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Refleksioonist: mis? kuidas? miks?
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Tundide analüüs ja enese tegevuse peegeldamine on loomulik osa 

õpetaja tööst. Refleksioon aitab tagasi vaadata – analüüsida tundi, 

enda tegevust, leida põhjusi käitumisele. Samuti on see toeks enda 

professionaalsel määratlusel ja sihtide seadmisel. Enamasti analüü-

sivad õpetajad oma tööd nö jooksvalt – pärast tundi mõeldakse 

läbi, mis õnnestus, mis oleks võinud paremini minna, millised olid 

probleemid. Tihtipeale jääb aga tunni ja enese käitumise analüüs 

muljete tasandile või analüüsitakse vaid tegevust, sügavamat ene-

sepeegeldust ei toimu, kas seetõttu, et ei leita aega või kogemuse 

puudumisel.

Refleksioon on üheks võtmeteguriks õppimise ja õpetaja profes-

sionaalse arengu juures. See on enesepeegeldus, mis aitab õpeta-

jal saada teadlikumaks oma tegevuse tagamaadest. Refleksiooni 

kaudu muudetakse teadvustamata teadmine teadlikuks, see aitab 

õpetajal analüüsida oma käitumise põhjusi ja paremini mõista oma 

professionaalset tegevust ning seda laiendada (Hoekstra & Kort-

hagen, 2011, Marcos et al, 2009). Professionaalne areng eeldab 

õppimist ja refleksioonil on õppimise protsessis, eriti süvaõppimi-

seni jõudmisel, määrav tähtsus. Õppimise protsessis võib eristada 

viit tasandit: märkamine, arusaamine, tähenduse loomine, tähen-

dusega töötamine ja transformatiivne õppimine. Neist viimased 

kaks liigitatakse süvaõppimiseks, mis on mõtestatud protsess, kus 

uus kogemus lõimitakse olemasolevaga, kus õppija on aktiivne 

kogemuse struktureerija ja looja. (Moon, 2000). Süvaõppimine 

eeldab eneserefleksiooni, kuna inimesed ei õpi mitte kogemusest, 

vaid sellest, mida tajutakse kogemusena ehk õppimine toimub läbi 

õpitu mõtestamise. Kolb’i kogemusliku õppimise mudeli järgi on 

reflektiivne vaatlus vahelüliks, mille kaudu toimub vahetu kogemuse 

abstraktne mõtestamine. 

Õppimine:
 u märkamine

 u arusaamine

 u tähenduse loomine

 u tähendusega töötamine
 u transformatiivne õppimine 
Vrdl ka A. Köster Krathwohli & 

Andersoni kognitiivsete eesmärkide 

taksonoomia (lk 2) 

Eristatakse pindmist ja süvaõppimine. 

Süvaõppimise aluseks on sisemine 

motivatsioon, õppija loob seoseid õpitu 

eri osade, eri ainete, teooria ja praktika 

vahel, toimub nihe mõtlemises, võib 

toimuda muutus väärtushinnangutes.

Õppimine toimub läbi õppimise 

mõtestamise.

Joonis 1. Kolbi kogemusliku õppimise tsükkel (Moon, 2000)

Miks reflekteerida?

Refleksiooniprotsess tähendab oma käitumise, mõtete ja usku-

muste uurimist vabatahtlikul ja kriitilisel viisil (Marcos et al, 2009). 

Selleks, et refleksiooniprotsessis jõutaks ka tegevuse aluseks ole-

vate põhimõtete ja uskumuste analüüsini, on vaja kogemust, os-

kust ja teoreetilist tausta, millele oma kogemus paigutada (Karm, 

2007). Käesolev õppematerjal toob välja mõned teoreetilised sei-

sukohad reflekteerimise kohta ja pakub ülesandeid kogemuse 

arendamiseks.

Vahetu
individuaalne

kogemus

Kogetu
abstraktne

mõtestamine

Aktiivne
eksperimenteerimine

Reflektoorne
vaatus

Refleksioon muudab teadvustamata 

teadmise teadlikuks ja aitab mõista 

oma tegevuse tagamaid. 

Ülesanne nr 1
Meenuta mõnda oma kogemust,  

kus leidis aset süvaõppimine.  

Analüüsi, milline oli sinu motivatsioon, 

kuidas toimus õppimine.
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Mida reflekteerida?
Refleksiooniprotsessis võib eristada erinevaid etappe, aspekte ja 

tasandit. Näiteks Saka eneseanalüüsiring toob välja kuus etappi: 

kirjeldus, hindamine, põhjendamine, tähenduse loomine, kavan-

damine (Eisenschmidt, 2007).

Refleksioon on eriti abiks probleemsete juhtumite juures. Kuid pro-

fessionaalseks arenguks on õpetajal kasulik reflekteerida pidevalt. 

Reflekteerida võib seda osa tööst, mis parasjagu aktuaalne või 

muutmist vajab, näiteks: 

 u eesmärkide ja õpiväljundite täitmist,

 u probleemseid situatsioone,

 u õpilaste ja õpetaja motivatsiooni,

 u õpilaste käitumist,

 u õppesisu,

 u enda positsiooni, tõekspidamisi, missiooni.

Refleksioonil eristatakse üldiselt kolm tasandit: 

 u „mis?“ ehk tegevuse, käitumise ja keskkonna kirjeldus, mis 

on dokumentatsiooniks;

 u „kuidas?“ ehk hinnangute andmine ja põhjuste leidmine, 

mis aitab analüüsida situatsiooni eri osapooli, anda hin-

nanguid, teha järeldusi;

 u „miks?“ ehk sügavam enesepeegeldus, mille käigus 

suhestatakse kogemus oma väärtusbaasiga ja selle kaudu 

uuritakse tõekspidamisi ja enda positsiooni (Karm, 2011, 

Mathews et al, 2008, Moon, 2000). 

Neljandaks on refleksiooni juures kasulik mõelda sihipäraselt ka 

parendusele, õppimisele ja arengule. Refleksioonil peaks olema 

tulemus. 

KAVANDAMINE
mida teen 
järgnevalt?

MINA
ÕPETAJANA

TÄHENDUSE 
LOOMINE 

mida õppisin?

KOGEMINE
uue tegevuse
rakendamine

KIRJELDUS
mida tegin?

HINDAMINE
kuidas läks?

PÕHJENDAMINE
miks nii läks?

Joonis 2. Saka ring – eneseanalüüsi ring

Vrdl ka A. Köster Krathwohli & 

Andersoni kognitiivsete eesmärkide 

taksonoomia (lk 2) 
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Reflekteerimisprotsessis liigutakse nähtavamast sügavamale. Esi-

mesi tasandeid, mille käigus analüüsitakse õpetamissituatsioo-

nis kerkivaid valikuid ja tehakse otsuseid, nimetatakse  kriitiliseks 

uurimiseks (Skorobogatov, 2009). Need aitavad parendada oma 

tööd, struktuuri luua ja ülevaadet anda nii endale kui teistele. 

Kolmas tasand, enesereflektsioon, aitab vaadata sügavamale en-

dasse. See hõlmab isiklike väärtuste ja uskumuste analüüsi, selles 

tulevad ilmsiks põhilised printsiibid ja arusaamad, mida analüüsi-

takse, esitatakse nende kohta küsimusi ning võimalik, et neid ka 

muudetakse (Löfström, 2008). Sügavama enesepeegelduse siht on 

professionaalne ja isiksuslik areng, see eeldab aega, valmisolekut 

ja ausust enda suhtes. Sügavam enesepeegeldus tasub ette võtta, 

kui seistakse mingi pikajalise probleemi ees, ollakse läbi tegemas 

muutus või soovitakse oma tööpraktikat arendada. Kriitilist uuri-

mist ja eneserefleksiooni koos võetakse kokku terminiga kriitiline 

refleksioon (Skorobogatov, 2009).

Kuidas reflekteerida? 
Refleksiooniprotsessi aluseks sobib erinevat tüüpi dokumentat-

sioon. Õpetaja võiks pidevalt teha tähelepanekuid oma töö kohta. 

Dokumentatsioon, kirjeldus, märkmete tegemine on heaks aluseks 

refleksiooniks ja annab ülevaate oma tööst perspektiivis. 

Dokumentatsioonivormiks sobib näiteks:

 u tunnianalüüs,

 u tundide või juhtumite kirjeldused, 

 u õpipäevik õpetaja märkmetega, 

 u õpilaste kunstiteoste kogu, 

 u tagasisideküsimustikud,

 u videolindistus,

 u pildid, skeemid, märkmed.

Dokumentatsioonile järgnev refleksioon on isiklik protsess, mis võib 

viia muutusteni nii professionaalses kui isiklikus arengus. Selle juures 

võib toeks olla abistavad küsimused või mõni refleksioonimudel. 

Allpool on toodud mõned näited, kuidas dokumentatsiooni ja ene-

sepeegeldust võib struktureerida.

Eneserefleksiooni siht on 

professionaalne ja isiksuslik areng.

Ülesanne nr 2
Joonista skeem, mis kirjeldab 

refleksiooni rolli õpetaja professionaalse 

arengu juures, tuues muuhulgas välja 

refleksiooni vajalikkuse ja probleemid 

reflekteerimisel. 

Ülesanne nr 3 
Too välja, mis võib olla veel refleksiooni 

aluseks.

Joonis 3. Refleksiooni tasandid
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Mudel 1. Tunnianalüüsist eneserefleksioonini 
Refleksiooni esimene etapp võib olla tunnianalüüs. Seda võiks teha 

regulaarselt, analüüsides tunde erinevatest aspektidest. Tunniana-

lüüs aitab korrastada oma tööd, leida kitsaskohti ja aitab mõel-

da, kuidas tööd parandada. Allpool toodud tunnianalüüsi tabel 

 u kirjeldus – kirjelda tunni erinevaid 

aspekte; 

 u hinnang – hinda enda ja õpilaste 

tegevust, õppesisu, eesmärke; 

 u põhjused – põhjenda tehtud valikuid 

ja otsuseod; 

 u meetmed – analüüsi, kas, mida ja 

kuidas peks muutma, seda lahtrit 

võib täita, kui tunnis oli probleeme 

või tahetakse teha muudatusi; 

 u eneserefleksioon – peegelda antud 

situatsiooni valguses enda tõekspida-

misi ja väärtusi.

Tunni tüüp ja 
struktuur

Õppesisu Meetodid Õpiväljundid Õpilaste 
käitumine

Õpetaja 
käitumine

Kirjeldus Millist tüüpi 
tund? Milline oli 
struktuur?

Milline oli 
õppesisu? 

Milliseid 
õppemeetodeid 
kasutasin?

Millised olid 
õpiväljundid? 
Milliseid tulemusi 
ootasin?

Kuidas õpilased 
käitusid? Kas oli 
probleeme?

Kuidas mina 
käitusin, mida 
tegin? Kas oli 
probleeme?

Hinnang Kas tunni struktuur 
oli põhjendatud?

Kas õppesisu sai 
edastatud? Mida 
õpilased õppisid?

Kas õppemeetodid 
olid põhjendatud? 
Kuidas toimisid? 
Mida võiks 
muuta? Kuidas on 
meetodid seotud 
õpiväljunditega, 
hindamisega?

Kas õpiväljundid 
olid saavutatavad? 
Mida oleks 
võinud teistmoodi 
sõnastada?  Kuidas 
on väljundid seotud 
õpilase arenguga?

Kuidas olen 
rahul õpilaste 
käitumisega, tunni 
aktiivsusega?

Kas käitumine oli 
põhjendatud? 
Mida võiks muuta?

Põhjused Miks valisin sellise 
tunnistüübi ja 
-struktuuri? Kuidas 
jõudsin selleni?

Miks valisin sellise 
õppesisu? Mida 
tahtsin, et õpilased 
õpiksid?

Miks valisin sellised 
õppemeetodid? 

Miks seadsin 
sellised 
õpiväljundid? 
Miks soovisin, 
et õpilased 
need väljundid  
omandaksid? 
Kuidas on need 
seotud õpilase 
arenguga, 
õppekavaga?

Miks õpilased nii 
käitusid?

Miks ma nii 
käitusin?

Meetmed Kas, mida ja kuidas  
peaks muutma?

Kas, mida ja kuidas  
peaks muutma?

Kas, mida ja kuidas  
peaks muutma?

Kas, mida ja kuidas  
peaks muutma?

Kas, mida ja kuidas  
peaks muutma?

Kas, mida ja kuidas  
peaks muutma?

Eneserefleksioon Miks hindan teatud 
tüüpi tunde?

Millist väärtusi 
õpisisu kannab?

Miks hindan 
selliseid 
meetodeid?

Milliseid väärtusi 
õpiväljundid 
kannavad?

Mille järgi annan 
hinnangu õpilaste 
käitumisele?

Mille järgi annan 
hinnangu enda 
käitumisele?

Tabel 1. Tunnianalüüsist eneserefleksioonini

koosneb viiest tasemest alates kirjeldusest eneserefleksioonini. Ene-

serefleksiooni võib laiendada, kasutades näiteks allpool toodud 

Korthageni & Vasalose sibulamudelit. Õpetaja võib tabelile lisada 

enda seisukohast aktuaalseid lahtreid ja küsimusi. 
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Mudel 2. Juhtumikirjeldus ja -analüüs
Juhtumikirjeldust ja -analüüsi tasub kasutada eriti probleemsete 

juhtumite puhul või mõne aspekti analüüsil – näiteks kui sooviks on 

õpilaste motivatsiooni parandamine. Juhtumikirjelduse ja -analüüsil 

võiks järgida järgmisi etappe.

Kirjeldus Kirjuta juhtum üles võimalikult täpselt,  

nii nagu seda mäletad.

Eristamine Erista juhtumis objektiivne kirjeldus ja enda 

hinnangud. Seda võiks teha probleemi 

valguses, näiteks kui küsimuses on õpilaste 

motivatsioon, siis märgi ainult kohad, kus 

kirjutasid motivatsioonist. Kirjeldust ja 

hinnanguid on vahel raske eristada, püüa olla 

objektiivne.

Põhjused Too välja nii kirjeldustes kui hinnangutes 

mainitu põhjused.

Tõekspidami-
sed

Analüüsi, milliseid tõekspidamisi põhjused, 

käitumine ja hinnangud kannavad.

Meetmed ja 
õppimiskohad

Kirjuta, mida järgmine kord muudaksid. Kas 

muutmist vajab käitumine või on tegemist 

tõekspidamiste erinevustega ja tuleks avada 

põhjusi.

Tabel 2. Juhtumikirjeldus ja -analüüs

Mudel 3. Eneseanalüüs joonistusena 
Visuaalse mõtlemisega inimestel on enamasti lihtsam oma mõtteid 

üles joonistada kui kirjutada. Eneseanalüüsi alusena saab joonis-

tamist väga hästi kasutada. Joonistus toimib kirjeldusena, mille 

põhjalt saab pärast põhjalikuma eneseanalüüsi läbi viia. Allpool 

mõned ideed joonistamiseks. 

 u Joonista probleemne situatsioon, kujutades erinevaid 

osapooli erinevate värvide ja materjalidena, millena nad 

tunduvad.

 u Joonista skeem, mis lähtub probleemsest juhtumist ning 

üldistab seda, näiteks õpilaste motivatsioon, kaasaeg-

se kunsti õpetamine, ajakasutus. Märgi ära mõjutavad 

tegurid. 

 u Joonista oma õpetajakarjäär teekonnana maastikus, kus 

tood välja peamised õppimiskohad, arengud, rasked ajad, 

sihid. 

 u Joonista skeem enda minapildist õpetajana, tuues välja 

mõjutavad tegurid, sihid, kuhu tahad liikuda, milliseid 

pädevusi tahad arendada.

Mudel 4. Reflekteerimine Korthageni ja Vasalose sibulamu-
deli (2004) alusel
Korthageni ja Vasalose sibulamudeli alusel saab reflekteerida seit-

set taset: keskkond, tegevus, käitumine, pädevused, uskumused, 

identiteet, missioon. Välimised tasemed mõjutavad sisemisi, näiteks 

keskkond (klass) mõjutab õpetaja käitumist. Kuid sisemised mõju-

tavad ka välimisi. Reflekteerimiseks võiks kasutada abistavaid küsi-

musi, ka seda mudelit on hea kasutada mõne situatsiooni valguses. 

Ülesanne nr 4 
Mõtle mõne töös ettetulnud juhtumi 

peale, mida oli raske lahendada. 

Kirjelda ja analüüsi juhtumit vastavalt 

toodud skeemile.

Ülesanne nr 5 
Too välja, mida veel võiks 

eneseanalüüsina joonistada.
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Joonis 4. Korthageni ja Vasalose nö sibulamudel (Korthagen, 2004)

keskkond Kirjelda endast väljaspool olevat – õpilasi, keskkonda, aega, õppekava jne.

Kirjelda, analüüsi ja hinda enda tegevust – mis oli tõhus, mis ebatõhus, mida muuta?

Analüüsi ja hinda oma pädevusi – mis on olemas, mida arendada?

Peegelda uskumusi, mis mõjutavad õpetaja tööd – mis toetavad, mis pärsivad?

Peegelda oma minapilti – milline õpetaja ma olen, milline tahaksin olla?

Peegelda sisemisi põhjusi – mis on minu motivatsioon, missioon, kutsumus?

käitumine

pädevused

uskumused

identiteet

missioon

Ülesanne nr 6 
Too välja 3 asja, mida õppisid 

refleksiooni kohta, 2 küsimust, 1 idee, 

mida tahad edasi mõelda.

Ülesanne nr 7 
Vali mõni näitena toodud 

refleksioonimudel. Kasuta seda oma 

töö reflekteeerimisel. Analüüsi mudeli 

tõhusust. Muuda mudelit või koosta ise 

eneserefleksioonimudel, mis toetab sinu 

arengut õpetajana.
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