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Kokkuvõte 

Sotsiaalpedagoogide ja klassijuhatajate koostööd takistavad ja soodustavad tegurid 

viljandi linna koolide näitel. 

Klassijuhatajate ja sotsiaalpedagoogide vahelisest koostööd on varasemalt vähe kirjeldatud, 

kuid siiski räägitakse üha enam koostööst kui ühest olulisest aspektist, mis aitab 

tugispetsialistidel edukamalt probleeme lahendada. Koostöö tugispetsialisti ja klassijuhatajate 

vahel on oluline selleks, et õpilaste heaolu koolis oleks tagatud. Bakalaureusetöö eesmärk on 

välja selgitada Viljandi linna sotsiaalpedagoogide arvamus koostööst klassijuhatajatega, 

kuidas nemad oma senist koostööd kirjeldavad ning millised tegurid seda mõjutavad. 

Bakalaureusetöös kasutati kvalitatiivset uurimisviisi. Töös osales 5 sotsiaalpedagoogi, kellelt 

koguti andmeid poolstruktureeritud intervjuu abil. Tulemustest selgus, et sotsiaalpedagoogid 

peavad koostööd klassijuhatajatega väga vajalikuks. Koostöö puhul toodi välja, et 

koolikeskkonnas soodustab seda omavaheline usaldus ja suhtlus ning takistavaks võib 

osutada klassijuhatajate mentaliteet ja ajapuudus. Intervjuudest tuli välja mitmeid muid 

aspekte, mis koostööd mõjutavad ja missuguste teguritega koostööd soodustada saab.  

Võtmesõnad: koostöö, klassijuhataja, sotsiaalpedagoog, soodustav tegur, takistav tegur 

 

Abstract 

Contributing factors and obstacles on the cooperation between social pedagogues and 

class teachers on the example of Viljandi schools. 

There has been little description of cooperation between class teachers and social pedagogues 

in the past, but cooperation is one important aspect that helps support professionals to solve 

problems more successfully. It is important that support is provided at the school between the 

collaboration specialist and the class teachers. The aim of the bachelor's thesis was to express 

Viljandi social pedagogues' opinion of cooperation with class teachers on how they describe 

their current teamwork and what factors affect it by qualitative research method. Data were 

collected through a semi-structured interview from 5 social pedagogues. The results showed 

that social pedagogues consider cooperation with class teachers very necessary. It was 

pointed out that the cooperation in the school environment promotes trust and communication 

between them. The hindering can be the class teacher’s mentality and the lack of time. The 

interviews revealed a number of other aspects that influence cooperation and what factors can 

be used to encourage this. 

Keywords: cooperation, class teacher, social pedagogue, contributing factor, obstacles 
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Sissejuhatus  

Koolides töötavad koos mitme ala spetsialistid, kes peavad omavahel koostööd tegema, et 

luua koolis positiivne õhkkond arvestades kõikide õpilaste vajadusi (Arcidiacono & Baucal, 

2020). Õpilastele vajaliku toe saamiseks ja selleks, et õpetajad saaksid töötada töötamist 

soodustavas keskkonnas, on oluline, et koolis töötav kollektiiv tegutseb ühise eesmärgi nimel. 

Ühed peamised koostööpartnerid koolides on tugispetsialistid ja klassijuhatajad, kes õpilaste 

heaolu nimel koostööd teevad. 

Koolide vajadus koostööd teha oskavate inimeste järgi kasvab üha enam, kuid on 

selgunud, et Eestis teevad õpetajad vähe koostööd ja nii ei teki neil koostööks vajalikke 

oskuseid (Jahnsen et al., 2019). Tugispetsialistide ja õpetajate efektiivsest koostööst aga 

sõltub koolikeskkonnas probleemide lahendamine, kuid efektiivne koostöö ei teki iseenesest 

(Väljak, 2016). Koostöö efektiivsust mõjutavad mitmed aspektid, seal hulgas vastutuse 

jagamine koostööd tegevate osapoolte vahel (Randma, 2020). Seetõttu on koolitöötajatel 

vajalik olla teadlik üksteise rollidest ja ülesannetest koolist.  

Sotsiaalpedagoogide ja klassijuhatajate ameti juures ei ole kindlalt ära määratletud,  

millisena peaks nende kahe omavaheline koostöö toimuma. Sotsiaalpedagoogide 

kutsestandardis rõhutatakse küll üldiselt koostööd, kuid seda on tehtud üldsõnaliselt ja ei ole 

mainitud koostööd klassijuhatajate või õpetajatega, kes tegelikult lapse ja kooliga 

igapäevaselt seotud on (Udras, 2015). Seega ei ole täpselt määratletud, kuidas ja millistel 

juhtudel sotsiaalpedagoogid ja klassijuhatajad omavahel koostööd teevad. 

Klassijuhatajate töö peamisteks alusdokumentideks on kooli õppekava, arengukava,  

koolis määratud kodukord ja ametijuhend (Rohtma, 2004). Sotsiaalpedagoogide tööd on 

aidanud reguleerida Eesti Sotsiaalpedagoogide ühendus, kes on loonud sotsiaalpedagoogidele 

kutsestandardid ja 2019. aastal välja andnud üldise ametijuhendi. Sotsiaalpedagoogide 

ametijuhend on kooskõlastatud nii kehtiva seaduse kui ka kutsestandardiga, kuid Eesti 

Sotsiaalpedagoogide Ühenduse poolt välja antud ametijuhend on soovituslik ja seal võivad 

koolid teha muudatusi (Eesti Sotsiaalpedagoogide ühendus, 2019). See tähendab, et 

olukorrad, kus antud ametid omavahel koostööd teevad võivad kooliti varieeruda.  

Sotsiaalpedagoogid saavad oma töö tulemuslikkuse parandamiseks teha olulisemalt 

rohkem koostööd (Seeme, 2016), kuid siiski ei ole teada, kuidas koostööd tulemuslikumalt 

teha. Seetõttu on oluline uurida, kuidas sotsiaalpedagoogid näevad koostööd 

klassijuhatajatega ja millised on koostööd takistavad ja soodustavad tegurid. Koostööd 

mõjutavaid tegureid on oluline teada, et sotsiaalpedagoogid ja klassijuhatajad saaksid selle 



kaudu koostööd parandada. Uurimisprobleemiks on senini vähe kirjeldatud koostöö 

põhimõtted ja koostöö kohad nii õpetajate kui ka tugispetsialistide tööülesannete ja 

ametijuhendi juures. Praegu puudub selge arusaam sellest, mis olukordades ja millisena 

koostöö toimuma peaks.  

1. Teoreetiline raamistik  

Käesolevas peatükis on lühike ülevaade varasematest uurimustest, kuidas käsitletakse 

sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja tööd koolis, millised on nende ülesanded ja 

tegevusvaldkonnad ning õpetaja ja tugispetsialisti koostööst kooli keskkonnas.  

1.1. Varasemad uurimused 

Tugispetsialistide ja klassijuhatajate koostööd on varasemalt vähe uuritud. Lisaks jääb Eesti 

kirjandus, mis käsitleb klassijuhataja või tugispetsialisti tööd enamuses 10 aasta tagusesse või 

veel varasemasse aega. Eestis on koostöö puhul on siiski uuritud koostöö olulisust ja 

tähendust, kuid mitte sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja vahel. Koolikeskkonnas on aga 

oluline, et põhilised inimesed, kes õpilastega kokku puutuvad teeksid koostööd.  

Emmerova (2010), kes uuris oma töös Slovakkia sotsiaalpedagoogidelt koostöö kohta  

õpetajatega, on oma töös välja toonud, et edukas klassi jälgimine nõuab koostööd õpetajate ja 

sotsiaalpedagoogide vahel ja üheks sotsiaalpedagoogi ülesandeks Slovakkia põhikoolis on 

intensiivne koostöö õpetajatega, et tagada laste probleemide lahendamine. Edukas 

probleemilahendus aga hõlmab seda, et üksteise tööspetsiifikat mõistetaks (Ukstina, 2012). 

Eestis on õpilaste murede lahendamine nii klassijuhatajate kui ka sotsiaalpedagoogide 

tööülesannetes välja toodud ehk koostöö nende vahel õpilaste probleemide lahendamisel 

peaks toimuma. Sotsiaalpedagoogi kompetentsi kuulub lisaks õpilaste nõustamisele ka 

õpetajate nõustamine. Lisaks on Eesti sotsiaalpedagoogide ühendus (2019) ametijuhendis 

välja toonud, et üks ülesanne laste heaolu saavutamiseks on nõustada kooli töötajaid. 

Koolidel ja koolis töötavatel spetsialistidel on oluline roll koolis positiivse  

koolikliima loomisel ja on arusaadav, et õpetajad teevad selle nimel koostööd teistega (Mikk 

& Luik, 2013). Algkoolis läbi viidud uuringus, kus uuriti, kuidas õpetajate, direktori ja 

sotsiaalpedagoogi koostöö mõjutab positiivse koolikliima teket, jõuti järeldusele, et 

koolitöötajate koostööd saab säilitada läbi sotsiaalse kliima, mis kujutab endast avatud ja 

sooja suhtlust, usaldust ning soovi üksteist kuulata (Píšová, 2004, viidatud Blaštíková, 2021 
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j). Positiivne koolikliima kujundamine on koolis üks olulisemaid arenguvaldkondi ja seda 

aitavad luua eelkõige positiivsed inimsuhted koolis (Kannike, 2016).  

Varasemalt on välja töötatud koostöömudel, kus rõhutatakse õpetaja,  

sotsiaalpedagoogi ja direktori koostööd. Koostöö, ühised eesmärgid, tulemustele orienteeritus 

ja vastastikune tugi on neli omavahel seotud lüli, millest koostöömudel koosneb (Harpe, 

2016). Koostöö nende kahe ameti vahel on vältimatu ja oluline. Tõhusama suhtluse 

loomiseks peavad olema määratletud sotsiaalpedagoogi rollid ja ülesanded, et õpetajad 

saaksid tegeleda õppetööga (Hladík, 2020), sest kuigi sotsiaalpedagoogide ja klassijuhatajate 

ülesanded võivad sarnaneda, siis nende pädevus probleeme lahendada on võib olla kohati 

erinev (Hirsnik, 2019).  

1.2. klassijuhataja töö koolis 

Klassijuhataja töö koosneb paljudest rollidest, ülesannetest ja tegevusvaldkondadest. 

Klassijuhataja tööd koolis reguleerivad peamiselt koolisisesed alusdokumendid, milleks on 

kooli õppekava, koolis kehtestatud kodukord, arengukava ja lisaks veel ametijuhend, mis 

sisaldab kooli poolt määratud ülesandeid (Rohtma, 2004). 

Klassijuhataja on koolis üks esimesi inimesi, kes oma klassi õpilaste puhul probleeme 

või muresid võib märgata, sest üldiselt puutuvad nemad oma õpilastega enim kokku.  

Klassijuhataja töö ei ole ainult kooli õppekava järgimine ja ametijuhendi täitmine, vaid peale 

üldiste ülesannete on klassijuhatajal ka ülesandeks ka tagada oma õpilaste progressiivne 

areng (Kera, 2005). 

Klassijuhatajal on koolis mitmeid rolle ja vastutusalasid, millega oma töös peab  

kokku puutuma. Järgnevad alapeatükis on välja toodud klassijuhataja peamised tööülesanded 

ja rollid.  

1.2.1 Klassijuhataja töö eesmärk ja ülesanded  
Klassijuhataja saab oma töös lähtuda nii koolisisestest alusdokumentidest kui ka iga õpilase 

individuaalsetest erinevustest. Sellest tulenevadki klassijuhataja töö tegevussuunad, milleks 

on aidata klassil kujuneda iga õpilase arengut soodustavaks keskkonnas (Kera, 2005). 

Klassijuhataja tegevusvaldkonnad võib jagada näiteks neljaks, ühe valdkondade jaotuse on 

välja toonud Rohtma (2004): 

1) klassijuhataja kui klassi arengu suunaja, kus klassijuhataja ülesanne on aidata klassil, 

kui tervikul kujuneda ja suunata õpilasi ka individuaalselt, 



2) klassijuhataja kui vaatleja ja analüüsija, kus oluliseks märksõnaks on klassi käitumise 

ja õppimisega  kursis olemine, 

3) klassijuhataja kui õpikeskkonna kujundaja, kus klassijuhataja ülesanne on aidata 

klassis luua õppimismeelne õhkkond ja füüsiline keskkond,  

4) klassijuhataja kui administratiivtöötaja, mis tähendab dokumentatsiooniga tegelemist 

ja informatsiooni vahendajaks olemist. 

Seega on klassijuhataja eesmärk olla klassi kui grupi suunaja ja nende toetaja, aidates 

õpilastel õppida sellises keskkonnas nagu nad seda vajavad.  

Klassijuhatajale ei ole loodud eraldi kutsestandardit, kus on nende tööülesanded välja  

toodud. Üldises õpetajate kutsestandardis on õpetajate ühe kompetentsina välja toodud 

koostöö ja juhendamine, kus on öeldud, et õpetaja ülesandeks on teha koostööd 

tugispetsialistidega, olles koolis meeskonnaliikmeks ja soodustades sellega õppija arengut 

(Õpetaja kutsestandard, 2020).  

1.3. Sotsiaalpedagoogi töö koolis 

Sotsiaalpedagoogi tööülesanded on reguleeritud sotsiaalpedagoogide kutsestandardis, mis 

antakse välja Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse poolt (ESPÜ). Eestis on ESPÜ välja 

töötanud tasemed 6 ja 7, mis kinnitati aastal 2018. 

Eestis on võimalik sotsiaalpedagoogiks õppida kahes ülikoolis, nii Tartu Ülikoolis kui   

ka Tallinna Ülikoolis. Mõlema ülikooli puhul saab peale bakalaureuse lõpetamist lõpetaja 

sotsiaalpedagoogi tase 6 kutse, mis võimaldab koheselt peale bakalaureusekraadi lõpetamist 

minna tööle. Lisaks ESPÜ poolt välja antud kutsestandarditele, reguleerivad 

sotsiaalpedagoogi tööd koolis sarnaselt klassijuhataja tööle veel koolisisesed alusdokumendid 

ja ametijuhend.  

Sotsiaalpedagoogi amet koosneb mitmetest ülesannetest ja oskustest, mida  

sotsiaalpedagoog omama peab. Lisaks tööle õpilastega, on sotsiaalpedagoogil oluline osa töös 

õpetajate ja lastevanematega.  

1.3.1 Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk ja ülesanded 

Sotsiaalpedagoogide tööülesanded võivad kooliti varieeruda, sest koolid saavad 

sotsiaalpedagoogile koostada ametijuhendi vastavalt oma kooli vajadustele, kuid siiski 

töötavad sotsiaalpedagoogid ühise eesmärgi nimel. 

Eesti Sotsiaalpedagoogide ühendus (2019) on välja toonud, et sotsiaalpedagoogi töö  
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eesmärgiks koolis on olla õpilaste sotsiaalsete oskuste hindaja, analüüsija, toetades õpilaste 

suhtlemisoskust ja aidates neil saada sotsiaalselt pädevaks, lisaks tegeleda koolis esile 

kerkinud probleemidega, aidates probleeme kaardistada ja leida lahendusi.  

Kristiina Raud (2011), kes on olnud Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatuse  

esimees on välja toonud järgneva jaotuse: 

1) sotsiaalpedagoog kui õpilase sotsialiseerumise ja arengu toetaja, kus 

sotsiaalpedagoogi tähtsaima rollina võib välja tuua selle, et ta aitab õpilast suunata ja 

toetada nii koolis kui ka teda ümbritsevas keskkonnas läbi sotsiaalsete oskuste 

õpetamise ja väärtuskasvatuse ja muude metoodiliste vahenditega.  

2) Sotsiaalpedagoog kui võrgustiku koordineerija, kus olulisemaks märksõnaks on 

koostöö last ümbritsevate inimeste vahel. 

3) Sotsiaalpedagoog kui nõustaja, kelle roll on nõustada õpilasi, lapsevanemaid ja 

õpetajaid erinevate murede ja probleemide korral.  

Seega kuigi ametijuhendid ja ülesanded võivad mingil määral erinevates koolides varieeruda, 

siis üldisemalt on sotsiaalpedagoogi roll tegeleda õpilase sotsiaalsete probleemidega.  

1.4. Sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja koostöö koolikeskkonnas  

Koolikeskkonnas töötades peavad nii klassijuhatajad kui ka sotsiaalpedagoogid tegelema 

mitmete pingeliste situatsioonide ja juhtumitega, mis olenevalt olukorrast võivad vajada nii 

klassijuhataja kui ka tugispetsialisti sekkumist. 

Klassijuhataja ja sotsiaalpedagoogi (nimetatakse ka kui tugispetsialisti) 

koostööd käsitlevad mitmed klassijuhtimise ja klassijuhataja käsiraamatud. Lisaks on kaasava 

õpetaja pädevusmudelis (2012) välja toodud ühe õpetamise ja õppimisega seotud 

tuumikväärtusena koostöö, mille olulisust õpetaja töös rõhutatakse. Haridusasutuste puhul 

toimub töötajate vaheline koostöö mitme erineva osapoolega, koolis võib selleks olla nii 

direktor, õppejuht, õpetajad ja tugispetsialistid, kuid klassijuhatajate ja sotsiaalpedagoogi 

koostööst sõltub õpilase heaolu eest seismine ja nende erisustega arvestamine (Arcidiacono & 

Baucal, 2020). 

Mõistele koostöö on keeruline leida kindlat definitsiooni, sest puudub kindel  

kirjeldav ja täpne määratlus (Bedwell et al., 2012). Bedwell jt (2021) jaoks on koostöö 

protsess, kus vähemalt kaks inimest osalevad aktiivselt antud protsessis ühise eesmärgi 

saavutamise nimel. 

Koostöö alusena võib välja tuua mitmeid omadusi, mis koostööd kooli keskkonnas  



soodustavad. Hea kooli käsiraamatus on koostöö alusena välja toodud usaldus ja suhtlus, kus 

on fookuses usalduslike isiklike suhete loomine ja ühiste eesmärkide seadmine (Schihalejev, 

2016). Ühiste väärtuste olemasolu on samuti üks oluline asi, mis on resultatiivse koostöö 

baasiks, sest see aitab tagada selle, et probleemi lahendamist alustatakse ühiselt lähtekohalt 

(Randma, 2019).   

Koostöö puhul on lisaks oluline rääkida vastutusest, täpsemalt vastutuse jagamisest,  

millel koostöö juures ja koolikeskkonnas probleemide lahendamisel oluline roll. Randma 

(2020) on klassijuhataja käsiraamatus välja toonud, et klassijuhataja ja tugispetsialistide 

vastutusalad peaksid olema omavahel ära jagatud, sest vastutuse jagamisest sõltub koostöö 

efektiivsus. See eeldab ka seda, et klassijuhatajad ja tugispetsialistid on üksteise rollide ja 

ülesannetega kursis, lisaks saavad koolid ära teha eeltööd selles osas, et õpetajate jaoks on ära 

määratletud, missuguste muredega kelle juurde pöörduda saab.  

Koostöömeelne õhkkond ja tõhus tugivõrgustiku töö on koolikeskkonnas väga 

oluline. Tagades nii klassijuhataja kui ka sotsiaalpedagoogina toimiva tugivõrgustiku, aitab 

see kaasa laste ja nende perede paremale hakkamasaamisele (Raud, 2011). Kadajane (2001) 

on oma raamatus kirjutanud, et klassijuhataja õiguseks ja kohustuseks on teha koostööd 

õpetajate ja kodudega (lk 103). Samad ülesanded on määratletud ka sotsiaalpedagoogil, seega 

on koostöö koht mõlema jaoks oluline ja see eeldab ka rollide jaotust. Sotsiaalpedagoogi ja 

klassijuhataja suhtlusest ja koostööst sõltub edukas õpilaste probleemide lahendamine 

(Ivanauskiene, 2009).   

Teooria osast lähtuvalt on võimalik mõista, et sotsiaalpedagoogidel ja klassijuhatajatel 

on oma töös ühiseid jooni. Lisaks on mõlemal spetsialistil oma töös sarnane eesmärk, milleks 

on lapse heaolu ja selle nimel töötamine, seega on nende kahe omavaheline koostöö oluline. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas kirjeldavad sotsiaalpedagoogid oma 

senist koostööd klassijuhatajaga ja millised tegurid seda mõjutavad. Antud eesmärgi 

saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 

1. Kuidas hindavad ja kirjeldavad sotsiaalpedagoogid oma senist koostööd 

klassijuhatajaga? 

2. Millised on sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja koostööd soodustavad tegurid 

sotsiaalpedagoogide endi hinnangul? 

3. Millised on sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja koostööd takistavad tegurid 

sotsiaalpedagoogide endi hinnangul? 
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2. Uurimuse metoodika 

Bakalaureusetöös kasutati uurimuse läbiviimiseks kvalitatiivset uurimismeetodit, sest sooviti 

uurida sotsiaalpedagoogide enda kogemusi ja arvamust seoses koostööga klassijuhatajatega. 

Kvalitatiivne uurimismeetod on selleks sobilik, sest kvalitatiivne uurimismeetod annab 

uurijale võimaluse uuritavaid intervjueerides minna sügavuti teemasse ja koguda uuritavate 

arvamusi ja kogemusi (Õunpuu, 2014).  

2.1 Valim 

Läbiviidud uurimuses on kasutatud mugavusvalimit. Mugavusvalimis kasutatakse mugavuse 

huvides lihtsalt kättesaadavaid isikuid (Õunapuu, 2014), antud uurimuses on 

mugavusvalimiks endised töökaaslased, kes olid uurijale lihtsasti kättesaadavad.  

Bakalauresusetöös osales 5 Viljandi linna üldhariduskooli sotsiaalpedagoogi.  

Sotsiaalpedagoogide vanused jäid vahemikku 29 - 48 aastat. Valimi moodustamiseks võeti 

ühendust Viljandi linna koolide sotsiaalpedagoogidega, kes olid kõik nõus uurimuses 

osalema. Uuritavatega võeti ühendust läbi sotsiaalmeedia konto. Ühendust võttes anti 

intervjueeritavatele teada, et uurimuses osalemine on neile vabatahtlik ja neile tagatakse 

osalemisel täielik anonüümsus.  

Tabelis 1 on esitatud intervjueeritavate taustaandmed. Intervjueeritavate nimed on  

muudetud ning asendatud pseudonüümidega.  

 

Tabel 1. Uuritavate andmed 

Pseudonüüm Vanus Tööstaaž 
sotsiaalpedagoogina 

Töökoormus 

Sandra  47 aastat  2 õppeaastat Esimene aasta 0,5 
ja teine aasta 
täiskoormus 

Liisa  29 aastat  7 aastat  Täiskoormus 

Marge  36 aastat  12 aastat Täiskoormus 

Laura  48 aastat  5 aastat  Täiskoormus 

Gerli 43 aastat  6,5 aastat  Täiskoormus 

 



2.2 Andmekogumismeetodid 

Uurimuses kasutati andmete kogumiseks poolstruktureeritud intervjuu põhimõtteid. 

Poolstruktureeritud intervjuu oli antud uurimuse jaoks sobilik, sest poolstruktureeritud 

intervjuu lähtub küll intervjuu kavast, kuid annab uurijale võimaluse muuta küsimuste 

järjekorda või küsida vajadusel spontaanselt lisaküsimusi (Õunpuu, 2014). 

Intervjuude läbiviimiseks koostasin intervjuu kava, kus koostati küsimuse vastavalt 

uurimisküsimustele. Intervjuud viisin läbi Zoomi videokeskkonnas, kus intervjuud salvestasin 

ja hiljem transkribeerisin. Intervjuu kavas olid küsimused jaotatud kolme plokki. Esimeses 

plokis koguti intervjueeritavate kohta taustaandmeid, teises osas uuriti nende koostöö 

kogemuse kohta, kolmandas osas koostööd soodustavate ja takistavate tegurite kohta. 

Küsimusi oli intervjueeritavatele kokku 16. Intervjuu kava on esitatud lisas 1.  

Enne intervjuudega alustamist tutvustati uuritavatele bakalaureusetöö eesmärki, 

teemat ja neile anti võimalus tutvuda küsimustega vahetult enne intervjuu algust meili teel. 

Enne intervjuude salvestamist küsiti luba salvestuseks ja kordasin üle, et intervjuud on 

konfidentsiaalsed ja uuritavate anonüümsus on tagatud. Uurimus viidi läbi viiel erineval 

päeval veebruari ja märtsi kuus aastal 2022. Intervjuud kestsid keskmiselt 20 minutit, kõige 

lühem intervjuu kestis 16 minutit ja kõige pikem 22 minutit. 

 Bakalaureusetöö usaldusväärsuse suurendamiseks viidi läbi pilootintervjuu, intervjuu  

viidi läbi sotsiaalpedagoogiga, kes vastas uurimistöö kriteeriumitele. Pilootintervjuu 

eesmärgiks oli märgata, kas intervjuu küsimustes on vaja teha muudatusi. Pilootintervjuu 

järgselt kaaluti, kas valitud küsimustega saab vajaliku info uurimisküsimustele vastamiseks, 

uurija arvates oli antud küsimustega võimalik vajalik info kätte saada, seega ei olnud 

intervjuu kavas muudatuste läbiviimine vajalik. Intervjuu käigus saadud andmed on lisatud 

põhiandmestiku juurde. 

Intervjuud lindistati Zoomi keskkonnas, kus hiljem laeti videointervjuud arvutisse ja  

alustati transkribeerimist. Transkriptsioonid kirjutati MS word dokumenti. Transkriptsioonide 

kogupikkuseks oli 34 lehekülge, keskmiselt oli intervjuu pikkuseks 6 lehekülge ja kõige 

pikem intervjuu oli kokku 8 lehekülge (kirjatüüp Times New Roman, tähe suurus 12p, 

reavahe 1,5). 

2.3 Andmeanalüüs   

Andmete analüüs toimus induktiivset kvalitatiivset sisuanalüüsi põhimõtteid arvestades. 

Selline analüüsimeetod on sobilik selleks, et analüüsis saaks tugineda intervjueeritavate enda 
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kogemuste kirjeldamisele. Induktiivne ehk tavapärane sisuanalüüs on antud töö jaoks sobilik, 

sest teema raames ei ole piisavalt teooriaid ja uurimuses saab paremini mõista uuritavate 

tõlgendusi teemast (Kalmus, Masso & Linno, 2015). 

Andmeanalüüs toimus QCAmap (Qualitative Content Analysis) keskkonnas.  

QCAmap keskkond on antud töö jaoks sobilik, sest keskkonnas on võimalik kokku kogutud 

intervjuudest moodustada kategooriad ja seejärel andmeid analüüsida (Hsieh & Shannon, 

2005). Esmalt intervjuud transkribeeriti käsitsi ja sõna-sõnalise transkribeerimise põhimõtteid  

arvestades. Kõik koostatud transkriptsioonid laeti QCAmap keskkonda, kus koodid loodi 

lähtuvalt intervjuudes tekkinud andmetest. 

Kodeerimisprotsess algas transkriptsioonide läbilugemisest, seejärel alustati tekstist  

tähenduslike üksuste otsimisega, tähenduslik üksus võis olla üks või mitu lauselõiku. 

Tähenduslikust üksusest moodustusid koodid vastavalt valitud tekstiosa sisule. Näide on 

toodud tabelis 2.  

 

Tabel 2. Tähenduslikust üksusest koodi moodustamine 

Tähenduslik üksus  Kood 

Julgus abi küsida, aga see on ka ajas 
muutunud ja see muutub ka siis kui sa juba 
oled kauem siin tööl olnud ka, et tuleb, tekib 
teistsugune kontakt ka nendega.  

Julguse puudus  

 

Kategooriate moodustamine toimus tekkinud koodide alusel. Järgnevalt peale koodide  

moodustamist alustati QCAmap keskkonnas koodide tõstmist alakategooriatesse. Sarnase 

sisuga koodid moodustasid alakategooriad. Tekkinud alakategooriad moodustasid veel 

omakorda peakategooria, kuhu tähenduslikult sarnased alakategooriad liigitati sisu põhjal 

peakategooriaks. Näited on toodud lisades 4 ja 5.  

Bakalaureusetöös on andmeanalüüsi kaasatud kaaskodeerija, et töö usaldusväärsust  

suurendada. Kaaskodeerijaks oli ülikooli kaaslane, kellega vastakuti teineteise tööd kodeeriti. 

Kaaskodeerija kodeeris ühe täismahus intervjuu ühe uurimisküsimuse kontekstis: “Kuidas 

hindavad sotsiaalpedagoogid senist koostööd klassijuhatajaga?” Kaaskodeerimise võrdlemise 

tulemusena tekkis mõne mõtte erinev kodeerimine ehk üks ja sama mõte tähistati küll 

erinevate koodidega, kuid nende mõte jäi üheseks. Tekkinud koodide puhul tuli veel välja 

tähenduslikele üksustele erineva pikkuse määramine. Mõne aja pärast viis autor läbi 

korduvkodeerimise, kus kaaskodeerija koodid lisati juurde ja täpsustati koodide sõnastusi. 



Näide kodeerimisprotsessist on välja toodud lisas 2 ja lisas 3 on toodud näide 

kaaskodeerimise protsessist.  

3. Tulemused 

Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada Viljandi linna sotsiaalpedagoogide arvamus 

koostööst klassijuhatajatega, kuidas nemad oma senist koostööd kirjeldavad ning millised 

tegurid seda mõjutavad. Tulemused esitati vastavalt tekkinud pea- ja alakategooriatele. 

Esimene peakategooria on koostöö koolis, teine tekkinud peakategooria on 

sotsiaalpedagoogide hinnang senisele koostööle klassijuhatajaga, kolmandaks koostööd 

soodustavad tegurid ja viimasena koostööd takistavad tegurid. Tekkinud alakategooriad on 

välja toodud peakategooria juures. Saadud tulemusi illustreerivad intervjuudest tekkinud 

uuritavate tsitaadid, tsitaatide järel on kirjas intervjueeritavate pseudonüüm.  

3.1. Koostöö koolis  

Koostöö koolikeskkonnas on oluline, et nii õpilased kui ka õpetajad oleksid koolis toetatud ja 

lisaks sellele aitab see luua koolisisese hea õhkkonna. Koostöö teemal tekkis 3 

alakategooriat: koostöö tähendus, koostööks vajalikud omadused ja ühine infoväli.  

3.1.1. Koostöö tähendus  
Uurimuses tuli välja, et sotsiaalpedagoogid pidasid koostöö juures oluliseks, et kõigil 

koostööd tegevatel inimestel on ühine eesmärk, mille suunas liikuda. Koostöö eesmärgi 

juures mainiti veel, et eesmärk peaks olema koostööd tegevate inimeste vahel kooskõlastatud, 

et need inimesed teaksid, mille nimel nad peavad pingutama ja millises suunas liikuma.  

 

Koostöö võiks siis see olla, kus mõlemal osapoolel on nagu omad tegevused, mis on 
omavahel nagu kooskõlastatud ja kokkulepitud ja oma roll siis mingisuguse ühise 
eesmärgi saavutamisel. (Gerli) 
 

Koostöö tähenduse juures toodi veel välja, et koostööd ei tehta üksi ja koostöö juures ei tohi 

ka oma probleemidega üksi jääda ja muredele tuleb koos lahendus leida.  

 

Kui on probleem koolis, et siis ei jäeta seda ainult enda õlgadele, ka vastutuse 
jagamine on koostöö. (Laura) 
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3.1.2. Koostööks vajalikud omadused 

Oma uurimuses tõid intervjueeritavad välja, et koostöö jaoks on vajalik kõikide osapoolte 

usaldus, kes koostööd teevad. Lisaks toodi veel välja, et usaldus loob ka sellise keskkonna, 

kus koostööd tegevad osapooled ei karda üksteise poole oma murede ja probleemidega 

pöörduda. 

 

Koostöö tähendab minu jaoks seda, et mõlemad osapooled või kes on siis selle, kes 
koostööd teevad usaldavad üksteist, usaldavad nende nende pädevust ja kompetentsi 
nii öelda selles, koostöös, et siis kui ma koostööst räägime ilmselt selles 
sotsiaalpedagoogilises võtmes siis, et et mind usaldatakse ja mina usaldan neid 
kellega mina koostööd teen. (Liisa) 

 

3.1.3. Ühine infoväli  
Koostöö ühe tähendusena toodi veel välja, et koostöö tähendab ka seda, et inimesed on ühes 

infoväljas ja omavahel jagatakse informatsiooni. Intervjueeritavad mainisid veel, et oluline on 

avatus inimeste vahel selleks, et inimesed julgeksid ja tahaksid omavahel infot vahetada. 

Ühises infoväljas töötamine aitab kaasa eesmärkide saavutamisele. 

 

 Suhtlemist tähendab koostöö kindlasti, lisaks usaldusele, infovahetust, et kõik oleks 
ühes infoväljas ja saaksid ühtemoodi aru ja just seda et julgetakse tulla ja rääkida kui 
on abi vaja. (Liisa) 

3.2. Senine hinnang koostöö klassijuhatajate ja sotsiaalpedagoogide vahel  

Senine hinnang koostööle varieerus uuritavatel kolme kuni viie palli süsteemis, kus 

põhjenduseks toodi nii õpetajate valmidust teha koostööd, kuid ka mentaliteeti, kus õpetajad 

sotsiaalpedagoogi juurde pöörduda ei julge.  

Intervjueeritavad andsid oma senisele koostööle klassijuhatajatega hindeks “5”, kus  

põhjenduseks toodi, et klassijuhatajatega käib pidev suhtlus ja klassijuhatajad on meelsasti 

valmis sotsiaalpedagoogi poole pöörduma. Lisaks toodi välja, et alates ühistest koostöö 

päevades on koostöö veel paremaks muutunud.  

 

5 ütleme jah.. noh mingid muutused võiksid olla, aga vähemalt me kõik suhtleme ja 
meil käib no ikkagi see arutelu kogu aeg. Ilmselt on sinna ka kaasa aidanud koostöö 
päev, et olemegi kõik seal kohal ja siis saame seal asju arutada niimoodi. (Sandra) 

 



Veel andsid uuritavad hindeks “4”. Hinde neli põhjenduseks toodi, et suur osa õpetajaid siiski 

teevad koostööd ja on valmis koostöös probleemidele lahendusi leidma, kuid on neid 

õpetajaid, kelle puhul peab sotsiaalpedagoog ise koostöö algatajaks olema. 

 

4 ma ütlen siis äkki, sest enamik inimesi teeb koostööd, kui on probleem ja nad on 
valmis väga koostööks, kuid suur hulk inimesi, on selliseid, kelle puhul ma arvan, et 
peaksid ise algatama või nägema probleemi, aga samas kui me keegi teine näeme, siis 
nad on koostööks valmis. (Liisa) 

 

Lisaks toodi välja see, et õpetajad on valmis koostööd tegema, kuid puudu jääb ajalisest 

ressursist, kuna ootamatuid probleeme tuleb juurde. Lisaks peaks koostöö sotsiaalpedagoogi 

ja klassijuhataja vahel olema süsteemsem ja järjepidevam ka sotsiaalpedagoogi poolt.  

 

Noo 4, ma arvan, sest ma ise võiks olla võib olla rohkem süsteemsem, järjepidevam, 
aga seda muud virr varri sõidab nii palju sisse. (Marge) 

 

Uurimuse käigus toodi koostöö juures veel välja hinne “3”. Uuritav tõi välja, et ta 

klassijuhatajatega koostöö puhul jääb puudu järjepidevusest ja edasi tegutsemisest tahtest, 

kuid vajadusel pöörduvad nad julgelt ja on valmis koostööd tegema.  

 

No ma ütleks siis ilmselt 3, et klassijuhatajad tegelikult pöörduvad hea meelega ja 
nad on valmis abi vastu võtma, et selles osas ma paneksin nagu 5 ja siis see osa, kus 
järjepidevuse ja edasi tegutsemise pool tuleb, et see on siis nagu hakkab seda 
keskmist alla tõmbama, et siis üleüldises plaanis tuleb kokku 3. (Gerli) 

3.3. Koostööd soodustavad tegurid  

Koostööd soodustavad tegureid uurides toodi välja mitmeid aspekte seoses koostööd tegevate 

inimeste iseloomuomaduste, aja leidmise ja oskustega. Intervjuudest tekkisid järgnevad 

alakategooriad: suhtlemisoskus, koostööd soodustavad iseloomuomadused, ühise aja leidmise 

vajalikkus ja üksteise rollide mõistmine.  

3.3.1. Suhtlemisoskus 
Suhtlemisoskust ja seda mõjutavaid tegurid pidasid kõik sotsiaalpedagoogid väga oluliseks. 

Toodi välja, et koostööle aitab kaasa klassijuhatajate suhtumine, kus nad julgevad abi küsida 

ja ei karda, et kellegi juurde pöördumine neist halvema õpetaja teeb. Uuritavad leidsid lisaks, 

et klassijuhatajad peaksid kõikidest muredest rääkima, seejärel saab koos mõelda ja näha, kas 

mure vajab sotsiaalpedagoogilist sekkumist.  
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See ei tee sind kehvemaks klassijuhatajaks kui sa abi küsid. Võib olla see arusaamine 
nüüd juba on muutunud, aga mõned aastad tagasi oli see kuidagi jah.. oh ma ei saagi 
hakkama, kui ma abi küsin, et võib olla see arusaam, et see on täitsa okei abi küsida. 
(Marge) 

 

Intervjuudes mainiti veel, et oluline on üldine sõbralik ja positiivne suhtumine nii õpilastesse 

kui ka kolleegidesse. Uuritavad tõid selle teema juures veel välja, et sellele suhtumisele tuleb 

kasuks inimese üldine meeldivus ehk inimeste vahel peab olema vastastikune meeldivus.  

3.3.2. Koostööd soodustavad iseloomuomadused 

Iseloomuomadustest kerkis uuritavate seas üles usaldus. Uuritavate arvates peab inimene, 

kellega koostöö toimuma hakkab olema usaldusväärne ja aus. Intervjueeritavad tõid välja, et 

oluline on inimese puhul rahulikkus, et ta suudaks oma mured rahulikult ära seletada ilma 

üleliigse jututa. Uuritav tõi lisaks veel välja julguse anda tagasisidet ehk kui sotsiaalpedagoog 

näeb, et midagi on vaja teisiti teha, siis tuleb seda öelda ja teine osapool peab suutma seda 

tagasisidet vastu võtta. Lisaks tuli uuritavate jutust välja, et koostööd soodustab see, kui 

inimene on isikuliselt meeldiv. 

 

Ma arvan, et ikka on nagu see, et inimene peab nagu isikuliselt nagu meeldiv olema 
sellele, kellega see koostöö nagu toimuma hakkab, et tal oleks üldse julgust avatult 
nagu pöörduda. (Gerli) 

3.3.3. Ühise aja leidmise vajalikkus  

Uuritavad tõid aja kohta välja selle, et selleks, et koostöö saaks toimuda on vaja 

sotsiaalpedagoogil ja klassijuhatajal leida ühine aeg, kus vajalikke teemasid arutada. Uuritav 

tõi välja, et kuigi sotsiaalpedagoogidel on palju koolitusi, kus osaleda, siis selleks, et koostöö 

saaks toimuda ja koos maha istuda, peab sotsiaalpedagoog pidevalt koolimajas olemas olema.  

 

Ma arvan, et see, et olla kogu aeg olemas. Olla nagu majas, et olla ja nö pildis, käia 
ise ringi, küsimas kuidas läheb, mitte ainult see, et tulge kui vaja, vaid siis oledki ise 
nagu koolimaja peal olemas ja kõik inimesed nagu teavad, et sa võid pöörduda, et 
avatud uks nö, ei ole nagu see, et uks on kinni. (Liisa) 

 



3.3.4. Üksteise rollide mõistmine 

Üksteise rollide mõistmise koha pealt toodi välja, et koostööd soodustavad teguriks on see, 

kui klassijuhatajad mõistavad, mis on nende roll ja ülesanded koolis ja millega on vajalik 

pöördumine kellegi teise poole.  

 

Et nad mõistaksid et kõik ülesanded ei ole nende ülesanded ja et abi on olemas, et see 
ei tee sind kehvemaks klassijuhatajaks kui sa abi küsid. (Liisa) 

3.4. Koostööd takistavad tegurid  

Koostööd takistavate teguritena tõid uuritavad välja mitmeid aspekte, mis teatud juhtudel 

kattuvad ka soodustavate teguritega. Koostööd takistavate tegurite teemal tekkis 2 

alakategooriat: aeg ja suhtlemine.  

3.4.1. Aeg 

Intervjuudes tuli välja, et sotsiaalpedagoogide ja klassijuhatajate koostööd takistavaks 

teguriks peavad sotsiaalpedagoogid aja puudust. Klassijuhatajale tagasiside andmine on 

oluline, kuid on päevi, kus selleni ei jõutagi.  

 

See tagasiside andmine, et teinekord ongi nii, et see päev lõpeb nii kiiresti, et ei jõua 
seda tagasisidet anda. (Sandra) 
 

Uuritavad tõid välja, et klassid on suured ja ühe kindla õpilase kohta tagasisidet andma või 

võtma minnes muutuvad vestlused üldisteks ja konkreetse tagasiside jaoks jääb vähe aega. 

Samuti toodi välja ajapuudus klassijuhatajate poolt, sest lisaks klassijuhatamisele on nad 

hõivatud nii ainetundide andmiste kui ka muude tegevustega.  

 

See on ikkagi aineõpetaja ja klassijuhataja jaoks ääretult oluline, et õpilane peab 
need asjad kätte saama ja seda on palju ja kuskile vahele mahutada ennast õpetajad 
lasevad, aga ma tean, et ma ei tohi sellega üle ka pingutada ja nende töösse sisse 
sõita, sest nad jäävad muidu ajahätta. (Marge) 

3.4.2. Suhtlemine 

Uuritavad tõid välja koolikeskkonnas on üheks takistavaks teguriks suhtlemine, kus 

klassijuhatajad ei ole valmis muredest või probleemidest rääkima. Mainiti veel, et seda 

mõjutab mentaliteet, kus klassijuhatajad kardavad arvamuse pärast, et pöördumise korral ei 

saa nad ise tööga hakkama. Uuritavad lisasid, et sellistel juhtudel ei ole neil võimalik kedagi 

aidata, kui nad probleemidest ei tea ja neid omale hoitakse.  
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Mitte suhtlemine, see kui klassijuhataja tunneb, et kui tema pöördub 
sotsiaalpedagoogi poole, siis ta ei saa ise hakkama, et see mentaliteet on kindlasti 
kõige suurem murekoht, et jah kui nad ei, et sellepärast ei pöördu, et kas nad 
arvavad, et tugispetsialist on mõttetu või siis, et kui ma pöördun, siis minust 
arvatakse, et ma ei saa ise hakkama, aga samas koolis ei peaks nii olema, et üksinda 
punnitada. (Liisa) 

 

Suhtlemise poole pealt nimetati veel õpetajate ülesannete rohkust, mis koostööd võib 

takistada. Toodi välja, et enamike õpetajate jaoks on klassijuhataja töö koolis kõrvaltöö ja 

seega ei mõista kõik õpetajad, milliste probleemidega sotsiaalpedagoogi poole pöörduma 

peab ja millised võivad olla tagajärjed, kui teatud teemasid tugispetsialistidega ei arutata.  

Arutelu 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada Viljandi linna sotsiaalpedagoogide arvamus 

koostööst klassijuhatajatega, kuidas nemad oma senist koostööd kirjeldavad ning millised 

tegurid seda mõjutavad.  

Esimene uurimisküsimus oli “Kuidas hindavad ja kirjeldavad sotsiaalpedagoogid  

koostööd klassijuhatajaga?” Tulemustest selgus, et sotsiaalpedagoogid hindavad koostöö 

juures õpetajate tahet sotsiaalpedagoogi pakutavat abi vastu võtta ja valmidust koostööd teha. 

Koostöö tegemise aluseks on sotsiaalpedagoogide hinnangul usaldus ja hea suhtlemisoskus. 

Pontecorvo (1990) on välja toonud, et suhtlemisoskused ühe sotsiaalse oskusena on efektiivse 

koostöö oluline osa. Seega võib käesoleva töö ja eelnevate uuringute tulemustest järeldada, et 

sotsiaalpedagoogide ja klassijuhatajate koostöö üks aluseid on aktiivne ja hea 

kommunikeerimise oskus.  

Teine uurimisküsimus “Millised on sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja koostööd  

soodustavad tegurid?” Tulemustest selgus, et peamiseks koostööd soodustavaks teguriks 

toodi välja üksteise usaldamine nii tööalase kompetentsi suhtes kui ka inimesena üldiselt. 

Usalduse olulisust mainis ka Schihalejev (2017), kes tõi välja, et usalduslike suhete loomine 

on koostöö aluseks. Tulemustest selgub, et usaldus on sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja 

rollide juures olulisel kohal, et saavutada õpilastega vajalikke tulemusi ja soodustada 

koostöist õhkkonda koolis.  

Kolmas uurimisküsimus “Millised on sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja koostööd  

takistavad tegurid?” Koostööd takistava olulise tegurina toodi välja ajapuudus, sest nii 

klassijuhatajate kui ka sotsiaalpedagoogide tööhulk on suur. Varasematest uurimustest on 



välja tulnud, et just vajaliku ajalise ressurssi leidmine on see, millega tugispetsialist 

klassijuhataja tööd toetada ja murede lahendamist toetada saab (Hirsnik, 2019). Seega on 

koolidel ja spetsialistidel oluline vaadata üle tööjaotus ja endale kuuluvad ülesanded. Koostöö 

tegemine ei tohiks tähendada seda, et kogu vastutus lapse toetamise eest jääb kas 

klassijuhataja või tugispetsialisti kanda vaid seda vastutust jagatakse (Randma, 2019). Samuti 

ei tohiks koostöö tegemine ajalisest ressursist sõltuda, sest sellisel juhul võib kannatajaks 

jääda laps.  

Bakalaureusetöö tulemustest selgus, et sotsiaalpedagoogid näevad koostöö  

tähendusena eelkõige avatud suhtlemist ja ühise eesmärgi omamist. Samale järeldusele jõudis 

ka Bedwell jt (2012), kelle arvates on ühine eesmärk koostööd tegevatel isikutel eelduseks, et 

edukas koostöö üldse saaks toimuda. Lisaks on ka koostöömudelis on ühena neljast koostööd 

soodustavast aspketist välja toodud ühiste eesmärkide seadmine (Harpe, 2016). Koostööd 

sotsiaalpedagoogi ja klassijuhataja vahel peeti oluliseks, sest see aitab saavutada lapse heaolu 

koolis. Tulemustest võib järeldada, et ühised eesmärgid need, mis annavad 

sotsiaalpedagoogidele ja klassijuhatajale suunised, missugustes olukordades nad koostööd 

teha võiksid.  

Antud uurimistöö tulemused kinnitavad, et koostöö sotsiaalpedagoogide ja  

klassijuhatajate vahel on väga oluline, et õpilased saaksid õppida toetatud ja nende arengut 

soodustavas keskkonnas. Selgub, et valimis olnud sotsiaalpedagoogid on koostööga Viljandi 

linna koolides üldiselt rahul ja vajadusel on nad ise koostöö algatajaks, et koostöö toimuks.  

Uurimuse kitsaskohaks võib välja tuua selle, et antud uurimistöö valimisse kaasati  

endised töökaaslased, kelle sõprussuhted uurijaga võisid intervjuud mõjutada. 

Intervjueeritavad võisid tunda, et nad ei taha kõikidest probleemidest rääkida, sest need 

võivad välja tulla. Kitsaskohana saab veel välja tuua, et uurijal puudusid varasemad 

kogemused intervjuude läbiviimisel ja andmete analüüsimisel. Uurimus võib siiski olla 

vajalik alustavatele klassijuhatajatele ja sotsiaalpedagoogidele, sest see annab neile võimaluse 

näha, mida peavad kogenud sotsiaalpedagoogid oluliseks, et edukas koostöö saaks toimida. 

Lisaks on uurimuse tulemused kasulikud Viljandi linna koolidele, kellega uurimus läbi viidi, 

et koolid ja tugispetsialistide tööandjad saaksid parandada omavahelist koostööd. 

Bakalaureusetöö annab nii sotsiaalpedagoogidele kui ka klassijuhatajatele ülevaate koostööd 

soodustavatest ja takistavatest teguritest, millest teadlik olles on võimalik omavahelist 

töökeskkonda parandada ja klassijuhatajatel on võimalik mõista, mida sotsiaalpedagoogid 

neilt ootavad.  

Autori arvates on võimalik antud teemat edasi uurida, sest sellised uurimusi ei ole 
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uurijale teadaolevalt Eesti kontekstis varasemalt tehtud. Edaspidi on võimalik uurida, kuidas 

on võimalik tugispetsialistide ja õpetajate vahelist koostööd suurendada ja kuidas nende 

koostöö mõjutab õpilaste toimetulekut koolis. Uurimusest tuli välja, et koostöö õpetajate ja 

tugispetsialistide vahel on oluline, kuid sotsiaalpedagoogidel ja õpetajatel puudub täpne 

arusaam, kuidas koostöö toimuda võiks, sest seda teemat käsitlevaid dokumente on vähe. 

Koostöö tulemuslikkuse parandamiseks on võimalik täiendada kutsestandardeid 

konkreetsemate juhistega või luua käsiraamat koolijuhtidele, kes selle kaudu saavad koolides 

töötajaid suunata ja koostöö tegemist soodustada.  

Tänusõnad 

Bakalaureusetöö autor tänab uurimises osalenud sotsiaalpedagooge, kes olid valmis 

intervjuudes oma kogemusi jagama. Lisaks tänan oma juhendajat ja kaaskodeerijat, kes 

aitasid kaasa töö valmimisele.  

Autorsuse kinnitus 

Kinnitan, et olen koostanud ise käesoleva lõputöö ning toonud korrektselt välja teiste autorite 

ja toetajate panuse. Töö on koostatud lähtudes Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi 

lõputöö nõuetest ning on kooskõlas heade akadeemiliste tavadega. 
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Lisad 

Lisa 1. Intervjuu kava  

 
I Taustaandmed  

Kui vana Te olete? 

Kui kaua olete sotsiaalpedagoogina töötanud? 

Kas töötate osa- või täiskoormusega? 

II Koostöö ja kogemused koostööga klassijuhatajaga 

Millised on Teie tööülesanded koolis? 

Kuivõrd olete kursis klassijuhatajate tööülesannetega? 

Mida ütleb Teie jaoks sõna “koostöö”? Kuidas defineeriksid mõistet koostöö? 

Millistel juhtudel peate klassijuhatajaga koostööd tegema? Millistel juhtudel ootate, et 
klassijuhataja ise Teie poole pöörduks? 

Kui tihe on Teie koostöö klassijuhatajaga? Kellega koolis enim koostööd tegema 
peate? 

Millistel juhtudel pöörduvad klassijuhatajad ise Teie poole? Palun tooge mõni näide. 

Kuidas kirjeldate oma senist koostööd klassijuhatajaga? 

Kuidas oma senist koostööd hindaksite 5-palli süsteemis? Palun põhjendage. 

III Koostööd soodustavad ja takistavad tegurid  

Missugused tegurid koostööd soodustavad Teie hinnangul? 

Missugused tegurid koostööd takistavad Teie hinnangul? 

Millised on olnud positiivsed kogemused seoses koostööga klassijuhatajaga?Mis 
paneb Teid nii arvama? 

Millised on suuremad murekohad seoses koostööga klassijuhatajatega? Miks? 

Mida sooviksite veel teema kohta lisada või jäi enne veel midagi ütlemata, saate nüüd 
täiendada.  



Lisa 2. Väljavõte kodeerimisest 
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Lisa 3. Näide kaaskodeerimisest  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lisa 4. Näide alakategooriate tekkest  

Koodid Alakategooria 

Üksteise usaldamine 
Ausus 
Julgus oma muresid jagada 
Õpetaja püsimine rahulikuna 

Iseloomuomadus 
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Lisa 5. Näide peakategooriate tekkest 

Alakategooriad Peakategooria 

Iseloomuomadus  
Suhtlemisoskus 
Ühise aja leidmise vajalikkus  
Üksteise rollide  

Koostööd soodustavad tegurid  
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