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Riskikäitumise ennetuse ja sekkumise temaatika lähtekohad 
 
Mis liiki riskikäitumist käsitletakse inimeseõpetuse ainekavas? 
Inimeseõpetuse ainekavas käsitletakse laste ja noorukite seas eri liiki riskikäitumist, mille 
sisuks on sotsiaalselt määratletud ja aktsepteeritud käitumismustrite, reeglite, normide ja/või 
standardite rikkumine erinevas ümbruses (kodus, koolis, ühiskonnas). Sääraseid käitumisviise 
määratletakse kui antisotsiaalset käitumist (Walker, Colvin, Ramsey 1995). Täpsemalt 
hõlmab antisotsiaalne käitumine kolme aspekti sotsiaalselt määratletud ja aktsepteeritud 
käitumismustrite, reeglite, normide ja/või standardite rikkumises erinevas ümbruses: 

a) sotsiaalselt sobimatu käitumise, mis pole sotsiaalses rühmas heaks kiidetud; 

b) sotsiaalselt sobimatu rollikäitumine; 

c) sotsiaalselt mitteaktsepteeritud hoiakute omandamine. 

Antisotsiaalne käitumine on kirjeldav termin, et iseloomustada tegevusi, kui rikutakse 
tahtlikult teiste inimeste või ühiskonna õigusi nii, et niisuguse käitumise tagajärjed on 
kahjulikud. 

Antisotsiaalse käitumise alla kuulub terve hulk käitumisviise, mida võib jaotada nelja 
alaliiki (Frick jt 1993): 

1) varavastane väärkäitumine, nt varastamine, vandalism; 
2) noorukiealiste staatusega seotud väärkäitumine, mis on kahjulik nende arengule ja 

tervisele, nt uimastite tarvitamine, koolist välja langemine, koolist põhjuseta 
puudumine; 

3) vastuhakuga seotud käitumine, nt vastuhakk vanematele või õpetajatele, vaidlemine; 
4) agressiivne käitumine, nt kaklemine, kiusamine. 
Laialdane liigitus antisotsiaalse käitumise kohta (varavastane, agressiivne, vastuhakk ja 

noorukiealise staatusega seotud) annab lähtekoha erinevate riskikäitumise liikide 
käsitlemiseks inimeseõpetuses. 

Inimeseõpetuses käsitletakse noorukite tervisega seotud riskikäitumise liike (vt pt 
Tervisekasvatus inimeseõpetuses), milleks on käitumine, mis võib tekitada vigastusi; 
seksuaalset riskikäitumist, ebatervislikku toitumist, mittepiisavat kehalist aktiivsust ning 
suitsetamist, alkoholi ja teiste uimastite tarvitamist. Kõik need on levinumad riskikäitumise 
liigid noorukite seas ning kuuluvad antisotsiaalse käitumise alla, olles osa noorukiealiste 
staatusega seotud väärkäitumisest. 

Seega käsitleb antisotsiaalne käitumine nii noorukite tervisega seotud riskikäitumise 
erinevaid liike, mis on üks osa noorukiealiste staatusega seotud väärkäitumisest, kui ka suurt 



hulka teisi käitumisakte, kui rikutakse teiste inimeste või ühiskonna õigusi, kusjuures sellise 
käitumise tagajärjed on negatiivseid – füüsiline ja/või psühholoogiline kahju. 

Käesolevas käsitluses on riskikäitumine sünonüümiks antisotsiaalsele käitumisele. 
 
Millised on riskikäitumise käsitlemise rõhuasetused inimeseõpetuse ainekavas? 
Arengulisest perspektiivist võttes on tänapäeval noorukite antisotsiaalsele käitumise kulule 
omased teistsugused tendentsid kui paar aastakümmet tagasi. Täheldatavad on kaks 
antisotsiaalse käitumise kulgu (nt Moffitt jt 2001; Kõiv 2006). 

Antisotsiaalse käitumisega seotuse algusaja ja kulu põhjal on (väike) osa noorukeid 
seotud tõsiste antisotsiaalse käitumise liikidega (varavastane väärkäitumine, agressiivse 
käitumise erinevad liigid, tõsised staatusega seotud antisotsiaalse käitumise liigid) varajases 
noorukieas. Need noored kuuluvad riskirühma, kellel on suur tõenäosus olla antisotsiaalse 
käitumisega seotud ka edaspidi. 

Teiselt poolt suureneb enamikul noorukitel seotus antisotsiaalse käitumise erinevate 
vähem tõsiste liikidega koos suurenenud vabaduse ja valikutega. Säärane seotus väheneb aja 
jooksul siis, kui võetakse omaks täiskasvanu vastutus ning omandatakse täiskasvanu 
sotsiaalne küpsus. Enamiku varajases ja keskmises noorukieas olevate noorte jaoks on 
tavaline (mõningate uurijate arvates ka normatiivne) olla seotud vähem tõsiste staatusega 
seotud antisotsiaalse käitumise liikidega nii, et eksperimenteeritakse eelkõige alkoholi ja 
tubakatoodete tarvitamist koos samaealiste või natukene vanemate eakaaslastega, sest 
konformsus eakaaslastega on suur ning eakaaslaste heakskiit on arenguülesandena tähtis. 

Rõhuasetused antisotsiaalse käitumise käsitlemises inimeseõpetuse ainekavas tulenevad 
tänapäeval ilmnevatest tendentsidest noorikuealiste käitumises, pöörates tähelepanu 
antisotsiaalse käitumise erinevate liikide seas eelkõige uimastite kasutamisele teiste 
staatusega seotud antisotsiaalse käitumise liikide seas.. 
 
Milliseid riskikäitumisse sekkumise võimalusi käsitletakse inimeseõpetuse ainekavas? 
Et tulla tänapäeval toime antisotsiaalse käitumisega, toetuvad sekkumisstrateegiad ühelt poolt 
psühhosotsiaalsetele teooriatele, keskendudes sellise käitumise riskiteguritele nende 
koosmõjus. Seega arvestatakse tõhusate sekkumiste puhul nii indiviidi endaga seotud 
riskitegureid kui ka sotsiaal-keskkondlikke riskitegureid nende koosmõjus. 

Peamised indiviidi endaga seotud riskitegurid on puudujäägid kognitiivses arengus ja 
varajased käitumisprobleemid, mis mõjutavad hilisemat akadeemilist ebaedu; agressiivsus, 
hulljulgus, impulsiivsus, enesekontrolli puudumine, puudujäägid hüvitise edasilükkamises, 
lühiajaline tähelepanuvõime, puudujäägid probleemilahendusoskustes, puudujäägid 
rollivõtmisoskustes ja empaatia arengus (Blackburn 1999). 

 
 
 
 
 



Ülevaate sotsiaal-keskkondlikest tegureist antisotsiaalse käitumise korral annab joonis 1. 
 
 1 tase: perekonnaga seotud tegurid       OTSENE 
  1) häired vanemate kasvatuspraktikas  
  2) perekonna stressorid 
 2 tase: kooliga seotud tegurid 
  1) sildistamine 
  2) eakaaslaste- ja õpetajatepoolne tõrjutus 
  3) sotsiaalne desorganisatsioon ning võimetus järgida, kontrollida ja suunata lapsi/noori 
 3 tase: kogukonnaga seotud tegurid 
  1) kuritegevus ja vägivald 
  2) vaba aja tegevuste kättesaamatus 
 4 tase: ühiskonnaga seotud tegurid 
  1) töötus ja töökarjääri probleemid 
  2) vägivaldsed aktid meedias 
  3) sotsiaalne diskrimineerimine ja etniline konflikt 
  4) kultuurilise sidususe ja sotsiaalse harmoonia puudumine   KAUDNE 
 

Joonis 1. Sotsiaal-keskkondlikud tegurid antisotsiaalse käitumisega seonduvalt (Walker, 
Covin, Ramsey 1995) 
 

Teiselt poolt saab metaanalüüsil põhinevatele uurimistulemustele (nt Wilson, 
Gottfredson, Najaka 2001) toetudes üldistatult öelda, millised on tõhusad ja vähem tõhusad 
sekkumised erinevate antisotsiaalse käitumise liikide puhul.  

Tõhusad sekkumised on:  
1) mitmed koolipõhised sekkumisprogrammid probleemse käitumise vähendamisel – 

kooli juhtimise ja distsipliiniga toimetulek ning käitumisnormide või käitumisele seatavate 
ootuste kehtestamine;  

2) indiviididele suunatud sekkumised – enesekontrolli ja sotsiaalse kompetentsuse 
arendamine, kasutades käitumuslikke või kognitiiv-käitumuslikke sekkumisi. 

Käitumuslikud sekkumised keskenduvad otseselt käitumise muutmisele. Neis jälgitakse 
käitumist teatud aja vältel, kasutades käitumise muutmiseks kas tagasisidet või positiivset või 
negatiivset jõustamist. Mõtlemisstrateegiate muutmiseks mõeldud kognitiiv-käitumuslikud 
strateegiad kätkevad modelleerimist ning uute käitumisviiside tutvustamist ja juhendamist 
uute omandatud oskuste kontekstis. Viimaste alla kuulub ka sotsiaalsete toimetulekuoskuste 
arendamise metoodika (Life Skills Training), mis on näidanud häid tulemusi (nt Botvin, 
Griffin 2007; Yankah, Aggleton 2008). 
 
Kuidas käsitletakse riskikäitumise ennetamise võimalusi inimeseõpetuse ainekavas? 
Varasemad käsitlused (enne 70. aastaid) rõhutasid seda, kuidas õpilaste antisotsiaalse 
käitumise ilmingutega hakkama saada. Alles hiljem hakati tähelepanu pöörama sellele, kuidas 
antisotsiaalset käitumist selle kaudu ära hoida, kuidas õppekorraldust ja õpet nii 



organiseerida, et säärast käitumist ei ilmneks. Tänapäeval pööratakse rohkem tähelepanu 
antisotsiaalse käitumise ennetamisele võrreldes sellega, kui selline käitumine on juba 
toimunud, tegeldes tagajärgedega hakkamasaamisega (joonis 2). 
 
 
 
Klass  Faas   Valdkond 
Eelkool  ENNETAMINE  sotsiaalsed ja enesekohased oskused 

1 akadeemilised oskused 
2 perekonna toetamine 
3 varajases eas probleemide identifitseerimine 
 
4  KORREKTSIOON sotsiaalsed ja enesekohased oskused 
5     akadeemilised oskused 
6     perekonna toetamine 
 
7  PARANDAV  sotsiaalsed ja enesekohased oskused 
8     akadeemilise oskused 
     kutsealased eeloskused 
     perekonna toetamine 
 
9  KOHANDAMINE sotsiaalsed toimetulekuoskused (life skills) 

10 kutsealased oskused 
11 üleminek tööellu 
12 enesekohased toimetulekuoskused (coping skills 

 
Joonis 2. Neljaastmeline ennetus ja sekkumine riskikäitumise korral (Bullis, Walker 1994) 
 
Inimeseõpetuse ainekavas on riskikäitumise temaatika käsitlemine üles ehitatud ennetavale 
vaatenurgale, võttes arvesse arengulist perspektiivi. Eriti suurt tähelepanu pööratakse just 
sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste arendamisele vastavalt arenguülesannetele erinevas eas. 
 

Seega lähtub ennetustöö ja sekkumine seoses antisotsiaalse käitumise erinevate 
liikidega inimeseõpetuses psühhosotsiaalsetest teooriatest ning keskendub sellise käitumise 
riski- ja kaitseteguritele. Ennetusprogrammid on suunatud sellele, et arengulisest 
perspektiivist võttes ei toimuks riskikäitumise laienemist ega seotust progresseeruvalt üha 
uute probleemse käitumise vormidega. 

Inimeseõpetuse ainekavas käsitletakse laste ja noorukite riskikäitumise ennetust ning 
sekkumist, lähtudes antisotsiaalse käitumise mitmetegurilisest iseloomust ja tõhusatest 
sekkumistest erinevate antisotsiaalse käitumise liikidega toimetulemisel, kusjuures tähtsad on 
järgmised aspektid:  

1) laiaulatuslik teoreetiline raamistik antisotsiaalse käitumise korral seoses 
riskiteguritega: indiviid, perekond, kool, kogukond ja ühiskond; 



2) sotsiaalsete reeglite ja normide omandamine klassi ning kooli tasandil; 
3) enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste õpetamine seoses arenguülesannete täitmisega, 

lähtudes käitumuslikest ja kognitiiv-käitumuslikest käsitlustest, pöörates tähelepanu nii 
käitumise kui ka mõtlemisstrateegiate muutmisele; 

4) arenguliselt sobiv info vastavalt vanuserühmale; 
5) aktiivõpimeetodite kasutamine. 
 
Ennetus- ja sekkumistöös seoses antisotsiaalse käitumisega on võtmeteguriks õpilaste 

enesekohaste ja sotsiaalsete oskuste arendamine seoses prosotsiaalse käitumisega. 
Antisotsiaalse käitumise vastand on prosotsiaalne käitumine, kus inimene kasutab omi 

ressursse selleks, et saavutada positiivseid tagajärgi mitte enda, vaid teise inimese jaoks 
(Warden, Chistie 1999). H.-W. Bierhoff on iseloomustanud prosotsiaalset käitumist kui 
käitumist, mis tähistab tegevust, mis on tahtlikult suunatud sellele, et kellegi teise olemist ja 
tegevust sotsiaalses situatsioonis parandada või tuua kasu teistele inimestele (Bierhoff 2002). 

Antisotsiaalne ja prosotsiaalne käitumine on vastandid eelkõige seoses sellega, millised 
on käitumise tagajärjed – antisotsiaalse käitumise puhul tahtlikult põhjustatud kahju ja 
negatiivseid tagajärjed (füüsilised või psühholoogilised) teisele inimesele ning prosotsiaalse 
käitumise korral kasu ja positiivsed tagajärjed teisele inimesele. 

Prosotsiaalne käitumine kätkeb endas näiteks teiste eest hoolitsemist, kooperatsiooni, 
sõbralikkust, abistamist, vastutusvõimelisust, usaldatavust, suuremeelsust ja enesekeskuse 
puudumist (Bruno 1992).  

Prosotsiaalset käitumist on liigitatud neljaks alaliigiks: hoolitsemine, jagamine, 
abistamine ja kaasamine (Warden, Chistie 1999): 

1) jagamine on näiteks asjade jagamine, kingituste tegemine; 
2) abistamine on füüsiline või praktiline abi (nt koolitöös, õnnetusjuhtumite korral); 
3) hoolitsemise alla kuuluvad toetus, empaatia, lojaalsus, teise inimese elu, asendi või 

seisundi mugavamaks muutmine; 
4) kaasamine sisaldab sellised käitumisviise nagu sõbrunemine, teiste teretulnuks 

pidamine ning isolatsiooni vältimine. 
Kokkuvõtvalt võime öelda, et inimeseõpetuse ainekavas lähtutakse riskikäitumise 

ennetus- ja sekkumisvõimaluste vaatlemisel kolmest tasandist, vastavalt rõhuasetustele 
arengulisest perspektiivist: 

1) antisotsiaalset käitumist käsitletakse üldmõistena, mille alla kuuluvad erinevad 
probleemide liigid: varavastane väärkäitumine, agressiivne käitumine, vastuhakuga seotud 
käitumine ning noorukiealiste staatusega seotud väärkäitumine; ennetus- ja sekkumistöö 
puudutab eelkõige õpilaste prosotsiaalse käitumise arendamist; 

2) noorukiealiste staatusega seotud antisotsiaalse käitumise alla kuulub tervisega seotud 
riskikäitumine ning ennetus- ja sekkumistöö puudutab tervist tugevdavat ja tervislikku 
eluviisi edendavat käitumist (vt ptk Tervisekasvatus inimeseõpetuses); 



3) tervisega seotud riskikäitumise alla kuulub omakorda uimastitega seotud 
riskikäitumine, mille puhul keskendutakse ennetuse ja sekkumiste korral sotsiaalsete 
toimetulekuoskuste (life skills) õpetamisele (vt ptk Uimastiharidus inimeseõpetuses). 

Alljärgnevalt keskendutakse vaid võimalustele ennetustöös ja sekkumisel seoses 
antisotsiaalse käitumisega üleüldse, jättes vaatluse alt välja tervisega seotud riskikäitumise ja 
uimastitega seonduva riskikäitumise, sest neid käsitletakse järgmistes peatükkides (ptk 
Tervisekasvatus inimeseõpetuses ja Uimastiharidus inimeseõpetuses).  
 
 
Riskikäitumise ennetuse ja sekkumise temaatika käsitlus kooliastmeti 
 

Esiteks, inimeseõpetuse ainekavas on ennetus- ja sekkumistöö keskmeks antisotsiaalse 
käitumisega õpilaste enesekohase ja sotsiaalse pädevuse arendamine seoses prosotsiaalse 
käitumisega kõiki kooliastmeid läbivalt (tabel 1). 

Teiseks, ainekavas on ennetus- ja sekkumistöös antisotsiaalse käitumise võtmeteguriks 
õpilaste enesekohase ja sotsiaalse pädevuse arendamine: 

1) oskused, kus õhutatakse lapsi vastu võtma ja järgima sotsiaalseid reegleid ning norme; 
2) oskused, kus õhutatakse laste arusaamist inimeste käitumise tagajärgedest 

interaktsioonis; 
3) tähelepanu (enda, teise) tunnetele ja teadlikkus tunnetest ning nende juhtimine; 
4) probleemilahendusoskuste arendamine; 
5) rollivõtmisoskuste ja empaatia arendamine; 
6) enesekontrollioskuste arendamine (k.a hüvitise edasilükkamine) (vt ptk 3.2.), sest 

need peegeldavad põhilisi indiviidi endaga seotud riskitegureid sellise käitumise arengul. 
Kolmandaks, inimeseõpetuse ainekavas lähtutakse riskikäitumise laialdasest käsitlusest, 

vaadeldes selle all sotsiaalselt määratletud ja aktsepteeritud käitumismustrite, reeglite, 
normide ja/või standardite rikkumist erinevas ümbruses (kodu, kool, ühiskond) ning 
keskendudes toimetulekule selle käitumisega, kusjuures ümbrust käsitletakse kooliastme 
edenedes üha avarduvana (tabel 2). 

Neljandaks, inimeseõpetuse ainekavas on kaalult suuremat rõhku pandud teemaatikas 
riskikäitumise ennetusele võrreldes toimetulekuga säärase käitumisega. 
 
Tabel 1. RÕK 2010 õpitulemused kooliastmeti inimeseõpetuse ainekavas seoses 
riskikäitumise ennetuse ja sekkumisega 
 
I kooliastme õpitulemused II kooliastme õpitulemused III kooliastme õpitulemused 
3. klassi lõpetaja: 
1) oskab suhelda ja käituda teisi 
arvestades ning koostööd tehes, 
sõnastab oma tundeid ja teab, et 
nende väljendamiseks on 

6. klassi lõpetaja: 
1) väärtustab enda ja teiste 
positiivseid iseloomujooni ja 
omadusi ning sõprust ja armastust 
vastastikuse toetuse ning usalduse 

Põhikooli lõpetaja: 
1) analüüsib riskikäitumist 
mõjutavaid tegureid ja mõju 
inimese tervisele ning 
demonstreerib õpisituatsioonis, 
kuidas kasutada tõhusaid 



erinevaid viise; 
2) väärtustab hoolivust, ausust, 
õiglust ja vastutustunnet; 
3) väärtustab sõprust ja toetavaid 
peresuhteid armastuse ning 
vastastikuse toetuse allikana; 
4) mõistab oma õigust keelduda 
ennastkahjustavast tegevusest 
ning teab, kuidas ohuolukorras 
abi kutsuda. 

allikana;  
2) väärtustab hoolivust, ausust, 
õiglust ja vastutustunnet ning 
kirjeldab tõhusaid sotsiaalseid 
oskusi igapäevaelus: üksteise 
aitamist, jagamist, hoolitsemist ja 
koostööd; 
3) kirjeldab ja selgitab konfliktide 
võimalikke põhjusi ning oskab 
eristada tõhusaid ja mittetõhusaid 
konfliktide lahendamise viise;  
4) demonstreerib, kuidas 
õpisituatsioonis tõhusalt 
verbaalselt oma tundeid 
väljendada, aktiivselt kuulata 
ning kehtestavalt käituda; 
5) teab ja oskab õpisituatsioonis 
leida otsuste langetamisel 
erinevaid lahendusviise. 
 

enesekohaseid ja sotsiaalseid 
oskusi riskikäitumisega 
olukordades; 
2) kirjeldab stressi ja kriisi 
olemust inimsuhetes ning teab, 
kuidas luua ja säilitada toetavaid 
ning lähedasi suhteid; 
3) väärtustab sõprust ja armastust 
vastastikuse toetuse allikana;  
4) kirjeldab rühma mõju inimese 
käitumisele ja demonstreerib 
õpisituatsioonis oskust keelduda 
tegevusest, mis kahjustab teda 
ennast ja teisi; 
5) teab kooselu reegleid ja norme 
toetavates inimsuhetes, mõistab 
nende vajalikkust rühmas ning 
väärtustab hoolivust, ausust, 
õiglust ja vastutustunnet. 

 
 
Metoodilised soovitused riskikäitumise ennetuse ja sekkumise temaatika käsitlemiseks 
 
Eri liiki riskikäitumisega toimetulemisel pole tähtis üksnes see, et tullakse tõhusalt toime 
säärase käitumisega, vaid ka see, kuidas õhutatakse ja arendatakse riskikäitumisele 
vastupidiseid – prosotsiaalse käitumise erinevaid liike (tabel 2 pakub lähtekoha niisuguste 
pädevuste arendamiseks). 
 
Tabel 2. Pro- ja antisotsiaalse käitumise väljendamine verbaalselt ning mitteverbaalselt 
(Bierhoff 2002) 
Prosotsiaalne 
käitumine: verbaalne 

Prosotsiaalne 
käitumine: 
mitteverbaalne 

Antisotsiaalne 
käitumine: verbaalne 

Antisotsiaalne 
käitumine: 
mitteverbaalne 

Nõustumise 
väljendamine verbaalselt 

Nõustumise 
väljendamine 
mitteverbaalselt 

Mittenõustumise 
väljendamine verbaalselt 

Mittenõustumise 
väljendamine 
mitteverbaalselt 

Abi pakkumise 
väljendamine verbaalselt 

Abi andmine Nõudmiste esitamine Tegutsemine jõudu 
avaldades 

Palvete ja soovide 
esitamine interaktsioonis 

Vastastikuse 
interaktsiooni õhutamine 

Teise inimese 
ähvardamine 

Füüsilise jõu kasutamine 
teise inimese vastu 

Komplimentide 
tegemine 

Teise vastu tunnustuse 
väljendamine 
mitteverbaalselt 

Verbaalselt selle 
väljendamine, et teine 
inimene ei meeldi 

Füüsiliselt selle 
väljendamine, et teine 
inimene ei meeldi 

Sõpruse väljendamine 
verbaalselt 

Sõpruse väljendamine 
mitteverbaalselt 

Teisele inimesele haiget 
tegemine sõnadega 

Teisele inimesele haiget 
või kahju tegemine 
füüsiliselt 



 
Lapse prosotsiaalset käitumist arendades on olulised järgmised võtmeelemendid: 

1) täiskasvanu armastab ja aktsepteerib last; 
2) täiskasvanute prosotsiaalse käitumise mudel on eeskujuks lapsele; 
3) täiskasvanud kasutavad teisi prosotsiaalse käitumise mudeleid (nt jutte, TV saateid, 

filme, diskussioone), et õhutada lapse prosotsiaalset käitumist; 
4) täiskasvanute ootused lapsele prosotsiaalse käitumise suhtes, 
5) täiskasvanud väärtustavad ühiskonnas aktsepteeritud üldinimlikke ja eetilisi väärtusi 

(Berk 1991). 
Kõigist eespool nimetatud teguritest on kõige suurema tähtsusega täiskasvanu 

(lapsevanema, õpetaja, kasvataja) prosotsiaalse käitumise mudel, mida laps on aldis 
modelleerima, kui tal on täiskasvanuga lähisuhted. Tähtsaim on see, et lapsel on 
prosotsiaalselt käituvaks rollimudeliks vähemalt üks täiskasvanu, kusjuures mudeliks saab 
olla üksnes selline inimene, kellel on lapsega püsivad ja pikaajalised lähedased suhted 
(Bierhoff 2002). 

Põhilised võtted ja viisid klassiruumis prosotsiaalse käitumise õpetamisel on: 
1) mudel – vaadelda prosotsiaalselt käituvat mudelit ning õhutada seda imiteerima, 

kusjuures mudeliks võib olla nii täiskasvanu kui ka eakaaslane; 
2) otsesed instruktsioonid – verbaalsed juhtnöörid, nõuanded ning kommentaarid 

prosotsiaalse käitumise kohta; 
3) kiitus ja positiivne kinnitus – suurendab prosotsiaalse käitumise tõenäosust.  
Karistusmeetodi kasutamine, kui distsiplineerimisel rakendatakse jõudu, surub 

prosotsiaalse käitumise maha (Eisenberg 1983).  
Klassiruumis, igapäevases õppetegevuses on riskikäitumise ennetamisel rõhutatud kolme 

aspekti (Meadows, Melloy 1996). 
1. Struktuur ja õppe organiseerimine kooliklassis. Efektiivsed õpetajad kõnelevad 

õpilastega, milline käitumine on klassiruumis aktsepteeritud ja milline mitte. Klassiruumis 
kehtestatud reeglit tuleb sõnastada lühidalt, need peavad olema spetsiifilised ja võimaluse 
korral sõnastatud positiivselt ning neid peab olema vähe – 5–6 tükki. Reeglite hulgas peab 
olema õpetajale kuuletumise ja õpetaja juhtnööride järgimise reegel (nt täida õpetaja 
juhtnöörid kohe). Reeglite järgimist tuleb õhutada pidevalt sellega, et ebasobivale käitumisele 
klassiruumis järgnevad loogilised ja spetsiifilised tagajärjed. On äärmiselt tähtis, et õpetaja 
teeks seda pidevalt, sest kui ta seda ei tee, tunnetavad õpilased, et reeglitel ei ole tähendust. 

2. Õpetaja enda käitumine kui mudel. Õpetaja kui rollimudel kannab väärtusi, mida me 
tahame, et õpilased omandaksid, sest õpitakse ju vaatluse ja imiteerimise teel. Oluline on 
õpetaja kui sobiva käitumise rollimudel. See, kuidas õpetaja õpilasi kohtleb, kuidas ta viha, 
frustratsiooni või kriisiga hakkama saab, on õpilasele mudeliks. Kui õpetaja kohtleb õpilasi 
austusega, siis saab ta ka ise õpilaste austuse osaliseks. 

3. Õpetaja-õpilase suhted. Klassiruumis on tähtis saavutada positiivne kliima, et õpetaja 
märkaks ja tunnustaks kohast käitumist. Sel juhul on õpilasedki motiveeritud kohaselt 
käituma. Positiivseks kinnituseks võivad olla näiteks positiivsed suusõnalised lausungid, 



vanematele helistamine, punktide andmine, privileegid. Õpilaste kohase käitumise ja 
enesekontrolli korral tuleb seda märgata ja anda suulist tagasisidet positiivsena, kohatu 
käitumise korral on tagasiside negatiivne ning viidatakse tagajärgedele, kuid mitte õpilasi 
alandaval ega halvustaval viisil. Õpetajal peab olema aega õpilasi ära kuulata ning ta peab 
olema õpilastega aus ja avameelne.  

 
Peale selle on õpetaja ja õpilaste suhetes tähtis tähelepanu pöörata igakülgsele 

sotsiaalsele toetusele, et klassis valitseks positiivne psühholoogiline kliima.  
Sotsiaalne toetus on niisugune prosotsiaalse käitumine, millega tahtlikult tugevdatakse 

või laiendatakse interpersonaalsete suhete funktsioneerimist. Sellel on neli liiki: 
emotsionaalne (usaldus, armastus, empaatia), instrumentaalne (aeg, raha), informatiivne (info 
või nõuanded teatud valdkonnas) ja kiitus (positiivne hinnanguline tagasiside) (Elliott, 
Malecki, Demaray 2001). Õpetaja sotsiaalne toetus kooliklassis peaks olema mitmekülgne, 
kätkedes nii emotsionaalse, instrumentaalse, informatiivse kui ka kiitusega seotud tagaside 
vorme.  

Võttes aluseks viis käitumuslikku dimensiooni (Caldarella, Merrell 1997), märgistamaks 
kõrget sotsiaalset kompetentsust, millele on vastandlikud riskikäitumise eri liigid (Quay 
1986), võib esitada raamistiku, mida õpetada õpilastele, kellel on eri liiki probleemid, et 
ennetada/vältida riskikäitumist ning suurendades nende kompetentsust (tabel 3). 
 
Tabel 3. Erinevate probleemidega laste kompetentsuse tõhustamine 
Erinevate probleemidega laste kompetentsuse tõhustamine 
Suhted eakaaslastega  
Juhul kui lapsel on halvad suhted eakaaslastega (väljendub eemaletõmbuvas käitumises, ta narritab või 
kiusab teisi ning eakaaslased eiravad teda), siis õpeta talle: 
1) oskust öelda ja vastu võtta komplimente; 
2) kuidas eakaaslastele abi pakkuda, kui need seda vajavad; 
3) eakaaslaste kaasamist mängu ja tegevusse; 
4) kuidas osaleda vestlustes eakaaslastega; 
5) kaaslaste eest seismist ja nende kaitsmist, kui nad on hädas. 
Eneseregulatsioon  
Kui laps hakkab vastu, on negatiivne, mittekooperatiivne, kiusamise ohver, impulsiivne ja üliaktiivne, siis 
õpeta teda: 
1) jääma probleemide ilmnemise korral rahulikuks ning kontrollima oma emotsioone, kui ta on vihane; 
2) järgima reegleid ja aktsepteerima kehtestatud piiranguid; 
3) otsima kompromisse, kui see on sobiv, ning oskama leida neid konfliktide korral; 
4) oskama taluda kriitikat ja aktsepteerida teiste kriitikat; 
5) eirama eakaaslaste narritamist; 
6) tegema koostööd teistega erinevates situatsioonides. 
Akadeemilised oskused  
Kui laps ei tee ülesandeid lõpuni, on tähelepanematu, halva koordinatsiooniga ja unistav, siis õpeta talle: 
1) ülesandekesksust ja iseseisva õppimise oskusi; 
2) kuulama ja järgima õpetaja juhtööre; 



3) töötama võimete kohaselt, aktsepteeritaval tasemal; 
4) kasutama vaba aega sobivalt; 
5) oma tegevuse organiseerimist koolis – jõudma tundi õigel ajal, võtma kaasa materjalid jne; 
6) küsima abi, kui ta seda vajab, ning oskust küsida küsimusi; 
7) ignoreerima eakaaslaste vahelesegamisi, kui ta töötab, ning keskenduma töötamisele. 
Kuuletumine ja nõustumine 
Juhul kui laps vaidleb, hakkab autoriteedile vastu, satub kergesti pingeseisundisse, süüdistab teisi, on 
vihane ja solvub kergesti, siis õpeta teda: 
1) järgima juhiseid; 
2) järgima reegleid; 
3) kasutama sobivalt vaba aega; 
4) jagama mänguasju, materjale ja isiklikku omandit; 
5) vastama sobivalt kriitikale või korralekutsumisele; 
6) täitma kohustusi ja lõpetama ülesandeid; 
7) hoidma korras mänguasju, materjale ja isiklikku omandit ning panema tagasi oma kohale. 
Kehtestamisoskused  
Kui laps on endassetõmbunud, vaikne, talle meeldib olla üksi, ta on süüdistav, kergesti häiritav, siis õpeta 
talle: 
1) algatama vestlust teistega; 
2) oskust vastu võtta komplimente; 
3) oskust kutsuda kaaslasi mängu ja tegevusse; 
4) oskust enda kohta head esile tuua ja olla enesekindel; 
5) oskust sõbruneda teistega; 
6) oskust ennast esitleda teistele/uutele inimestele; 
7) oskust väljendada sobivalt tundeid, kui ta teeb midagi valesti. 
 

Lõpetuseks, riskikäitumisega lastel võib olla raskusi põhiliselt kolme liiki 
mittestruktureeritud sotsiaalsetes situatsioonides: häired lülitumisel juba tegutsevasse 
eakaaslaste rühma, kiusamissituatsioonis ohvriks olemine ning puudujäägid eakaaslaste ja 
täiskasvanute nõudmiste omaksvõtmisel ning täitmisel. Alljärgnevalt on toodud konkreetsed 
juhtnöörid õpetajale, mida õpilastele õpetada (Kõiv 2003). 
 
1. ülesanne 
Lülitumine juba tegutsevasse eakaaslaste rühma 
Mida peaks laps tegema?      Mida peaks laps vältima? 
Viibi rühma lähedal ja oota.     Ära räägi endast. 
Aita teisi.       Ära ähvarda. 
Ütle, et tahad osa võtta rühma tegevusest.    Ära sega rühma tegevusse vahele. 
Võta vastu iga pakkumine, mida rühma liikmed sulle teevad.  Ära hoople, ära suurusta. 
Palu kedagi, kes sulle seletaks rühma tegevuses kehtivaid reegleid. Ära anna nõu nendele, kes tegutsevad 

juba koos. 
 
2. ülesanne 
Reageerimine kiusamisele 



Mida peaks laps tegema?      Mida peaks laps vältima? 
Eemaldu rahulikult ja palu kindalt kiusamine lõpetada.  Ära kakle. 
Vasta viisakal ja humoorikal viisil.     Ära tõsta häält. 
Ütle julgelt, et sulle ei meeldi, et sind narritatakse.   Ära muutu vihaseks. 
Teata kiusamisest täiskasvanutele ja palu neilt abi.   Ära ähvarda (täiskasvanuga). 
 
3. ülesanne 
Eakaaslaste ja täiskasvanute nõudmiste täitmine 
Mida peaks täiskasvanu tegema, et arendada lapsel enesekontrolli? 
Esita selged nõuded ja aruta need lapsega läbi. 
Soovita teisi tegevusviise. 
Väldi karistamist ning vajaduse korral kasuta alternatiivi karistamisele. 
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