erilisust, et ära taha olla selline nagu sinu pinginaaber. {—} Suure pintsliga tahan 

maalin, tahan maalin väikse pintsliga. See võib ka olla oluline koht. Aga et, et nad ise 

märkaksid seda erinevust ja mitmekülgsust, et nemad ise oskaksid näha, kui laialdane 

see erisus on ja see on kõik väga normaalne.” (Carmen) 

“Meile meeldivadki erinevad asjad, et vahest ma olen ka küsinud niimoodi, et milliseid 

töid oma koju seintele paneksite ja siis nad peavad käega märku andma. Ja ma ütlengi 



23 

 

 

 

juurde, et selle ülesande mõte on see, et teile näidata, kui erinevalt me eelistame 

kunstitöid seintele, kes tahab lillemaale, kes tahab oma perekonnaportreed.” (Carmen)   

Seda, et väärtused ei ole head ega halvad mainis ainult üks õpetaja.  

“Ei ole valesid ja õigeid vastuseid, et et selles mõttes see kõik on suhteline.” (Agda) 

Kes tegeleb väärtuskasvatusega? 

Enamik kunstiõpetajaid nimetas esimesena kodu rolli väärtuskasvatamisel. Tähtsaks 

peeti ka kooli rolli, kuid rõhutati ka ühiskonna mõju selle küsimuse puhul:  

“Kõik algab kodust.” (Gerda) 

“Aga mina, ei alahindaks üldse, kodu ((väärtuskasvatuse tegurina)) laps on küll võib-

olla üle poole, siin ((koolis)), aga siis seda nagu sa koolis saad, seda peaks nagu kodus 

kinnitatama. {—} Et sa põhimõtteliselt nagu võitled nagu koduga. Jah, ma ütleksin 

mõnikord ikka võitled.” (Brigite) 

“Ma arvan, et selle väärtuskasvatusega peaksid tegelema kõik inimesed üldse. Et kui 

inimväike inimene on siis oma perekonnaga ja suuremana ka siis esimesed sellised 

väärtused peaks ta saama just oma kodust ja vanematelt ja vanavanematelt siis edasi 

loomulikult lasteaed ja kool ja kõik see muu huvitegevuse õppeasutused.” (Carmen)  

“Ühiskonnal on ka hästi suur roll.” (Frida) 

Kooli puhul toodi esile klassiõpetaja suurt rolli, teiseks nimetati kõiki õpetajaid 

(aineõpetajaid eraldi). Mõni õpetaja rääkis kohe igast inimesest koolis – juhtkond, õpetajad, 

töötajad, kaasõpilased: 

“Ma arvan, et kogu asjaajamiskultuur mõjutab seda kogu suhtluskultuur koolis 

mõjutab seda, aga õpetaja on ikka ju väga lähedastelt õpilastega koos, nii et õpilane on 

see, kes õpetaja käest selle esimese sõnumi ikkagi sa õpetaja ju palju väljendab ka oma 

isiklikke väärtusi tegelikult. Osa teadlikult ja osa alateadlikult, ta mõjutab oma 

väärtuste põhiselt õpilasi.” (Doris)  
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“Mina ei ole ainuisikuline mõjutaja neid. Olen, jah, üks suurest hulgast kasvatajatest, 

õpetajatest, suunajatest.” (Agda) 

Õpetajate uskumused väärtuskasvatuse üldistest meetoditest  

Iga õpetaja arvas, et suurem osa väärtuskasvatusest toimub loomulikult ja seda ei saa ega ole 

vaja planeerida. Enamik uuringus osalenud kunstiõpetajaid juhtisid tähelepanu, et 

väärtuskasvatust ei tohiks ainetundides anda eraldi ainena, vaid see peab olema kindlas mahus 

igas tunnis juba aine sees. Õpetajad rääkisid, et väärtuskasvatust mõjutavad paljud tegurid: 

atmosfäär, olukord ja õpetaja autoriteet: 

“Et see tuleb nagu muuseas kuskilt teinekord nagu juhuslikult, aga mõnikord juhus 

väga hea, et ei ole ka väga planeeritud ta ongi mõnikord täitsa juhuslik ju. ” (Brigite) 

“Need juba iseloomulikuks muutunud, et selles tunnis räägingi seda ja seda räägin seal, 

et seal tuleb iseenesest, kuna see ajaga sisse kujunenud, milliste teemade juures saab 

mingeid väärtushoiakuid ja väärtuskasvatusega seotud teemasid puudutada, et seda ei 

saagi päris planeerida, sest vahest sa mõtled küll, et ma teen seda, aga see ei sobi 

ikkagi selle tunni formaati või õpilased ei ole valmis seda kõike võtma vastu, et siis ei 

tohiks seda minu arvates nagu ikkagi teha. Et see peab vastavalt sellele keskkonnale ja 

kogulusele atmosfäärile omane olema, et siis seda saab sisse võtta.” (Carmen)  

“Sa saad läbi olukordade, läbi situatsioonide seda anda, aga see, et sa ekstra võtadki, 

eesmärgiks väärtuskasvatust… Siis on absurd, nagu sa pead neid ekstra jälgima, seda 

asja, et ta tuleb ise loomulikul teel, sest kui sa hakkad kunstlikult neid väärtusi 

niimoodi ritta laduma, siis see kasutegur on null.” (Agda) 

“Oleneb ka kes, kui autoriteetne õpetaja on, kes räägib.” (Ellen) 

Kunstiõpetajad leiavad, et oma arvamusi ja väärtusi tuleb õpilastele väga ettevaatlikult 

esitada, ka kunsti puhul. Alati tuleb ka oma seisukohti õpilastele põhjendada. Väga vähesed 

õpetajad täheldasid intervjuus, et õpetaja näitab oma väärtusi ka mitteverbaalselt: 
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“[Rääkides kunstist ma ei] ütle, et oi, see on nii halb seal, nii koledad asjad. Pigem ma 

tahan jätta kõik ukse lahti neile.” (Doris) 

“Ekstra ma ei ole eksponeerinud oma väärtusi, aga need tulevad töö käigus välja 

ikkagi.” (Agda) 

“Õpetaja puhul on alati see väga keeruline, et ta ei saa kunagi isiklikke asju või oma 

eelistusi välja tuua, et ta peab jääma erapooletuks, neutraalseks nii poliitilised, usulised 

kui seksuaalsetest teemadest, et neid tuleb ikka väga delikaatselt esitada. Millise suuna 

alt ja kui palju ja kavavalt, et seda teemat käsitleda nii, et keegi ei tunne ennast 

puudutatuna, ega saa haiget ega keegi õpilane ei tunneks ennast nagu pahasti, nii et et 

neid väärtuskasvatustega seotud teemasid võib-olla kohati väga keeruline avada 

klassis. Just selle tänapäevani muutliku maailma osas.” (Carmen) 

“Vahest tõesti satub minu suurimaid lemmikuid [kunstnik], siis ma ütlen, et, et see on 

ka ühtlasi minu lemmik ja ma alati põhjendan, miks ta minu lemmik on ja sinna juurde 

ütlen, et aga teile kindlasti ta ei pea üldsegi meeldima ja teile ei pruugi üldse tema 

koloriit ja kõik need muud asjad, mis minule näiteks just meeldisid ja seletan juurde, et 

see on hästi loomulik ja inimlik. Meile meeldivadki erinevad asjad.” (Carmen) 

 

3.2. Kooli roll väärtuskasvatuses 

 

Oma kooli kohta kirja pandud väärtusi ei oska enamik õpetajaid nimetada, ka mitte umbkaudu. 

Niisamuti ei arva nad, et need väärtused päriselt töötaksid: 

“Ma arvan, et kuskil vast ikka on kodulehel missioon ja visioon ja eks sealt vist tulevad 

välja ka need väärtused. Aga ma peast küll ei tea, ausalt, ütlen. Ma arvan, et ma olen 

ükskord lugenud ja rohkem mitte et ma ei tea, kas keegi neid asju üldse tegelikult loeb, 

sest mul on tunne, et neid asju kõik peavad kirjutama, aga et kes neid päriselt loeb, 

seda ma ei tea.” (Ellen) 

“Ma arvan, et osa on natukene sellist üldsõnalist, mille all võib mõelda mitut asja ja 

samas ei pea mõtlema mitte midagi.” (Doris) 
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Need õpetajad, kes panid kooli väärtused paika koos kolleegidega, väidavad, et need 

väärtused peegeldavad reaalset elu, kool tegeleb nendega ning et seda on tunda ja sellest on 

kasu. 

Kuigi kooli füüsilise keskkonna kohta ei olnud küsimust kavas, esitasid paar õpetajat 

konkreetsed illustreerivad näited, kuidas ümbritsev keskkond mõjutab väärtuskasvatust: 

“Kui mina õpetan neile [õpilastele] kunstitunnis kompositsiooni, näiteks {—} Ja siis, 

kui ma näen kooli söökla kolmkümmend sentimeetrit laest allapoole ripub 

mingisugune oksakene, mis on ostetud sisustuspoest {—} ja ripub peaaegu vastu lage, 

ühesõnaga kõrgus on täiesti vale. See proportsioon on kõik täiesti vale, siis mina ei saa 

seda vaadata, minul tulevad külmavärinad peale, sest see on niivõrd vales kohas, ta nii 

vale kõrguse peal. Ja aga see laps näeb seda kogu aeg enda ümber iga päev, kui ta 

söömas käib. Ja siis ta harjub sellega ja tema jaoks muutub see normaalseks.” (Doris) 

Üks õpetaja rääkis, et koolikoridoris lähtub ta õpilaste tööde eksponeerimisel 

esteetikast. Õpetaja ei olnud ise seotud väärtuskasvatuse või füüsilise keskkonna mõju 

teemaga ning jagas seda juhuslikult:  

“Ma olen rääkinud õpilastele ka seda, et mis alusel lähevad tööd välja. {—} Tähtis on 

kompositsiooniline tervik, mitte see, kas su töö on kõige parem, kõige või – 

keerulisem. Selles mõttes, et kui ta sinna kompositsiooni sobib, siis võib-olla ta ei ole 

sul kõige paremini õnnestunud, aga kui ta suhestub ja aitab mõnel teisel tööl välja 

tulla… Siin on ikkagi kõige tähtsam on minu kompositsioonitunnetus, tervikutunnetus. 

See, et ma pakun neile vaatamiseks esteetiliselt harmoonilist tervikut.” (Agda) 

Väärtuskasvatamise puhul on iga intervjueeritav tundnud vajadust küsida abi 

tugispetsialistidelt. Koostööd tugispetsialistidega kirjeldati iga kooli puhul üsna sarnaselt: 

aineõpetaja (ka kunstiõpetaja) roll on probleemi märgata ning teatavitada sellest klassijuhatajat 

või spetsialisti. Üks maakoolis töötav kunstiõpetaja mainis, et kuna ta töötab poole kohaga ega 

käi iga päev tööl, ei ole tal võimalust näiteks psühholoogiga töö ajal kohtuda. Sellepärast peab 

ta probleemidest rääkida kas kolmanda isiku kaudu või kirja teel: 
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“Meil on ja eripedagoog on olemas ja koolis käib ka psühholoog, aga tema käib koolis 

nendel päevadel, kui mina ei ole tööl. Mina olen tööl esmaspäev, kolmapäev, reede, 

aga psühholoog käib teisipäeviti. Nii et et kui ma tahaksin temaga kohtuda, siis ma 

peaksin ekstra minema teisipäeval tema juurde omal vabal päeval.” (Doris) 

3.3. Takistused 

 

Kunstiõpetus on nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis üks tund nädalas. Mõnes koolis, kus tund 

on pikem kui 45 minuti, ei toimu kunstitundi kogu õppeaasta vältel või puudub mõni aasta 

täiesti. Paljud õpetajad nimetasid seda suureks takistuseks kujundada väärtusi kunsti kaudu: 

“Ma tahaksin rohkem ära teha, kui mul võimalus on selle ühe aastaga teha, ma tunnen, 

et ma saaksin panustada rohkem, aga mulle on ajaline piirang. Tundide arv on täpselt 

nii suur, kui ta on.” (Doris) 

“Kuidas leida see aeg ja ruum, kus õpilased on aru saanud sellest teooriast. Et neil on 

olemas taust või see teooria, et nad saavad aru, et mis toimus sellel perioodil, kes olid 

tuntumad esindajad, tuntumad teosed, et miks see nii oli üldse. Aga kus on nüüd see 

aeg ja ruum, et nad saavad ise arutleda?” (Gerda) 

Samas nimetas üks intervjueeritav alguses, et tunde on ikka vähe ja kõike ei jõua, kuid 

oma arutluses jõudis selleni, et on ka võimalus teistpidi teemat vaadata. Ei vaadata ainekavale 

nii, et enne sa planeerid kunstitunni ja siis vaatad, millise väärtustega seda võib siduda, aga 

võib algusest ehitada oma ainekava väärtuste teemadele ja alles siis vaadata läbi millist kunsti, 

ülesanne, meetodi, meediumi võib seda õpetada: 

“Selle asemel et õpetada puhast ainet, et fookus on ainel, võtta ette üldpädevused ja 

õpetada neid läbi enda aine.” (Gerda) 

Paljud õpetajad nimetasid suure takistusena ka oma õpilastega sideme loomist – 

kontakt õpilastega jääb väheseks, sest kohtumised toimuvad ainult kord nädalas: 
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“Tähendab kunstiõpetajana ei saa seda sidet nii palju, kui tahaks, sellepärast et 

ainetund on nii vähe. Aga teised õpetajad, kellel on seal neli korda nädalas kohtumine 

õpilastega, siis kindlasti ma arvan, et nad selle sideme ikkagi saavad. Et see ongi 

natuke kurb, et kunstiõpetus on tegelikult selline koht, kus saaks õpilasi suunata ja 

harida väga paljudes valdkondades paralleelselt kunstitegevusele, siis seda kunstainet 

on nii vähe.” (Carmen) 

“Mulle tundub, et minu kontakt nendega on pigem väike selleks, et ma saaksin noh, 

tõesti mingisuguseid probleeme, muresid, tõsiseid asju märgata ja näha.” (Gerda) 

Samas ütles üks kunstiõpetaja, kes annab oma koolis ka käsitööd tüdrukutele, et 

rohkemate tundide arv nädalas alati ei soodusta parema sideme loomist õpilastega. Kõik sõltub 

pigem õpilastest ja õpetajast individuaalselt.  

Täiskohaga töötamiseks koolis on mõnedel võimalus anda ka teiste ainete tundi (kui on 

vastav haridus). Paljud õpetajad aga ei taha seda võimalust kasutada: 

“Kui ma kandideerisin siia [kooli], siis oli vaja hädasti eesti keele õpetajat ja küsiti, et 

kas ma oleksin nõus ennast täiendama ja paralleelselt eesti keelt õpetama. Aga kuna 

ma olen ikkagi lõpetanud ja diplomeeritud kunstnikuna, siis see jälle tähendab seda, et 

ma olen järjest rohkem killustatud, et ma ikkagi olen kindel, et maksumaksja raha 

minu arvelt ei ole maha visatud, et ma suudan eesti kunstile midagi anda, seda rohkem, 

seda uhkem.” (Agda) 

“Mul on teised ametid veel või nagu tegevused, millega ma tegelen ja siis ma oleks 

mind nagu natukene rohkem kinni pannud just päevade mõttes.” (Ellen) 

Väike koormus koolis tähendab, et kunstiõpetaja ei ole üldjuhul koolis iga päev või 

isegi tervet tööpäeva. See omakorda takistab ka kollektiiviga sideme loomist, et teha koostööd 

(ka väärtuskasvatuses): 

“Kui sa oled muidu osalise koormusega, sa ikkagi tunned ennast niimoodi kuidagi 

kaugemal seisvana.” (Agda) 
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Üks õpetaja arutles, et ainult kunsiõpetamine suures koolis (täiskohaga) ja 

produktiivne väärtuskasvatus on võimatu suure õpilaste voolavuse tõttu:  

“Kui mul praegu jookseb mingi nelisada õpilast läbi ja ka, kui ta [kunstiõpetaja] on 

nüüd täiskoormusega selles aines, milles on üks tund nädalas, siis seal läbivoolavus, 

see õpilaste hulk… See on meeletu. Et tegelikult samas kogemused tulevad, et see on 

selline nagu masstootmine.” (Agda) 

Ühe väärtuskasvatuse takistusena nimetasid õpetajad kogemuse puudust. Noorematel 

õpetajatel tihti puudub kogemus väärtuskasvatusega tegelemiseks, mistõttu seda võimalusel 

välditakse: 

“Kui ma alustasin õpetajaks olemist, siis ei olnud paljud asjad paika loksunud ja siis 

ma vältisin seisukoha võtmist.” (Agda) 

Ükski intervjueeritav ei nimetanud eraldi klassi suurust (õpilaste arvu) 

väärtuskasvatust takistustava tegurina. 

 

3.4. Väärtuskasvatus kunstitundides  

 

Kõik intervjueeritavad rääkisid, et kunstiõpetusel on väärtuskasvatuses suur potentsiaal:  

“Läbi kunstiõpetuse saabki inimesi õpetada teatud asju väärtustama ja hindama.” 

(Carmen) 

Arutelude alustamine kunstitundides käib õpetajate sõnul kas plaanipäraselt, näiteks 

ülesande käigus, või spontaanselt, näiteks praktilise töö käigus taustajutuna. Tihti saavad need 

alguse õpilastest endist ja õpetaja sekkub arutelu käigus ning avaldab ka oma arvamuse. 

Õpetajad mainisid, et arutelude pikkus, sagedus, teemad ning edukus sõltub rühmast ja selle 

eelnevast kogemusest. Õpetajad meenutasid, et tihtipeale on arutelud tunnis otseselt seotud 

väärtuste teemadega: 

“Me ikka püüame arutleda kunstiteose juures ikka neid üldküsimusi ka. Kodukoht, 

kultuuritraditsioonid ikka sellised asjad püüan sinna sisse siduda, et ei oleks lihtsalt nii, 

et värvi kollane ja nüüd värvi punane.” (Doris) 
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“Vahepeal nad tunnevad piinlikkust enda sõnalise väljendamise suhtes ja et vahepeal 

ka õpetajaga liiga ladusalt, liiga hästi ka ei saa. Et millal sa selle piiri ületad, et võib-

olla see ka klassikaaslaste arvates ei ole hea märguna näiteks õpetajale liiga aktiivselt 

vastest anda, oleneb jälle sellest, et seal klassis on liidrid ja nii edasi, et kuidas, see 

tagasihoidlikum tegelane, isegi kui tal on mingid head mõtet, huvitavat mõtet, ta ei 

avalda seda, sest ta ei taha seda liidrit võib-olla ärritada.” (Agda) 

“Kui ei aruta, siis võib-olla nad kardavad, et äkki nad ütlevad midagi rumalat ja võib-

olla nende arvamusi on halvustatud või siis on vastupidi, näiteks äkki teises mõnes 

teises aines, mõni õpetaja on väga konkreetne ja õpetab niimoodi, et vot ainult 

niimoodi on õige. Et kuidagi rõhutab seda, võib-olla need on ära hirmutatud, ma ei tea 

seda, sest ma kahjuks tunnen neid selleks liiga vähe teada, mis tegelik põhjus on.” 

(Doris) 

Õpilaste oma väärtuste mõistmine kunsti abil 

Õpetajad on märganud, et praktilistes töödes, mis on seotud otseselt iseendaga ja sealhulgas ka 

oma väärtustega, on õpilastel teistsugune suhtumine töösse: 

 “Nad võtavad seda ülesannet hoopis teistsuguse pilguga – süvenenumalt.” (Frida) 

Üks õpetaja märkis, et ta ei anna õpilastele ülesandeid vabaks eneseväljenduseks, kuna 

õpilastel puudub eneseväljenduseks “arsenal”: 

“Ma olen vältinud neid teemasid just selles mõttes, et neil puudub… Tõsi, võib-olla 

siis, kui ma näen, et neil on juba muud asjad enam-vähem selged, et neil on ka see 

arsenal, kuidas ennast väljendada.” (Agda) 

Leiti ka, et kunstitund ei ole koht õpilaste väärtuste väljaselgitamiseks ja seda ei ole 

vaja teha. Või kui on vaja, siis ainult selleks, et spetsialistid saaksid “negatiivsete” väärtustega 

edasi tegeleda. Enamik õpetajatest on arvamusel, et õpilaste väärtusi võib näha ka nende 

töödes: 
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“Tegelikult minul ei ole selle infoga midagi teha, sest ma juba nende aastate jooksul, 

kui ma olen seda teinud, siis ma tean, kuidas suur osa õpilasi vastab ja seal suuri 

üllatusi ei tule. {—} No võiksin ju muidugi teada, ma arvan, et teada võiks siis, kui 

need on kuidagi väärastunud, et kui kellegil on näiteks riigi suhtes vaenulikud tunded, 

et siis natuke seda ikkagi pehmendada.” (Carmen) 

“Ma võib-olla otseselt ei uuri seda, et ei tahagi tegelikult nii väga teada, et mis 

väärtused neil on. Aga see ikkagi tuleb välja mõnikord mingitest töödest ja esitlustest 

ja siis ma ikkagi saan teada, mis väärtused on.” (Ellen) 

Sotsiaalsed väärtused kunstitundides 

Alguses paljud õpetajad väitsid, et sotsiaalne väärtuskasvatus on pigem klassijuhataja või 

ühiskonnaõpetaja töö: 

“Meil on ka selliseid kümnendates klassides ainetunnid, kus siis räägitakse erinevatest 

teemadest ja muredest, mida viivadki läbi siis erinevad spetsialistid ja, ja seal siis aeg-

ajalt ikka tulevad ka väärtuse teemad ja väärtuskasvatuse teemad.” (Carmen) 

Enamikust aruteludest selgus, et kunstiõpetajad mõistavad kunsti ja kunstiajaloo 

potentsiaali väärtuskasvatuses. Õpetajad jagasid oma kogemust, kuidas nad käsitlevad 

praktilistes töödes näiteks teiste maade kultuuri ning samas kunstiajaloo käigus arutlevad 

erinevate sotsiaalsete väärtuste üle. Õpetajad mainisid intervjuudes selliseid teemasid nagu 

tolerantsus, säästlik tarbimine, naiste õigused. Kõige levinum meetodi nende teemade 

käsitlemiseks oli temaatilise filmi vaatamine ja selle üle arutlemine: 

“Läbi kunstiajaloo on ka nii palju põnevaid asju juhtunud maailmas ja, ja neid 

teemasid on seal nii palju, siis on alati igast teemast mingi selline punktiir, millega 

saab juhtida tähelepanu, näiteks naiste õiguste probleemidele või samas ka meeste 

suhtumise teemadel.” (Carmen) 

Samas on huvitav tähelepanek, et õpetajad mainisid sotsiaalsete väärtuste käsitlemisel 

kunstis ainult 20. ja 21. sajandi kunsti: 
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“Needsamad teemad… ma räägin nendest, aga samas ma tunnen, et võib-olla ma ei ole 

jätnud või osanud aja mõttes jätta seda piisavalt ruumi… Tavaliselt me jõuame ütleme 

sajandivahetuse kunstini pigem siin kevadel kursuse lõpupoole, eks ole.” (Gerda) 

Kunstiõpetajad küll peavad väärtuskasvatusega tegelemist tähtsaks, kuid samas enamik 

küsitletutest usub, et väärtuskasvatus on loomulik oskus ja seda ei ole vaja eraldi juurde 

õppida. Niisama loomulikuks peavad nad väärtuskasvatuse meetodeid ning ainult mõned 

õpetajad nimetasid olulise teemana reflekteerimise tähtsust. Tõhusa väärtuskasvatuse 

peamiseks takistuseks peavad kunstiõpetajad vähest tundide arvu. Gümnaasiumi õpetajad 

rõhutasid, et kunsiajaloos on liiga palju teooriat ja praktiliste töödeni, kus õpilased saaksid 

teemade üle arutleda ja reflekteerida, lihtsalt ei jõua. Põhikooli õpetajad aga kohtuvad 

õpilastega ainult korra nädalas ega tunne seetõttu õpilasi piisavalt hästi, et väärtuskasvatusega 

süstemaatiliselt tegeleda.  

Selgesti on märgata, et väärtuskasvatamisel peavad õpetajad tähtsaks just 

ühiskondlikke väärtusi, mitte isiklikke väärtusi. Kuigi kujutav kunst on suurepärane 

eneseväljenduse instrument, ei ole paljud õpetajad arvamusel, et kunstitund on koht, kus 

õpilane peaks ise ennast paremini tundma õppima.  
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4. Arutelu 

 

Juba 1999. aastal kirjeldas Malaisia teadlane Ibrahim Nasir oma teadustlöös, et 

väärtuskasvatust kunstitundides mõjutavad kolm teguri. Need on õpetaja uskumused 

väärtuskasvatusest, kunstist ja kunstihariduse kohta, füüsiline keskkond klassis, ning tunnis 

kehtestatud reeglid. (Nasir, 1999, lk 74-78) Töö eesmärk oli uurida üldkoolide kunstiõpetajate 

uskumusi väärtuskasvatuse kohta. Kahjuks puuduvad käesolevas uurimuses põhjalikud 

küsimused kooli füüsilise keskkonna ning tunni reeglite kohta. Peamine põhjus selles, et 

intervjuude vahele jäi liiga vähe aega aeglaseks ja kriitiliseks analüüsiks ning ettevalmistuseks 

järgmisteks intervjuudeks. Näiteks toimus ühel päeval kolm intervjuud järjest. Sellepärast jäid 

paljud lisaküsimused esitamata ja mõnda valdkonda käsitleti pealiskaudselt. Paar õpetajat 

nimetasid illustreerivate näidete abil keskkonna tähtsust, kuid seda oleks võinud käsitleda 

põhjalikumalt. Klassireeglite ja tunnikorra mõjust väärtuskasvatusele ei rääkinud õpetajad 

peaaegu üldse.  

Põnevaks uurimisteemaks on, kuidas kooli väärtused haakuvad sellega, kuidas 

kunstiõpetaja eksponeerib kunstitöid. Schihalejev (2011, lk 32) väidab, et „saavutusele 

orienteeritud koolides riputatakse üles vaid parimaid või auhindu võitnud töid, tolerantsusele 

ja meie-tundele orienteeritud koolides aga kõigi õpilaste tööd.“ Käesolevas uurimuses tuli aga 

ilmsiks kolmas lähenemine, kus orienteeruti puhtale esteetikale. Kõnealuses uurimuses oli küll 

mainitud koolide rolli väärtuskasvatuses, kuid seda võiks uurida rohkem. 

Uurimuses võeti fookusesse selline väärtuskasvatuse tegur nagu õpetajate uskumused. 

Eley (2006) järgi puuduvad uuringud selle kohta, kas selle vahel, mida õpetaja räägib oma 

tööst ja mida ta praktikas teeb, on seos. Käesoleva uurimustöö vastustest järeldus kurb tõsiasi, 

et enamik õpetajaid on arvamusel, et väärtuskasvatus toimub loomulikul teel ning seda ei ole 

vaja eraldi õppida. Omast kogemusest võin öelda, et ülikoolis väärtuskasvatust eraldi ainena ei 

olnud, küll aga sai seda võtta valikkursusena. Ebasobiva aja tõttu ei saanud ma end kursusele 

registreerida. Kui mul puuduks antud teema vastu isiklik huvi ja ma ei oleks süvitsi läbi 

töötanud neid materjale, ei saa ma välistada, et sama vale usk oleks ka minul noore õpetajana.  

Eesti haridus- ja teadusstrateegia väärtuste ja vastutuse visioonis aastateks 2021–2035 

on kirjas õpetajatekoolituste ja selle uuringute tähtsus. (Sutrop, 2019, lk 43) Käesolev uurimus 

näitab, et viimased väärtuskasvatuse koolitused toimusid ammu. Õpetajate teoreetilised 
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teadmised on küll lähedased sellele, mida teoorias saab lugeda, kuid õpetajate seas on mitmed 

vääruskumused väärtuskasvatamise kohta. Puuduvad süstemaatilised teadmised ning kriitilised 

refleksioonid teema kohta. Seega on väärtuskasvatusega seotud koolituste vajadus suur. 

Teine üllatav tulemus oli, et õpetajad pööravad valdavalt tähelepanu ühiskonna 

väärtustele, huvitumata sealjuures õpilaste isiklikest väärtustest. Kuigi kõigis 

üldhariduskoolides toimub kunsti õpetamine riikliku õppekava alusel, “sõltub see, mida ja 

kuidas erinevates koolides kunstiõpetuse tunnis õpitakse ja õpetatakse, suurel määral iga 

konkreetse kunstiõpetuse õpetaja uskumustest õpetamise eesmärkidest.” (Paas, 2007, lk 4) 

Seetõttu on igal õpetajal eriline vastutus mida ja kuidas anda õpilastele. Õpetajad tunnistasid, 

et kunstiõpetusel on suur potentsiaal mõjutada väärtuskasvatust ning nimetasid ka erinvaid 

meetodeid. Samas leidis iga õpetaja ka mitu takistavat asjaolu. Näiteks toimub kunstitund 

ainult korra nädalas, mis ei sõltu ainult õpetajast. Mina leian, et teistest takistustest saab iga 

õpetaja võitu individuaalselt. Hästi läbimõeldud aine- ja tunnikava aitab kahtlemata 

väärtuskasvatust tõhustada. Loodan, et meie kunstiõpetajad leiavad võimalusi, kuidas lõimida 

enda tundidesse läbimõeldud ja kvaliteetset väärtuskasvatust. Nii õpib noor ennast paremini 

tundma ning selle kaudu mõistab ka teisi enda ümber paremini.   

Kõnealune teema väärib kahtlemata edasist uurimist. Õhku jäi palju küsimusi ja autor 

loodab uurimistööd jätkata. Põhjalikumat käsitlemist vajab näiteks väärtuskasvatuse mõju 

füüsilisele keskkonnale.  

 

Autor on tänulik Marvi Remmikule, Olga Schihalejevile ja Piret Viirpalule toetuse ja 

juhendamise eest ning tänab kõiki intervjueeritud kunstiõpetajaid meeldiva koostöö eest. 
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Lisad 

 

Lisa 1 – Intervjuu tabel  

Uurimisküsimus Põhiküsimus Alaküsimused 

Taustaküsimused Õpetaja tööstaaž Ka antud koolis 

Õpetaja koormus koolis. Kas annab peale kunsti ka teisi ainetunde? 

Kooli suurus (õpilaste arv).  

Õpetaja haridus.  

Õpetaja isiklik huvi 

väärtuskasvatuse teemal 

(Koolitused, seminarid jne) 

 

Kui hästi tunnevad 

üldhariduskoolide 

kunstiõpetajad 

väärtuskasvatuse teooriat?  

Mis on väärtuskasvatus? (Oma 

sõnadega) 

 

Kes tegeleb väärtuskasvatusega? 

Kes tegeleb väärtuskasvatusega koolis? 

Mis roll on aineõpetajal 

väärtuskasvatuses? 

 

Kui suur roll on koolil 

kunstiõpetajate arvates 

väärtuste kujundamisel ja 

kuidas just nende kool 

toetab kunstiõpetajat 

õpilaste väärtuskasvatuses?  

Kooli väärtused (kirjas, 

tegevustes, sümboolikas)  

Millised on teie kooli väärtused? 

Kuidas teie kool peegeldab oma väärtusi töös ja elus? 

Kas teie jagate oma kooli väärtusi? 

Kas teil ja teie kolleegidel on ühine arusaam väärtuskasvatusest? 

Kas teie kannate kooli väärtusi otseselt õppetöös? Kuidas? 

Kooli õpetajate toetamine 

väärtuskasvatuses  

Kas koolis on piisavalt spetsialiste spetsiifiliste väärtuskasvatuste 

küsimustega tegelemiseks?  

Kas ja kuidas kool kaasab kunstiõpetajat õpilaste 

väärtuskasvatusse? 

Milliseid võimalusi pakub 

kunstitunni formaat 

õpilaste 

väärtuskasvatamisel?  

 

Õpilase eneseväljendamine ja 

eneseanalüüs  

Milline on kunsti potentsiaal õpilaste väärtuste esile toomisel? 

(Kunst võib rääkida rohkem kui sõnad) 

Kas te seote oma tunniteemat/tegevust otseselt õpilase 

eneseteadvusega? Näited.  

Kas te seote oma tunniteemat/tegevust otseselt väärtuskasvatusega? 

(Teadlikult ja ettevalmistatud kujul) 

Tööprotsessi arutelud 

Milliseid meetodeid 

kasutavad kunstiõpetajad 

oma tundides 

väärtuskasvatamiseks?  

 

 

Teadlik väärtuskasvatus 

Kui tihti seote arutlused väärtuskasvatuse teemaga? (juhuslikult, 

kui on “sobiv moment”)  

Oma väärtuste edastamine õpilasele. Vajadus. Takistused. 

Meetodid. 

Õpilase väärtuse tundmaõppimine. Vajadus. Takistused. Meetodid. 
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Uurimisküsimus Põhiküsimus Alaküsimused 

Milliseid takistusi näevad 

kunstiõpetajad 

väärtuskasvatamisel? 

Töökoormus (Kunstitund üks 

kord nädalas) 

 

Kui palju aega on iga õpilase tundma õppimiseks, et tegeleda 

väärtuskasvatusega süvitsi? 

(Milliseid meetodeid kasutate õpilastega tutvumiseks ja ühise keele 

leidmiseks?) 

Tööstaaž Kas eelnev kogemus tuleb kasuks? 
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