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Soolist ebavõrdsust märgatakse, aga probleemiks ei peeta ja lahendusi ei 
teata. 
 
Ülle-Marike Papp 
 
Sellise üldise kokkuvõtte võib teha uuringutest,, mis viidi läbi. Euroopa Liidu Sotsiaalfondi 
poolt rahastatud projekti „Kas õpilased või poisid ja tüdrukud?  Uurimus Eesti õpetajate ja 
haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks“ raames. Projekti 
tegevused lähtusid vajadusest välja töötada juhend koolidele, kuidas varjatud soolist 
ebavõrdsust märgata, soolise võrdsuse eesmärke arengu- ja  õppekavadesse lõimida ning 
sootundliku pedagoogika põhimõtteid ka üldisemalt rakendada.  
 
Mida tähendab sooline võrdõiguslikkus hariduses?  
 
Sooline võrdõiguslikkuse hariduses tähendab lisaks formaalsele võrdsele juurdepääsule 
(õiglased võimalused saada nii formaalset kui mitteformaalset haridust) ka võrdset kohtlemist 
ja võrdseid võimalusi haridusprotsessis. Viimane ei piirdu vaid sama õppekavaga, vaid eeldab 
õpilaste erinevate õpistiilidega arvestamist ning selliste õppemeetodite ja –materjalide 
kasutamist, mis oleksid vabad soolistest stereotüüpidest ja traditsioonilistest soorolliootustest.    
Seda, kuivõrd need põhitingimused on koolis täietud, hinnatakse haridustulemuste ja peale 
haridussüsteemi omandatud staatuse võrdsuse alusel. Esimesse kuuluvad haridustee pikkus, 
akadeemiline kvalifikatsioon, diplomid jms, teine ilmneb karjäärivõimalustes, osalustes, 
õigustes, vastutustes, kohustustes, ressurssides.             
Soolise kihistumise ja sooline ebavõrdsuse näitajate poolest paistab Eesti teiste EL 
liikmesriikide kõrval välja väga aeglaselt moderniseeruva ja paljuski patriarhaalse riigina.  
 
Sooline võrdõiguslikkus kui väärtus, põhimõte ja arengueesmärk   
 
Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikes õppekavades on alusväärtusteks muuhulgas õiglus, 
inimväärikus ja sooline võrdõiguslikkus, sätestatud on ka kogu õppetöö korralduses võrdse 
kohtlemise põhimõtte ja inimõiguste järgimine. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kohaselt on 
kõik haridusasutused kohustatud soolist võrdõiguslikkust edendama. Soogruppide vahelise 
võrdsuse saavutamine  eri taseme õppes on eesmärkideks Eesti haridusstrateegia 2020 
sihtseisundi indikaatorites -  on vaja vähendada vahet poiste ja tüdrukute väljalangevuses, 
sooliselt ühtlustada keskhariduse valikuid ning liikuda  EL haridusministrite poolt seatud sihi 
suunas, mille kohaselt üliõpilaskonna koosseis peaks õppima asumisel, õppimise ajal ja 
lõpetamisel peegeldama ühiskonna koosseisu. 
 
Õpetajad ja kasvatajad kui võtmeisikud 
 
Uuringutest on selgunud, et õpetus ja kasvatus ei ole kunagi sooliselt neutraalsed ega ka mitte 
võrdsed ja õiglased 
On selge, et igas ühiskonnas domineeriv sooideoloogia suunab ka koolijuhtide, õpetajate ja 
õpilaste  igapäevaseid tegevusi, suhtlemist ja suhtumist.  Soolised eelarvamused ja 
stereotüübid, mis läbivalt ilmnevad õppetöös, klassiruumis ja koolis, on enamasti 
teadvustamata, neile toetuv käitumine ettekavatsematu ning tahtmatu. 
Kuigi sooline identiteet ning paljud teadmised hoiakud, mis on aluseks sooliste erinevuste 
kujunemisele on omandatud juba esimestel eluaastatel, on lasteaed, kool ja muud 
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haridusinstitutsioonid ainsad, kus saab teadlikult arvestada sooaspekti ja toetada sellise soolise 
identiteedi kujunemist, mis tagaks toimetuleku tulevikus.  Soolisuse ja sooideoloogia 
märkamine ja kriitiline hindamine aitab avardada mõlemast soost õpilaste valikuvõimalusi, 
mõjutada positiivselt õppeedukust, võimeid, oskusi ning enesekindlust. 
Kõige olulisemateks võtmeisikuteks ülalkirjeldatud ülesannete täitmisel on õpetajad. 
 
Kuivõrd on Eesti õpetajad valmis sooaspektidega tegelemiseks?  
 
2011.aasta sügisel küsitles AS Saar Poll 200 õpetajat Eesti erinevatest koolidest, et välja 
selgitada õpetajate hoiakud ja valmisolek seadusnormide ja poliitiliste eesmärkide täitmiseks.   
Paralleelselt viisid Tallinna Ülikooli kasvatusteaduskonna õppejõud ja doktorandid  läbi 
süvaintervjuud haridusametnike ja õpetajakoolituse spetsialistidega.  
 
Lisaks palgaprobleemidele  arutatakse enamuses koolides õpetajaskonna soolise koosseisu 
üle, tõstatakse küsimusi poiste ja tüdrukute erinevatest õpitulemustest ja käitumismustritest, 
veidi vähem aga muretsetakse koolist väljapoole jääva tööturu soolise jagunemise või 
sooliselt tüüpiliste erialavalikute pärast.  
Küsitlusest selgub, et soolisusega seotud teemadel räägitakse koolis kõige sagedamini seoses 
meesoost õpetajate vähesusega (71,1 %).  Veidi harvem on kõneaineks poiste ja tüdrukute 
erinev käitumine (52,0 %), poiste suurem väljalangevuse põhikoolist (49,5), hariduse 
feminiseerumine (48,0 %), poiste ja tüdrukute erinev õppeedukus (45,6 %), ja poiste 
lühemaks jääv haridustee (43,6 %).  
Üldhariduskoolijärgsed teemad on kõneaineks tunduvalt harvem. Sellisteks on neidude ja 
noormeeste erinevad haridustee valikud (25,5 %) ja tütarlaste suurem osakaal kõrgkoolis 
(24,0 %).  
 

Arvamustes peegelduvad hoiakud vastavad kehtivale sooideoloogiale 
 

Eestis on iga teine vastaja (51,5% ) veendunud, et poisid vajavad rohkem aktiivseid 
õpetamismeetodeid ja elamusi kui tüdrukud, uskudes,  et see ühtlasi ka vähendab nende 
suuremat väljalangemist koolist. 35,8% õpetajatest aga arvab, et seda võiks vähendada 
senisest suurem meesõpetajate arv koolis.  
Vaid 17,2 % meie õpetajatest usub, et poiste suurema väljalangevuse põhjuseks on see, et 
õpilase roll koolis – olla alluv, kuulekas, ei lange kokku ühiskonnas praegu kehtiva, aga 
aegunud traditsioonilise  mehelikkuse ideaaliga.  
 
Enam kui kolme aastakümne jooksul muudes maades tehtud arvukates haridusalastes 
uuringutes, mis on keskendunud poiste suuremale väljalangevusele,  on jõutud järeldustele, et  
pole olemas poistele või tüdrukutele omasemat õpetamisviisi. Õpilaste õpitulemusi 
parandavad sellised õpetamismeetodid, mis on huvitavad  nii poistele  kui ka tüdrukutele. 
Poistele teistsuguste õpetamismeetodite nõudmine kõlab aga tütarlaste suhtes otseselt 
diskrimineerivalt.  
 
Meesõpetajate värbamise vajadusest on räägitud  ka avalikus diskursuses palju, kuigi 
rahvusvaheliselt puuduvad uuringud, mis lubaks järeldada, et meesõpetajad on  poiste jaoks 
paremad kui naisõpetajad.1 
 

                                                           
1
 Gender and Education: the Evidence on pupils in England.   
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Enam kui kolmandik vastanutest nõustub argikõnes levinud meemiga „poisid on poisid..“, 
seega seisukohaga, nagu oleks kõigil poistel togimine ja kaklemine veres, loomuomane, 
sünniga kaasa antud. Veelgi rohkem vastanutest  (46,0 %) on aga seisukohal , et poiste 
kasvatamisel tuleb silmas pidada ja rõhutada traditsiooniliste mehelike omaduste kujundamist. 
Seda seisukohta toetab iga teine meesõpetaja.  Andmete  analüüsil selgus, et tugevaks 
mõjutajaks on ka kooli õppekeel e. õpetaja rahvus – mitteeestlaste nägemused  on eestlastega 
võrreldes veidi rohkem kujundatud traditsiooniliste soostereotüüpide poolt ja neid toetavad. 
Nii pooldab traditsioonilise maskuliinsuse järgimist 54 % venekeelsetest ja 43,5 % 
eestikeelsetest vastajatest.  Kuigi 81,9% vastanutest nõustub väitega, et tööturu jagunemine 
naiste ja meeste töödeks sõltub varasematest  haridusvalikutest, õigustavad enam kui pooled  
(66,7%) sellist soolist segregatsiooni põhjendusega, et naised ja mehed sobivadki paremini 
erinevate tööde tegemiseks. 
Arvamused, et poisid vajaksid hoopis teistmoodi õpetamist, rohkem meesõpetajaid jms. 
saadavad selge sõnumi sellest, nagu  oleksid kõik poisid ühesugused, kes diametraalselt 
erinevad tüdrukutest või vastanduvad naisõpetajatega.  Nii see ju ei ole, aga  sageli nähakse 
maailma just läbi selliste soostereotüüpide.  
 
Oma kooli naissoost ja meessoost õpetajate iseloomustamisel seostatakse sooga kõige vähem 
inimese  enesekindlust, otsustusvõimelisust, julgust, loogilisust. Just nende omaduste puhul 
valiti vastusevariandiks – „pole seotud sooga, sõltub inimesest“. Seevastu  hellust, leebust, 
jutukust ja tundelisust omistatakse valdavalt ( 70 – 60 %) naisõpetajatele. Ükski meesvastaja 
ei arvanud aga näiteks, et loogilisus võiks iseloomustada naissoost õpetajat, samuti arvas vaid 
üks naissoost vastaja, et kedagi tema meeskolleegide seast võib jutukaks pidada.   
Loogilisust, ratsionaalsust, julgust ja otsustusvõimelisust peeti valdavalt meesõpetajatele  
iseloomulikeks omadusteks, neid mainiti ka sagedamini just meesõpetajate endi poolt. 
Meil üldlevinud arusaamade kohaselt peabki ju  üks õige mees olema agressiivne, emotsi-
oonivaba, domineeriv, saavutustele ja karjäärile orienteeritud perekonna ülalpidaja.  
 
 
Kas suhtumises soolistesse stereotüüpidesse ja soorollidesse on õpetajad kaasaegsemad 
kui keskmisel  Eesti elanikul? 

Omadused, mida koolikeskkonnas väärtustatakse  – käitumine, teistega arvestamine, 
eneseväljendusoskus on ühtviisi oluliseks hinnatud mõlemast soost õpilaste jaoks. Vaatamata 
sellele, et enamus õpetajatest väidab, et nende jaoks pole distsipliin eriti tähtis, peetakse kõige 
olulisemaks siiski käitumisoskusi, seda veidi enam poistele kui tüdrukutele,  
Käitumisoskusi hinnatakse oluliseks nii nais- kui meesõpetajate poolt, noorema ( kuni 35-
aastaste)  ja vanema ( üle 55 aastaste) vanusegrupi esindajate poolt ja olenemata kooli 
õppekeelest.  

 
Eesti elanikkonna avaliku arvamuse uuringute2 kohaselt eristuvad oluliselt ootused poistele ja 
tüdrukutele (s.o. järgmise põlvkonna meestele ja naistele) eluks vajalike oskuste alusel. 
Argiteadvuse järgi tuleks poisse kasvatada ametialal edukateks (seda pea võrdselt nii meeste 
kui ka naiste arvates) tüdrukuid aga ette valmistada nii, et nad saaksid hakkama sotsiaalsetes 
suhetes ja koduses elus. 
 
Vaid vähesed õpetajad eristuvad nendest arusaamadest oma progressiivsemate vaadete 
poolest. Soorollidele omased stereotüüpsed hoiakud ilmnevad  näiteks selles, kuivõrd enam 

                                                           
2
 Soolise võrdõiguslikkuse monitooringud 2003, 2005, 2009  



4 

 

oluliseks peetakse ka õpetajate poolt poiste puhul tehnikaga ümberkäimise ja tütarlastel 
söögitegemise oskusi. Selgelt stereotüüpsed on ka arusaamad sellest, kes peab enda välimuse 
eest rohkem hoolitsema ja kes rohkem ettevõtlik olema. Millegi muu kui stereotüüpidega ei 
saa seletada seda, miks autojuhtimist peetakse isegi kaasajal pigem poistele oluliseks kui 
tüdrukutele ja miks just sagedamini poiste puhul on tähtsaks peetud ka arvutioskust..   
 
Andmed ei luba kahjuks teha erilisi järeldusi selle kohta, et nooremas vanusegrupis 
soostereotüübid väiksemad oleksid, sest alla 35 aastastest õpetajatest polnud ühtegi, kes oleks 
olnud seisukohal, et tütarlastele oleks vajalik ka tehnikaga ümberkäimise ja nt. autojuhtimise 
oskus. Küll on nad aga tunnistanud, et tüdrukutel on vaja enesekehtestamise oskust, mis 
tundub olevat suhteliselt progressiivne seisukoht. Ka ei arva nooremad õpetajad samavõrra 
kui vanemad, et enese eest hoolitsemine oleks neidudele olulisem kui poistele ning usuvad 
sagedamini, et ettevõtlikkust peaks õpetama ka tüdrukutele.   Piltlikult võib öelda, et kui 
noorema vanusegrupi õpetajad arvavad, et söögitegemise oskus on kaks korda olulisem 
tütarlastele kui poistele, siis vanema vanusegrupi esindajad peavad seda tütarlastele lausa 
seitse korda olulisemaks oskuseks.  
 
95,5 % vastanutest usub, et õpilaste hindamine vastab võrdse kohtlemise põhimõttele, 84,3 %, 
et poistele ja tüdrukutele kehtivad nende koolis ühesugused käitumisnormid ning  68 % 
vastanutest väidab, et sooline ebavõrdsus pole nende koolis probleemiks. Nii  nõustuski 
väitega,  et koolides tuleb soolise ebavõrdsuse vähendamisega põhjalikult tegeleda,  vaid 
viiendik vastanutest. Soolise ebavõrdsuse vähendamise olulisus on teadvustatud 18,5 % nais- 
ja 28,4 % meesõpetajate poolt. Teema suhtes eitaval seisukohal on 75,4 % naisõpetajatest ja 
67,6 % meesõpetajatest.  
See annab võimaluse järeldada, et probleemvaldkondi- õpetajate soolist koosseisu, poiste 
suuremat väljalangevust ja soolisi erinevusi õpimotivatsioonis, millest küllaltki sagedasti 
omavahel räägitakse, et seostata soolise ebavõrdsusega.  
 
Mida vajatakse seadusnormide järgimiseks ning püstitatud eesmärkideni jõudmiseks? ?  
 
Lünka teadmistes ja arusaamades tunnistavad ka õpetajad ise, nimetades kolme kõige enam 
soolise võrdõiguslikkuse edendamist takistava teguri hulgas ühiskondlikult tunnetatud 
vajaduse puudumist  (40,7%),  laialt  levinud arvamust, et teema pole oluline (32,4%) ning   
soolise võrdõiguslikkuse eesmärkide vähest  lahtikirjutatust ja arusaadavust (27,5%).  
Vanusegruppide erinevused ilmnevad näiteks selles, kuivõrd selged arvatakse olevat soolise 
võrdõiguslikkuse eesmärgid, Nende lahtikirjutamise ja selgitamise vajalikkust nimetab 19,0 % 
noormatest ja 39,2% vanematest õpetajatest. Nooremast  vanusegrupist väidab aga jälle 
vähem - 26 %, ja vanemast vanusegrupist rohkem - 31,4 %, et igasugused takistused soolise 
ebavõrdsuse vähendamiseks  puuduvad.  
 
Iga teine õpetaja on seisukohal, et nad vajaksid sooaspekti arvestamiseks teemakohaseid 
õppevahendeid, 44,5 % vastanute arvates vajatakse koolitusi, 39,2 % arvates konkreetseid 
metoodilisi materjale, juhiseid  ja selgitusi.  Nii õpetajaskonna motiveerimist kui ka 
välisekspertide poolset juhendamist peab vajalikuks  28,4 % vastanutest.  
Motivatsiooniteguriteks peetakse  eelkõige võimalust arendada kooli (43,6 %) ja saavutada 
õpilastepoolne  parem suhtumine õppe- ja kasvatustöösse (35,8 %), ühtlasi kasutada uusi 
tööviise ja meetodeid (31,4 %).  

 
Oluline on sügavalt läbi mõelda, kas soolist diferentseerimist on ikka tõesti vaja senisest 
veelgi enam suurendada, et  anda poistele  rohkem  iseseisvust võistluslikku edu võimaldavaid  



5 

 

ülesandeid,  süvendades  veelgi olemasolevat soolist segregatsiooni ja kahe sotsiaalse grupi 
vastandamist või mitte. Kas jäädagi uskuma, et kõik on ette määratud geenidega ja 
bioloogiaga või ikkagi analüüsida seda, kuidas soolist ebavõrdust ja soolisi võimusuhteid 
pidevalt konstrueeritakse, milliseid meeme ja stereotüüpe taaskorratakse? Ehk oleks meie 
väikese rahvaarvu juures otstarbekas ja ratsionaalne võtta omaks muude riikide sootundliku 
hariduse põhimõtted - anda tütarlastele ja poistele tulevikus toimetulekuks juurde just neid 
oskusi, millest neil praeguse aegunud sooideoloogia kohaselt  puudu jääb – tütarlastele  
enesekindlust, riskijulgust, ettevõtlikkust ja tehnikahuvi, poistele oskusi, mida on vaja 
suhtlemiseks, läbirääkimiseks, teistega arvestamiseks, vägivallast hoidumiseks jms.?   
Kinni hoidmine vanast mõtteviisist, et loodus on kõik paika pannud või usust, et inimene ise 
indiviidina otsustab kõik oma „vaba tahte“ kohaselt,  ei aita liikuda demokraatlikuma, 
õiglasema ja sooliselt võrdsema ühiskonna poole. 
 
Peame õppima nägema sugu ja soolisust kui sotsiaalset institutsiooni, mis mõjutab igaühe elu 
ja ühiskonda, märkama eelarvamusi ja stereotüüpe ning ideedekogumit, millele see toetub.  
 
Selleks, et kokku leppida ja kehtestada positiivsed käitumisnormid  ja loobuda bioloogilistest 
põhjendustest sotsiaalsetele nähtustele, on vaja, et õpetajad saaksid ise mõtiskleda omaenese 
identiteedi, uskumuste, väärtuste, eelarvamuste, ootuste, hoiakute, feminiinsuse/maskuliinsuse 
väljenduste ning oma õpetamisviiside üle, arutada   samalaadseid küsimusi koos kaastöötajate 
ja õpilastega, aga ka laiemas ringis. 
 
Abistavad juhendmaterjalid, sh. soolise võrdõiguslikkuse auditi metoodika koolidele, 
kasulikud lingid ning küsitluse ja süvaintervjuude tulemusi peegeldavad artiklid 
avaldatakse veebis  http://enu.ee/haridus-ja-sugu 

 
28. mail 2012.a. kell 9.30-14.45 toimub Tallinna Ülikooli ruumis M 648 projekti 
lõppseminar, kus uurimistulemusi tutvustavad Andrus Saar, Tiiu Kuurme, Gertrud 
Kasemaa, Elo-Maria Roots ja Ülle Papp.  
 

 

  


