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Väljundipõhise õppekava põhjendus ja 
komponendid
Õppekavareformi käigus on kõik riiklikud õppekavad muudetud 

väljundipõhisteks. See tähendab, et need on viidud paremini koos-

kõlla sellega, mida praegu eduka õppimise põhimõtetest teatakse. 

Peatun järgnevalt neist mõnedel ja nende avaldumisel õppekavas.

 u Õpetaja õpetamisest on olulisem keskenduda õppija õppi-

misele. Õpetaja õpetamine on õppeprotsessis toetav-, mitte 

põhitegevus. Seepärast seatakse väljundipõhises õppekavas 

eesmärke õppijatele, mitte õpetajatele. See on põhjendatud 

ka hindamise perspektiivist – eesmärk tuleb seada sellele, 

keda hinnatakse. Neid õppijatele seatud eesmärke nimeta-

takse üldhariduses õpitulemusteks (kutse- ja kõrghariduses 

õpiväljunditeks). Õpitulemused kirjeldavad õppija oodatavat 

tulemust õppeprotsessi või selle osade lõpuks. Seepärast 

nimetatakse neid vahel ka kavandatud õpitulemusteks.

 u Õppesisu kõrval on oluline ka see, mil viisil see on omanda-

tud. Seepärast on õppekavas õppesisu teemadest olulise-

malgi kohal õpitulemused, mis kirjeldavad kõige olulisemat 

õppesisust koos täpsustusega, mil viisil oodatakse, et see 

omandatakse. Õpitulemuste verbid on olulised teenäitajad 

ka hindamis- ja õppemeetodite valikul. 

 u Ainealaste teadmiste kõrval peetakse oluliseks üldpädevu-

si. Seepärast on neist juttu ka õppekavas, kus rõhutatakse 

näiteks meeskonnatöö oskust, eneseväljendust, õpioskusi ja 

muud. Üldpädevusi aitab arendada eelkõige oskuslik õppe- 

ja hindamismeetodite valik.

 u Iga inimese õppimise tempo ja viis on eripärased. Seepärast 

seatakse väljundipõhises õppekavas eesmärki mitte õppe-

protsessi tegevuste, vaid selle lõpuks omandatavate õpitule-

muste keeles. Nii on igal õppijal võimalus liikuda õppeprot-

sessis paindlikumalt – oma tempos ja vajadusel ka omal viisil.

 u Õppimine toimub seoste loomise kaudu. Seepärast kirjelda-

takse õppekavas lisaks ainealastele pädevustele ka valdkond-

likke pädevusi ja läbivaid teemasid. Nende lisamise eesmärk 

on vähendada terviku “tükeldamise” mõju ainetesse jaota-

misel ning soodustada seoste tekkimist erinevate ainete ja 

valdkondade vahel.

Riiklikust õppekavast kooli õppekavani
Teadmiste hulk maailmas suureneb pidevalt ja ka kunstivaldkond 

pole siin erandiks. Mida enam on teadmisi, mida õppekavasse ma-

hutada, seda vajalikum on neid prioritiseerida. Õppekava kavan-

damise üks rusikareegleid on, et “vähem on rohkem” – õppekava 

ei tohi mingil juhul üle kuhjata – sel juhul kannatavad õpitu seos-

tamine, mõistmine ja rakendamine.  

Nii tasub kunstivaldkonna kavandamist alustada sellele mõtlemi-

sest, mis on kõige olulisemad teadmised, oskused ja hoiakud (ehk 

pädevused), mida õppijal tuleb õppeprotsessi lõpuks omandada või 

edasi arendada. Suur osa sellest tööst on riiklikus õppekavas juba 

ära tehtud, aga igal koolil ja õpetajal on võimalik seda täpsustada 

ja oma koolile kohendada. Kunstivaldkonnas on palju erinevaid 

võimalusi juba seepärast, et välishindamine ei aseta täpseid raa-

me ja riikliku õppekava õpitulemused on seatud ainult kooliastme 

täpsusega.

VÄLJUNDIPÕHINE ÕPPEKAVA:  
õpitulemused ja hindamine

Väljundipõhise õppekava 
aluspõhimõtted:

 u õppimine on olulisem kui õpetamine,

 u õppesisu kõrval on oluline selle 

omandamise viis,

 u ainealaste teadmiste kõrval on oluli-

sed üldpädevused,

 u igaüks õpib omamoodi ja oma 

tempos,

 u õppimine toimub seoste loomise 

kaudu.
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Kunstiainete kavandamise üheks väljakutseks on nende sünkroni-

seerimine teistes valdkondades õpitavaga. Riiklikus õppekavas ei ole 

kuigi palju ajalist ega temaatilist lõimimist õnnestunud, aga kooli 

õppekavas on võimalik luua nn lõimingutsentrid – teemad, ajas-

tud, tegevused vm, mille ümber koondada erinevates valdkondades 

õpitut nii, et see aitab kaasa tähendusrikaste tervikute tekkimisele 

õppijatel. Vaata rohkem lõimimise võimalustest 

“Lõiming” http://lepo.it.da.ut.ee/~ehalam/pdf/Ehalametoodika.

pdf ja Pilli, E., Kuusk, T., “Eriala- ja üldharidusõpingute lõimimine 

kutseõppes.” http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/l6imimise_juhend-

materjal_kokku.pdf

Näiteks võib gümnaasiumiosas olla lõimiguntsentriks teema “ühis-

konnakriitiline suhtumine”, mida käsitletakse korraga ajaloos, 

ühiskonnaõpetuses, kirjanduses ja kunstis. Või vaadeldakse renes-

sansiajastut Madalmaades, kaasates erinevaid kunstivaldkondi (sel 

juhul on tegemist ühtlasi ainesisese lõimimisega), kirjandust, ajalu-

gu. Eri valdkondi läbivaks tegevuseks sobib ka ajajoone koostamine, 

millele lisatakse erinevates ainetes õpitut. Kõik see muutub oluliselt 

tõhusamaks, kui mitte ainult õppeprotsess, vaid ka hindamine toi-

mivad lõimitult. Aga sellest tuleb pikemalt juttu allpool.

Lõimingutsentreid valides on oluline meeles pidada, et need, mida 

valitakse, peavad olema õppija jaoks olulised ja mõistetavad. Samuti 

peavad need olema kesksed kunstivaldkonna jaoks ja mitte margi-

naalsed ka teiste lõimitavate valdkondade jaoks. Kuna lõimingud 

võtavad rohkem aega ja energiat kui vaid ühe aine piires kavan-

datud õppeprotsess, on nende hoolikas kavandamine eriti oluline.

Kui kõige olulisem on sõnastatud – kas kunstiaine, -valdkonna või 

laiema lõimingu tasemel, on järgmine küsimus, kuidas seda õpi-

tulemuste kaudu väljendada. Õpitulemused aitavad täpsustada 

eeldatava õppimise sisu ja vormi ehk teisiti öeldes – need ütlevad 

täpsemalt, kuidas kõige olulisem peab olema omandatud. Riiklikus 

õppekavas on kooliastme lõpu seisuga õpitulemused sõnastatud ja 

siis on esitatud teemad koos õpitulemustega. Kooli õppekava jaoks 

õpitulemusi sõnastades võib neid kombineerida riiklikus õppekavas 

oleva põhjal kas õppeaasta või muude õppeprotsessi suurte osade 

kaupa. Terviku parema hoomatavuse seisukohalt on oluline, et ka 

suurte teemade juures on õpitulemused sõnastatud – siis saab 

jälgida, et midagi olulist väiksemates teemades ära ei kao.

Õpitulemuste sõnastamine
Õpitulemuste sõnastamisel on mõned põhimõtted, mille järgimine 

teeb nende kasutamise ja hindamise lihtsamaks ja selgemaks.

 u Õpitulemused kirjeldavad oodatavat õppija õppimise tu-

lemust teadmiste, oskuste ja/või hoiakute (neid kolme as-

pekti või nende kombinatsiooni nimetatakse pädevusteks) 

keeles. Ühes õpitulemuses võivad olla koos nii teadmised, 

oskused kui hoiakud. Samas võib üks õpitulemus piirduda 

ka ainult ühe pädevuse komponendiga. 

Näiteks: Teema lõpuks “...õppija nimetab kunstiajaloo 

peamisi etappe ning toob näiteid iga etapi kunstiteostest 

ja ehitistest”; või “...õppija tunneb värvivaliku põhimõtteid 

ning rakendab neid oma kunstialases tegevuses”; või “... 

õppija analüüsib ennast kunstikasutajana ning väärtustab 

kunsti elukvaliteedi rikastajana”.

 u Õpitulemused peavad olema hinnatavad. Samas ei tähen-

da hinnatavus, et alati peab saama panna hinde – lihtsalt 

eesmärgi saavutatust peab olema võimalik jälgida. Hin-

damiskriteeriumid, mis õpitulemusi täpsustavad, peavad 

olema järeldatavad õpitulemustest. Ainsaks erandiks on 

hoiakud. Näiteks saab hinnata õppija eneseanalüüsi kuns-

tikasutajana, aga seda, kas ta kunsti elukvaliteedi rikas-

tajana väärtustab, saab soovida ja edendada, aga mitte 

eeldada ega hinnata.

 u Õpitulemused kirjeldavad õppimise tulemust, mitte 

protsessi. Seepärast on parem sõnastada “õppija hindab 

Õpitulemuste sõnastamise 
soovitused:

 u kirjeldage õppija pädevusi 

õppeprotsessi lõpuks,

 u jälgige, et õpitulemused on 

hinnatavad,

 u kirjeldage tulemusi, mitte protsessi,

 u kasutage ka keerukamatele 

tegevustele viitavaid verbe,

 u lisage õpitulemustesse viiteid 

üldpädevustele,

 u ärge kirjutage vähem kui 3 ja rohkem 

kui 6 õpitulemust ühe teema kohta,

 u kirjeldage õpitulemustes head taset,

 u ärge "eksige" liiga kaugele riiklikust 

õppekavast,

 u kaaluge ka vajalike ressursside 

olemasolu.

http://lepo.it.da.ut.ee/~ehalam/pdf/Ehalametoodika.pdf
http://lepo.it.da.ut.ee/~ehalam/pdf/Ehalametoodika.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/l6imimise_juhendmaterjal_kokku.pdf
http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/l6imimise_juhendmaterjal_kokku.pdf
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ajaloosündmuste mõju kunstiteostele” ja vältida sõnastust 

“õppija omandab teadmised kunstiteoseid mõjutavatest 

teguritest”. Samuti ei ole hea sõnastus “õppija saab koge-

musi erinevatest kunstiliikidest”. Sellest parem on õpitu-

lemus: “õppija analüüsib kunsti kaudu kogetu muljeid ja 

mõju”.

 u Õpitulemuste verbide puhul tasub järgida, et lisaks tead-

misele, äratundmisele ja mõistmisele on seal ka keeruka-

matele kognitiivsetele protsessidele viitavaid verbe nagu 

seostab, analüüsib, hindab1 jne. Samuti on kunstivaldkon-

nas tähtis, et lisaks teadmisele kajastatakse õpitulemustes 

ka rakendamist – joonistamist, maalimist jt kunstiliike. 

Eriti head on need õpitulemused, kus teadmine ja nende 

rakendamine kohtuvad. 

 u Õpitulemused peavad lisaks ainealastele ja valdkondlikele 

pädevustele sisaldama ka üldpädevusi. Kindlasti peab 

digitaalse kirjaoskuse väärtustamise ajal seostama kunsti 

infotehnoloogia võimalustega – nii kogemise kui loomi-

se tasandil. Samuti on hea, kui õpitulemused viitavad 

eneseanalüüsi, eneseväljenduse, loovuse, ettevõtlikkuse, 

koostööoskuste jm üldpädevuste aspektidele. 

 u Mida kõrgemal üldistusastmel on õpitulemused, seda 

üldisemad need on. Soovitavaks peetakse 4-6 õpitule-

must, sõltumatult nendes sisalduvast eeldatava õppimise 

mahust. Nii näiteks võib kooliastme lõpuks eeldada, et 

õppija tunneb kõiki peamisi kunstiajaloo ajastuid, klassit-

sismi teema lõpuks aga eeldada täpsemalt, et ta tunneb 

klassitsismi peamisi tunnusjooni ja nende ilmnemist maali-

kunstis, arhitektuuris ja tarbekunstis.

 u Kokkuleppeliselt kirjeldatakse õpitulemusi Eesti koolis 

heal tasemel. See tähendab, et need ei kirjelda mitte 

maksimaalset taset ega kaardista ka minimaalset posi-

1  Vt. Annely Köster, Tea! Mõtle! Loo! artikkel, link?

tiivset tulemust. Õpitulemuste üldistustase ongi tavaliselt 

niipalju kõrge, et alles hindamiskriteeriumid täpsustavad 

neid hinnete tasemetele. Siiski on vajalik õpitulemuste 

sõnastamisel meeles pidada õppijate eelteadmisi, vanust, 

omandamiseks kavandatud aega ja seda, et osad õpilased 

omandavad õpitu veel kõrgemal tasemel kui see on õpitu-

lemustesse kavandatud.

 u Kooli õppekavasse õpitulemuste sõnastamisel tuleb järgi-

da ka riiklikku õppekava. Samas pole mingit vajadust seda 

liiga mehaaniliselt ja täpselt etteantud järjekorras teha. 

Õpitulemused ongi seepärast vaid kooliastme täpsusega 

kirjutatud, et koolil jääks paindlikkust oma õppeprotsessi 

kavandada. Ja kunstivaldkond on selleks loomingulisuseks 

eriti loomulik keskkond!

 u Õpitulemuste sõnastamisel tasub mõelda ka ressurssi- 

dele – nii ajale kui materiaalsetele ressurssidele. Kui kool 

asub kaugel kultuurikeskustest, ei saa õppeprotsessi 

ilmselt mitut ooperikülastust kavandada. Samuti tuleb 

mõelda, kui suurt hulka tegevusi ühte näiteks 3-kuulisse 

perioodi mahub või kui mitu lõimingutsentrit on ühes 

kooliastmes teostatav.

 

Õpitulemuste sõnastamise protsessi tuleb haarata võimalikult pal-

ju osapooli. Kui õpitulemused sõnastatakse lõimingutsentrile, on 

loomulik, et kõigi lõimitud valdkondade esindajad osalevad selles 

protsessis. Hea on õpitulemuste kavadamisse kaasata ka õppijaid, 

kes nende järgi hiljem õppima hakkavad. Ja üha enam kogub hoogu 

muuseumipedagoogika – miks mitte konsulteerida muuseumide 

töötajatega nendes pakutavate võimaluste üle ja paluda neil kaasa 

mõelda õpitulemuste sõnastamisel.
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Hindamise kavandamine
Kui õpitulemused on sõnastatud, on aeg mõelda hindamise peale. 

Biggs ja Tang on empiirilise uurimuse abil avastanud tegevõpetaja-

tele praktikast tuttava tõe, et “hindamine on õppija õppekava” ehk 

õppijad õpivad tihti seda, mida hinnatakse. Biggs ja Tang nimetavad 

seda hindamise tagasimõjuks õppimisele. 

Sellel tagasimõjul on kaks poolt. Positiivne on see, et hindamise 

kaudu on võimalik “sundida” õppijaid kavandatud õpitulemusi 

omandama. Näiteks kui õpitulemustes eeldada, et õppija joonistab 

natüürmordi ning hindamiskriteeriumides on kirjeldatud, millele see 

natüürmort peab vastama, on loota, et õppija püüab igal viisil teha 

sellise natüürmordi, mis annab talle positiivse hinde.

Negatiivne on aga see, et hinne võib muutuda iseseisvaks eesmär-

giks ja mõjuda halvavalt loomingulisusele ja tegevuse enda nau-

timisele. Kunstiainetes on see oht eriti suur. Pikemas perspektiivis 

võib hinde kui välise motivaatori kaudu õppimise juhtimine viia 

sinnani, et peale hinnete kättesaamist kaob õppijate huvi kunsti 

vastu. Mida negatiivsemat tagasisidet ta hinnete abil saab, seda 

kiiremini huvi üldjuhul kaob.

Väljundipõhises õppekavas on põhimõte, et kokkuvõtvalt võib hin-

nata õpitulemuste saavutamist. See muudab õpitulemused õppe-

protsessi läbivaks ja oluliselt suunavaks eesmärgiks. Lisaks hindami-

sele mõjutavad õpitulemused ka õppemetoodika ja õpisisu valikut. 

Hindamisele mõeldes on oluline vaadata kolme komponendi tasa-

kaalu. Need on toodud allpool joonisel. Mõtlemist tasub alustada 

sellest, mis on kõige olulisem õppimise tulemus. Siis jälgida, kas see 

ilmneb selgelt õpitulemustest ning siis otsustada, kuidas on kõige 

selgem ja täpsem kõige olulisemat hinnata. Kuna hindamine juhib 

oluliselt õppija õppimist, on selle mudeli tasakaalu jälgides lootust, 

et õppija omandab kõige olulisemad õpitulemused.

Joonis 1. Hindamise kavandamise kaks järjekorda

Hindamismeetodid Hindamiskriteeriumid

Õpitulemused

Hindamise koostamisel on kaks võimalikku järjekorda:

 u Alustada õpitulemustega sobivate hindamismeetodite va-

limisest, siis koostada nende juurde hindamiskriteeriumid 

ning lõpuks kontrollida, kas kõik õpitulemused said hinda-

miskriteeriumide ja –meetoditega kaetud

 u Alustada hindamiskriteeriumide koostamist õpitulemuste 

põhjal, siis valida nende kriteeriumide hindamiseks sobivad 

hindamismeetodid ning lõpuks jälgida, kas kõik õpitulemu-

sed saavad hindamisega kaetud.

Seda liikumist, ükskõik kummas suunas, on võimalik kirjeldada 

järgmise joonise abil.
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Esimese lähenemise plussiks on, et nii saavad hindamiskriteeriumid 

kohe hindamismeetoditega sobiva sõnastuse, miinuseks aga see, 

et mõni oluline aspekt õpiväljundites võib kahe silma vahele jääda. 

Teise, hindamiskriteeriumidega algava lähenemise plussiks on, et 

kõik õpitulemused saavad kindlasti hindamiskriteeriumidesse kirja, 

aga oht on, et nad ei sobitu esimesel katsel hästi hindamismeetodite 

juurde ja nad tuleb osaliselt ümber sõnastada.

Ükskõik kumba teed valitakse, oluline on jõuda “ülesse tagasi” ehk 

lõpuks kontrollida, kas kõik oluline, mis on kajastatud õpitulemu-

ses, on ka hinnatud. Veel parem on mõelda tagasi oma aine või 

selle teema “kõige olulisemale” ja hinnata, kas õppija saab seda 

hindamises demonstreerida.

Hindamismeetodite valik
Hindamismeetodite valikul on oluline järgida, et need sobivad kok-

ku õpitulemuste verbidega. Näiteks kui õpitulemustes on kavanda-

tud, et õppija tunneb ära peamised gooti arhitektuuri tunnused, 

siis on loogiline, et hindamismeetodis peab ta eristama neid teiste 

ajastute tunnustest. Kui ta eristab neid jooniste järgi, on hästi, aga 

kui tegelikus linnaarhitektuuris või vähemalt kvaliteetsetel fotodel, 

võib hindamismeetodit lisaks nimetada ka autentseks – õppija de-

monstreerib oma pädevusi sarnaselt sellele keskkonnale, kus ta 

seda oskust pärast kasutab. 

Väljundipõhises hindamises eeldatakse, et ühel või teisel viisil saavad 

hinnatud kõik õpitulemused. Samas ei tähenda see, et igal õpitu-

lemusel on oma hindamismeetod. Pigem on mõistlik teoreetilisi 

teadmisi koondada ühte hindamismeetodisse ja praktilisi oskusi 

lasta demonstreerida teisega. Veel parem on selline meetod, mil-

les õppija saab tuua kokku oma eri tüüpi pädevused ja neid ühe 

terviku kaudu demonstreerida. Sellisteks hindamismeetoditeks on 

kunstivaldkonnas näiteks projekt või näitus.

Võtmepädevuste puhul on eriti oluline, et hindamismeetodid või-

maldavad nende demonstreerimist. Näiteks ei saa hinnata koos-

tööoskust, kui hinnatavad tööd tehakse algusest lõpuni üksi. Või 

eneseväljendust, kui täidetakse valikvastustega testi.

Hindamiskriteeriumide koostamine  
Hindamiskriteeriumidel on õppimise täpsustamisel ja suunamisel 

oluline funktsioon, sest just nende kaudu saavad õppijad aru, mida 

neilt täpsemalt eeldatakse. Samuti on hindamiskriteeriumid aluseks 

nii kokkuvõtvale kui kujundavale hindamine. Tavaliselt koostatakse 

hindamiskriteeriume toetudes õpitulemustele. Kui õppijatega on 

kokku lepitud lisaks kooli õppekavas olevatele õpitulemustele veel 

neile endile olulised eesmärgid (seda käsitletakse kujundava hin-

damise ühe aspektina), tuleb ka nendega hindamiskriteeriumide 

sõnastamisel arvestada.

Kunsti kokkuvõttev hindamine on praeguse regulatsiooni järgi 

eristav hiljemalt alates kolmandast kooliastmest. Sinnamaani, aga 

vähemalt esimestes klassides tasub kaaluda kunsti (nii nagu ka 

tehnoloogiaõpetuse, muusika ja kehalise kasvatuse) hindamist mit-

te-eristavana. Kuna koolil on suhteliselt suur vabadus hindamise 

reguleerimisel, siis võib ka hiljem kasutada mitte-eristavat hinda-

mist, eeldusega et lepitakse kokku viis, kuidas tulemust vajadusel 

hinnetes väljendada. 

Ükskõik, kas tegu on eristava või mitte-eristava hindamisega, on 

hea hindamiskriteeriumide koostamist alustada õpiväljundite tase-

melt. Mitteeristava hindamise puhul õpiväljundite tasemel loodud 

loetelust piisabki, eristava hindamise korral tuleb hiljem lisada “3” 

ja “5” taseme kirjeldused. Seda sellepärast, et kokkuleppeliselt on 

õpitulemused Eesti üldhariduskoolis kirjeldatud heal tasemel. Kui 

hindamiskriteeriumid on kavandatud enne õpiväljundeid, tasub 

hindekriteeriumidega oodata kuni hindamismeetodid on välja vali-

tud. Ühtlasi tähendab see ka, et teatud juhtudel eeldab mitte-eristav 

Hindamismeetodite valikul on oluline 

järgida, et need sobivad kokku 

õpitulemuste verbidega.
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hindamine veidi kõrgemat sooritustaset kui hinne “3”. Samas – 

nii õpiväljundite täpsustus hinde “3” tasemel kui mitte-eristavaks 

hindamiseks kirjeldatud lävenditasemel, on õpetaja otsustada ning 

riiklik õppekava jätab siin õpetajale piisavalt liikumisruumi.

Hindamiskriteeriumide koostamisel on hea järgida järgmisi põhi-

mõtteid:

 u Hindamiskriteeriumid sõnastatakse kindlas kõneviisis, st et 

nendele vastavust on võimalik jälgida – kuulata, vaadata, 

katsetada jm. Seevastu ei sobi hindamiskriteeriumid näi-

teks sõnastus “teab kunstiajaloo olulisemaid teetähiseid”, 

sest teadmist ei saa jälgida. Selle asemel sobib: “Nimetab 

vähemalt 10 kunstiajaloo olulisemat teost” või veidi kõrge-

malt tasemel “analüüsib kunstiajaloo teoste ühiskondliku 

konteksti mõjutusi neile”.

 u Kui tegu on protsessi kirjeldusega (nt demonstratsiooni pu-

hul), kirjeldatakse õppija tegevusi võimalikult täpsete määr-

sõnade kaudu. Kui on aga tegu töö tulemuse hindamisega 

(näiteks minifotonäitusega), kirjeldatakse, milline oodatav 

tulemus välja nägema peab (näiteks: fotod on järjestatud 

... põhimõtte järgi).

 u Hindamiskriteeriumid ei ole ainult tegevuse või tulemuse 

kirjeldused. Neis peab üldjuhul olema ka määrsõna, mis 

viitab kvaliteedile või täpsustab muul viisil oodatavat tule-

must. Näiteks on hea hindamiskriteeriumi sõnastus: õppija 

“koostab projekti detailse plaani koos etappide nimetuste, 

kirjelduste ja tähtaegadega”, “nimetab maali põhjal vähe-

malt kolm impressionismi tunnust” või “joonistusel on kõik 

ülesandepüstituses olevad objektid olemas”.

 u Hindamiskriteeriumides on hea vältida hinnangulisi määr-

sõnu nagu “on ilus”, “on piisav”, “on harmooniline”, sest 

nende kriteeriumide äratundmine on õpilastele keeruline. 

Näiteks ei sobi hindamiskriteerium “kompositsioon on ter-

viklik”, sest õppijatel puudub kogemus otsustamaks, millal 

nad ise või teised sellele kriteeriumile vastavad. Parem on 

kirjutada detailsemalt, et “värvikooskõla on kooskõlas õpitud 

teooriatega.”

 u Hindamiskriteeriumides tuleb kajastada ka neid üldpädevu-

si, mis on õpitulemustes nimetatud. Lisaks võib hinnata ka 

muid üldpädevusi, kuid siin tuleb olla konkreetne – ei piisa, 

kui kriteeriumis on öeldud, et õppija teeb teistega koostööd. 

Parem on öelda, et “õppijad arutavad tegevuste järjekorra 

läbi, panevad selle kirja ning teostavad töö vastavalt saavu-

tatud kokkuleppele”.

 u Hindamiskriteeriumid, nagu ka õpitulemused, ei tohi olla 

ülepaisutatud – need peavad olema keskmise õppija poolt 

etteantud ajaga saavutatavad. Liigse nõudlikkuse tulemu-

seks on nn pindmine õpihoiak, kus tihti on tulemuseks lo-

hakas töö ja huvi kadumine.

 u Kunstivaldkonnas on hindamiskriteeriumide koostamine 

keerulisem kui mujal, sest head tulemust on raske ette kir-

jutada. Samuti võib hea tulemus olla väga erinev. Lisaks ei 

hinnatakse kunstivaldkonnas ainult konkreetseid teadmisi ja 

oskusi. Seepärast tasub mõelda, millised on õpitulemustest 

tulenevad põhielemendid, mida kindlasti tuleb hinnata ja 

need kirja panna. Neile võib lisada veel aspekte, mida hin-

natakse, näiteks: värvivalikut, kompositsiooni vm. Näiteks 

kui tunniülesanne on voolida savist sangaga õõnesvorm ja 

dekoreerida see ribaornamendiga, siis sobivad hindamis-

kriteeriumidesse järgmised sõnastused: õõnesvorm vastab 

ülesandepüstitusele ja püsib püsti; sang on korralikult kin-

nitatud;  dekoreerimisel on kasutatud ribaornamenti.

 u Kõigil juhtudel ei ole mõtet “3” taset täpselt lahti kirjutada. 

Piisab kui õppija teab, mis on kindlasti vajalikud positiivse 

hinde saamiseks ning et muudes asjades võib tal esineda 

vigu. Hea on aga vältida varianti, et ükskõik mida õppija 

teeb, ikka saab ta “3” kätte. 

Hindamiskriteeriumide koostamisel  
jälgi, et...

 u need on kindlas kõneviisis,

 u kirjeldad sobivalt kas protsessi või 

tulemust,

 u need vastavad küsimusele "kuidas?",

 u need ei ole hinnangulised,

 u neis on kajastatud ka üldpädevused,

 u need pole ülepaisutatud,

 u keskendud põhilisele,

 u kirjeldad vähemalt õpitulemuse taset,

 u lõimingutsentri puhul on kirjas iga 

valdkonna hindamiskriteeriumid.
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protsessis ainult kolme, siis aitab kujundav hindamine leida 

üles vähemalt kaks puuduvat. Samas, kui algklasside laps 

on joonistanud tundmatu looma, kuigi pidi joonistama lille, 

võib esile tuua tema püüdlikkust, suunates ta tähelepanu 

uuesti õppeülesandele ja ehk soovitades teda loomale ka 

lille lisama.

 u Kujundava hindamise juures on väga oluline toetav ja õppi-

ma suunav meeleolu. Kindlasti ei tohi õppija tulemust hal-

vustada ega naeruvääristada. Tavaliselt on õppijal põhjus, 

miks ta midagi tegi. Sellest põhjusest  teadasaamiseks so-

bivad väga hästi küsimused. Küsimus annab informatsiooni 

õpetajale ja aitab õppijal ka endas paremini selgust saada. 

Sõltuvalt vastusest saab õpetaja aidata õppijal protsessis 

edasi liikuda.

 u Küsimused on abiks ka õppija eneseanalüüsile, mis elukest-

va õppe kontekstis muutub järjest olulisemaks. Kuna enda 

analüüsimine, mitte kirjeldamine, on õppijale keeruline, on 

siin heaks abiliseks kas hindamiskriteeriumid või suunavad 

küsimused. Oluline on, et õppija õpib sõnastama oma õn-

nestumisi ja arenguruumi võimalikult adekvaatselt ja samas 

lootusrikkalt, et ta suudab rohkem ja paremini.

 u Kujundavas hindamises võib teatud protsesside alguses sõ-

nastada koos õppijatega nende eesmärgid. Kunstivaldkonda 

sobib see ehk enamgi kui mujale. Samuti on hea anda õp-

pijatele valikuvõimalusi oma pädevuste tõestamiseks – nii 

suureneb ta motivatsioon. Kui aga eesmärk on õpitulemuste 

keeles ühiselt sõnastatud ja nende juurde ka hindamiskri-

teeriumid loodud, toimub hindamine samamoodi varem 

kavandatu põhjal.

 u Kujundavaks hindajaks ei pea olema õpetaja või õppija ise. 

Protsessi kestel sobib tagasiside andjaks hästi ka kaasõpilane. 

Ka kaasõpilaste hinnang toetub hindamiskriteeriumidele.

 u Kui tegemist on lõimingutsentri hindamisega, siis on hea, kui 

iga valdkonna õpetaja kirjutab oma hindamiskriteeriumid, 

mida ühe meetodiga hinnatakse. Nii teeb õppija ühe töö, 

aga saab mitu hinnet.

Hindamiskriteeriumid on õppeprotsessis üheks õppimise allikaks – 

nende kaudu antakse juhiseid, kuidas on kõige parem mingit asja 

teha. Sõltuvalt hindamismeetodist tuleb kaaluda, mida ja kui palju 

kriteeriumidesse kirjutada. Üldine loogika on, et noorematele on 

mõtet rohkem protsessi ette kirjutada, vanemate puhul on mõist-

likum kaardistada oodatavat tulemust. Hindamismeetodi soorita-

miseks saab seda ka harjutada õppeprotsessi käigus õppemeeto-

dina või anda enne kokkuvõtvat hindamist tagasisidet kujundava 

hindamisena, nii et õppija saab oma tulemust veel parandada.

Kujundava hindamise võimalused kunstis 
Eestis on erinevaid arusaamu kujundavast hindamisest, aga kõiki 

ühendab see, et nende abil saab õppija teada, mis õnnestus ja mis 

vajab parandamist. Kujundav hindamine ei ole ainult õppija töö ja 

tegevuse korrigeerimiseks, selle abil saab õpetaja ka õppeprotsessi 

kohendada. Sellisel viisil on kujundavat hindamist võimalik kasutada 

ka kunstivaldkonnas.

Järgnevalt esitame mõned soovitused kujundava hindamise teos-

tamiseks:

 u Kujundav hindamine on nagu juhendamine. See toetab 

õppijat protsessi jooksul, aga ei mõjuta lõpptulemust ehk 

kokkuvõtvat hinnet. Kujundavat hindamist ei väljendata ta-

valiselt hindega, vaid pikema suulise või kirjaliku sõnastuse-

ga. Samas, kui hinne ei mõjuta õppija kokkuvõtvat tulemust, 

võib seda teatud juhtudel ka kasutada.

 u Kujundav hindamine toetub hindamiskriteeriumidele, kui-

gi võib öelda ka enamat. Kui eelduseks on gooti stiili viie 

tunnuse ära tundmine fotodel, õppija oskab öelda õppe-

Eestis on erinevaid arusaamu 

kujundavast hindamisest, aga kõiki 

ühendab see, et nende abil saab õppija 

teada, mis õnnestus ja mis vajab 

parandamist. 
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 u Kujundavaid kommentaare võib lisada põhjendusena ka 

kokkuvõtvale hindele. Seda eriti juhul, kui õppimisprotsess 

jätkub ja õppija saab oma tegevusprotsessi või tulemust 

varsti juba parandada. Teine variant on enne kokkuvõtvat 

hindamist 

 u Kõikidel juhtudel on kujundavatest kommentaaridest abi 

siis, kui need on piisavalt konkreetsed ja näitavad vajadu-

sel ka teed, kuidas paremat tulemust saavutada. Liiga üld-

sõnalisena või liiga negatiivsena võib kujundav hindamine 

olemata olla – õppija ei oska ega suuda sellega nagunii 

midagi peale hakata.

Kokkuvõtteks tähendab üleminek väljundipõhisele õppekavale suurt 

hulka muutusi, eriti hindamise mõistmises. Paljusid asju sõnastatak-

se vaatamata uute terminite poolt algul toodavale segadusele selge-

malt ja täpsemalt. Samas tunnevad õpetajad ka uues lähenemises ja 

võõrastes terminites ära palju tuttavat ja praktikas toimivat – kasvõi 

kujundavat hindamist. Kuigi väljundipõhine õppekava on eesmär-

giseadelt ja keelekasutuselt õppijakeskne, annab see ka õpetajale 

varasemast enam vabadust ja liikumisruumi. Õpetajale ei kirjutata 

ette õppeprotsessi läbiviimist ja ta võib muuta õpetatava järjekorda. 

Õpetajale ei anta enam kohustuslikuna ette hindeprotsente, vaid 

eeldatakse tema enda otsust, milline hinne vastab õpitulemuse 

tasemel ootustele. Uuendatud õppekava on seepärast varasemast 

paindlikum, võimaldades efektiivsemalt toetada ka konkreetsete 

õppijate õppimist. 


