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Taust 
 
Meie elu kipub olema selline, et paljud inimesed „elavad“ järjest enam arvutis; vahel isegi 
rohkem seal kui väljaspool arvutit. Me ei hakka siin lahkama, kui palju vigaseid selgi või silmi 
või suhteid sellest tekib. Nagu enamasti, saab siingi vaadata asju ühelt ja teiselt poolt, tuues välja 
positiivset ja/või negatiivset. Arvuti (IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) on andnud 
meile rikkalikult uusi võimalusi, mis on elu (loodetavasti) paremaks muutnud. Otse loomulikult 
ei möödu need muutused ka koolielust. Kui mõnedes valdkondades on tehnoloogia areng lausa 
ameteid kaotanud, siis õpetaja puhul on tegemist vaid teatud võimaluste ja vajaduste 
korrigeerimisega. Räägime siin küll õpetajakeskselt, aga tegelikult on mõttes muidugi õpilane – 
kuidas ta saaks koolimatemaatikast võimalikult palju. Olgugi et tarkust saab mujaltki, on koolis 
ikkagi õpetaja peamine suunaja ja vahendaja. 
 
Tulles õppekava juurde, võib juba matemaatika ainekava algusosas märgata, et põhikooli 
matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane kasutab õppides IKT vahendeid. Äge! Riik lausa 
sunnib õpilased ja õpetajad matemaatikaõppes arvuti juurde! Proovimegi nüüd mõtiskleda, 
kuidas võiks arvuti õpilast ja õpetajat toetada.  
 
Enne täpsustame, mida me üldse tahame. Paraku ei pruugi see alati nii selge ollagi. Ühelt poolt 
tahaksime, et õpilased oskaksid matemaatikat: teaksid definitsioone, oskaksid lahendada 
võrrandeid, lihtsustada avaldisi, arvutada jne. jne. Kui õpilane neid asju teab ja oskab ning veel 
oma tarkuse ka kontrolltöö, tasemetöö või riigieksami ajal paberile paneb ning selle eest (vahel 
lausa elusaatust määravad) punktid saab, siis olekski nagu õnn õuel. Olulisi aspekte on siin 
mitmeid, millest vaid mõnedel peatun. Nimelt ei saa kaugeltki kõik õpilased kaugeltki kõike 
loodetut ja ettekirjutatut filigraanselt selgeks. Vahel võib tekkida tunne, et needki, kes kõike (või 
paljut) ettenähtust teavad ja oskavad, ei ole selleni jõudnud just parimal võimalikul viisil, 
rääkimata sellest, kas see loodetu ja ettekirjutatu on üldsegi see, mis konkreetsele inimesele 
vajalik ja kasulik on. Püüamegi vaadata, kuivõrd siin arvutist võib abi loota.  
 
Lüngad  
 
Matemaatikas on väga oluline järjepidevus – uus teema toetub eelmisele, üleeelmisele, aastate 
eest õpitule. Sellises süsteemis on kahtlemata oma tugevus ja võlu. Kindlasti aga on ka hulk 
valu, kui mõni tarkus on vahepeal saamata jäänud või ununenud. Vaatleme kahte erinevat 
võimalust, kus ühel juhul püütakse „lünka täita“ ja teisel juhul sellest „üle olla“. Rõhutada tuleb, 
et need on vaid teatud situatsioonid, kus vastavaid programme kasutada saab. 
 
Põhikooli matemaatikast hõlmavad suure osa ülesanded, kus tuleb teha järjest teisendusi, mis  
lõpuks nõutud tulemuseni viivad. Esialgu on tehted arvudega, seejärel lisanduvad mitmesugused 
algebralised teisendused. Sageli on ülesande lahendamisel vaja teha päris mitmeid samme. 
Kahtlemata kirjeldavad õpikud vajalikke algoritme ja üksikuid samme ning kindlasti räägib ka 
õpetaja neist korduvalt ja korduvalt. Siiski jäävad paljude õpilaste teadmistesse ühes või teises 



kohas lüngad, mis hiljem ikka ja jälle häirida võivad. Lüngad on erinevates kohtades ja 
sügavuses ning õpetajal on tunnis väga raske igale konkreetsele õpilasele sobivas mahus 
varasemate osade juurde tagasi pöörduda. Sellises olukorras võib olla mõistlik kasutada näiteks 
õpiprogrammi T-algebra (allalaaditav veebilehelt math.ut.ee/T-algebra). T-algebra loomisel on 
silmas peetud, et õpilane saaks ülesannet lahendada võimalikult paberisarnasel viisil. Siiski on 
teatud erinevusi – näiteks peab lahendaja igal sammul ilmutatult tegema ära sammuosad, mille 
eristamisele tavaliselt lahendamisel tähelepanu ei pöörata. Nii peab lahendaja näitama, mida ta 
sel sammul teha tahab, millise osaga avaldisest ta seda tegevust teha tahab ja milline on siis 
vastav vahetulemus. Kõigil neil sammuosadel on võimalik teha vigu ja programm püüab vea 
korral adekvaatse tagasiside anda. Näiteks on joonisel 1 näidatud olukord, kus lahendaja on 
liikme ületoomisel eksinud märgiga. 
 
 

 
 

Joonis 1. T-algebra 
 
 
Selline kohene tagasiside on üks klassikalisemaid arvutite õppetöös kasutamise võimalikke 
eeliseid. Õpetaja ei suuda ka parima tahtmise juures kohe kõigi õpilaste kõigile sammudele 
reageerida. Järgmisel tunnil kätte saadud parandustega tunnitöö ei aita aga õpilasi paraku väga 
palju, sest konkreetsest hetkest on juba liiga palju aega mööda läinud. T-algebraga tööks on 
olemas hulk ülesandekogusid paljude II ja III kooliastme teemade jaoks. Õpetaja saab neid ise 
muuta või juurde valmistada. Igatahes võiks T-algebrat võimalike lünkade täitmisel või 
ennetamisel proovida, seda nii koolitunnis kui ka näiteks kodus individuaalseks 
järelejõudmiseks.  
 
Teine võimalus lünkade puhul on püüda neist „üle olla“ või tegelikult leida abivahend, mis 
„oskaks“ ülesande ära lahendada. Esmapilgul võib see tunduda suhteliselt mõttetu – mis erilist 
abi õppimisel võib olla sellest, kui keegi või miski vaid vastuse ette ütleb. Õpikuteski on vahel 
vastused taga antud – saab enda saadud vastusega võrrelda. Tegelikult peitub siin siiski 
võimalusi, mis äkki aitavad mõne õpilase matemaatikale „tagasi võita“. Võtame näiteks 



ülesanded, mis jaotuvad suhteliselt selgelt mitmeks osaks, kus lahendamise alguses tuleb ühel 
viisil jõuda teatud kohani ja jätkata siis hoopis teisel viisil. Juhul, kui seda teist viisi ei vallata, ei 
jõuta muidugi ka lõppvastuseni. Klassikaline sedalaadi ülesanne on tekstülesanne, kus teksti 
tuleb lugeda, sellest aru saada ja siis mõttepingutuse läbi näiteks (arv)avaldise, võrrandi, 
võrratuse või võrrandisüsteemini jõuda. Seejärel arvutada, võrrand lahendada vms ja lõpuks veel 
lahendeid kontrollida ja tekstülesande mõttes kriitiliselt hinnata. Kui nüüd näiteks osatakse 
võrrandit koostada, aga lahendada mitte, siis vastust ei tule. Kui see võrrand arvuti abil ära 
lahendada, siis on vastus käes ja eduelamus ka. Eduelamust on aga kõigile väga-väga vaja. Eriti  
neile, kellele matemaatikatund seda tihti ei paku. (Seda laadi lähenemist (scaffolding method – 
toestusmeetod) on B. Kutzler kirjeldanud näiteks artiklis The Algebraic Calculator as a 
Pedagogical Tool for Teaching Mathematics 
http://www.empt.org/waitsb/posticme2000/kutzler.pdf.) 
 
Selliseid programme, mille abil saab näiteks võrrandeid jm lahendada, on väga mitmeid. Eestis 
levinutest võib mainida näiteks WIRISt (www.wiris.ee), mis töötab ka eestikeelsena, aga ka 
lehekülge WolframAlpha (www.wolframalpha.com). Viimane on tegelikult märksa laiem kui 
pelgalt arvutialgebra süsteem. Sealt võib küsida näiteks elu mõtet (meaning of life). 
 
Joonistel 2 ja 3 on näidatud IX klassi õpikust (autorid T. Lepmann, A. Telgmaa, A.Undusk ja K. 
Velsker) pärit näidisülesande lahendamist. Muutuja vahetusest, mille näitena ülesannet õpikus 
kasutatud on, oleme küll kõrvale hiilinud. 
 
 

 
 

Joonis 2. WIRIS  
 

 



 
Joonis 3. WolframAlpha 

 
 
Antud juhul kasutaksime mõne tegevuse arvutil teha laskmist sellepärast, et õpilane ei ole ise 
selleks suuteline – ta ei ole seda ära õppinud või on unustanud. Arvuti abi saaks kasutada ka siis, 
kui saadud võrrand on antud kooliastme jaoks üldse liiga keeruline. Nii saame tegeleda näiteks 
elulähedasemate ülesannetega, mille puhul ei teki „ilusat“ võrrandit. „Musta töö“ saab arvutile 
jätta ka siis, kui õpilane oskab suurepäraselt vastavat võrrandit lahendada. Sellisel juhul saab ta 
rohkem keskenduda tekstile ja mõtlemisele. Niisiis jõudsime järgmise klassikalise järelduseni – 
arvutile saab jätta sellise töö, mida ise ei taha / ei jõua / ei viitsi / ei oska teha. (Eks ju selleks 
masinaid ongi loodud ja arendatud!?). Kus aga võiks mõistlik piir minna? Mida inimene peaks 
ise tegema (või vähemalt teha oskama) ja mida mitte, selle üle peab eraldi arutlema. Silmas tuleb 
pidada ka seda, et arvuti pakutud vastused ei pruugi olla täpselt sellised, nagu koolis on oodatud. 
Harva on vastused päris valed, pigem vastavad nad teistsugustele standarditele. 
 
Avastada ise 
 
Matemaatikaõppes on küllalt suur osa olemasolevate algoritmide rakendamises. Nii on paljude 
ülesannete jaoks lahenduskäik ära õpitud ning seda saab ja tuleb suhteliselt väikeste 
variatsioonidega rakendada. Eks see paljus peabki nii olema – kui õpilased hakkaksid ise 
tõepoolest kõike seda avastama ja looma, siis ei jõutaks ilmselt teemade hulga mõttes kuigi 
kaugele. Siiski ei tohiks õpilasi avastamisrõõmust päris ilma jätta. On ju lausa öeldud, et seda, 
mida õpilane saaks ise avastada, ei tohikski talle ette öelda – las avastab ise. Arvuti poolt 
pakutavat võimalikku tuge vaatame dünaamilise geomeetria näitel (programmi GeoGebra 
(www.geogebra.org) baasil). Dünaamilise geomeetria võimsus on selles, et olles teinud mõne 
geomeetrilise konstruktsiooni, saame seda dünaamiliselt muuta. Nii saame mõne vihikusse ja 



tahvlile joonestatud eksemplari asemel vaadelda paljusid näiteid ning ka jälgida, millised seosed 
kehtivad üldiselt. Rõhutada tuleb, et selline jälgimine pole veel tõestamine.  
 
Kehtivate seoste avastamise puhul saame eristada mitut taset. Kõigepealt saab õpilastel lasta 
avastada seda, mis tegelikult on üldteada ja mis mõne lehekülje pärast on ka õpikus toodud. 
Näiteks: kolmnurga mediaanide lõikepunkt jaotab mediaanid teatud suhtes osadeks või et 
piirdenurk on vastavast kesknurgast teatud arv kordi väiksem. See on mitmeski mõttes turvaline 
valik: õpetajal on tulemus teada, teema kuulub ainekavasse, tõenäoliselt on selle kohta juba 
olemas tööleht. Loomulikult tasub selle taseme „avastamist” koolis juurutada. Siin on hulgaliselt 
võimalusi nii tunni- kui kodutööks, individuaalseks või rühmatööks. 
 
Aga võib-olla tasuks vahel astuda sammuke kaugemale sissetallatud radadest? Juba kolmnurgas 
sisaldub suur hulk erinevaid huvitavaid elemente, millest kooliõpikutes ei räägita. Need polegi 
väga keerulised ja pakuvad suurel hulgal põnevaid seoseid. Nimetan vaid mõned: ortotsenter, 
tseviaan, üheksapunktiringjoon. Ei maksa karta väikest ekskurssi nende juurde. Ka ainekavas on 
ju öeldud: õpilasi suunatakse tunnetama õpitavate geomeetriliste kujundite ilu. Kuidas saab 
tunnetada kolmnurga ilu, kui ei tunne üheksapunktiringjoont!? 
 
 

 
 

Joonis 4. GeoGebra 
 
Mõningase otsimise järel võib kirjandusest leida hulga huvitavaid seoseid ja nii tuleb õpetajal 
osa turvalisust tagasi – tema juba teab, mida oodata. Võib aga püüda minna veel kaugemale, 
päris avastusteni. Positiivne elamus tuleb sellestki, kui õpilane ISE avastab selle, mis kaks 
lehekülge hiljem õpikus kirjas või mida õpetaja juba teab. Positiivset elamust on aga meil kõigil 
väga vaja!  



 
Kolmanda olulise aspektina märgin, et arvuti võib pakkuda teatud piiratud „maailma“, kus 
kehtivad teatud reeglid ja kus saame katsetada ning katsetuse tulemust vaadelda ja analüüsida. 
Lisaks dünaamilisele geomeetriale võib selles vallas nimetada ka näiteks programmeerimist (kas 
või kilpkonnagraafika programmeerimiskeeles LOGO).  
 
Rõõm ja aken 
 
Juba mitmel korral mainisin elamuse tähtsust. Tegelikult on selline elamuslik külg ka õppekavas 
täiesti reglementeeritud: põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb rõõmu 
matemaatikaga tegelemisest. Ma ei hakka siin lahkama, kui palju või kui sageli õpilased 
matemaatikaga tegelemisest rõõmu tunnevad; ei püüa ka seda mõõta ei tasemetöö ega 
lõpueksamiga. Küll aga arutleme, mis võiks õpilasele ja õpetajale seda rõõmu pakkuda? Kuidas 
arvuti saaks siin toetada? 
 
Küllap võib igaüks oma kogemustestki meenutada, et rõõmu saab tunda näiteks mingi raskuse 
ületamisest. On vast isegi nii, et suurem raskus tekitab suuremat rõõmu? Silmas tuleb pidada, et 
rõõmu valmistab ikkagi ületatud raskus. Ületamatute mägedena ees seisev või lausa lämmatav 
raskus eriliseks rõõmuallikaks pole. Eelpool märgitud lünkade korral kasutatavad variandid on 
kindlasti sellised, mis võivad aidata raskusi ületada ja nii õppijale positiivseid elamusi tuua.  
Inimene saab kogemuse, et ta saab hakkama. Seda polegi nii vähe! Ilmselt vähendab mõne 
õpilase hirme ka see, kui tema (võib-olla vigast) lahendust kontrollib masin, mitte inimene. 
Järgmisena käsitletud avastamisrõõm on samuti väga oluline. Lihtsalt õpikust või õpetajalt 
saadud tarkuste endasse imemine ja selle tarkuse taasesitamine on ju hea küll, aga siiski mitte ise 
millenigi jõudmise asendamatu tunne. 
 
Tegelikult kehtib ülaltoodu nii õpilase kui õpetaja kohta. Niisiis parafraseerides (või laiendades-
süvendades) õppekava: põhikooli matemaatikaõpetusega taotletakse, et ka ÕPETAJA tunneb 
rõõmu matemaatikaga tegelemisest. Millal võib õpetaja rõõmustada? Kindlasti siis, kui ta suudab 
õpilasi võimalikult hästi ja edukalt juhendada-suunata-aidata. Seda mitte ainult (või isegi 
põhiliselt mitte) tasemetööde ja eksamite valguses. Paremini saame suunata-aidata-juhendada 
siis, kui me „näeksime“, mida õpilane parajasti mõtleb. Me ei pea siin silmas mitte seda, mida 
õpilane näiteks õpetajast või teistest õpilastest või elust üldisemalt mõtleb. Meid huvitab 
matemaatiline külg ja siin võibki infotehnoloogia appi tulla. Ei ole kahjuks nii, et paneme 
inimesele klemmid külge ja näeme, miks ta ruutvõrrandi lahendivalemit ei oska kasutada, aga 
teatud asju saame siiski teada. Näiteks T-algebra lahendusfailide abil on võimalik saada infot 
õpilaste vigade kohta, mida siis on võimalik tundides taaskäsitleda. Kui jälgida konstrueerimist 
või programmeerimist (näiteks vahepeal salvestatud failide abil), on jällegi võimalus olulist infot 
saada.  
 
Kuna me aga ikkagi ei näe inimese mõtlemist, siis peaksime püüdma teda panna oma mõtteid 
väljendama. Kõva häälega oma lahenduskäigu kommenteerimine on olulisel kohal, aga mitte 
alati rakendatav. Õpetaja muidugi teeb seda tahvli juures tunnist-tundi, õpilased harvem. Teatud 
lahenduseks on mõttekas panna õpilased tegutsema rühmadesse (paaridesse), et nad siis koostöös 
tulemuseni jõuaksid. Sellise koostöö tulemusena tekkivad tööfailid on õpetajale oluliseks 
infoallikaks. Rühmatöö lindistamine või filmimine võib samuti kasulik olla. Üheks võimaluseks 
oleks ka see, et õpilased suhtleksid omavahel ja õpetajaga läbi mingi elektroonilise 
(kiir)suhtlusvahendi (MSN, Skype, blogid …) ja sellisel juhul jäävad n-ö jäljed alles. Igatahes 
võib infotehnoloogia olla teatud aknaks matemaatilise mõtlemise mõistmise juurde. (Põhjalikult 
on erinevatest sedalaadi võimalustest kirjutatud R. Nossi ja C. Hoylesi raamatus Windows on 



Mathematical Meanings. Learning Cultures and Computers.)  
 
On selge, et üksinda võib (matemaatikaga tegelemisest) rõõmu olla küll, aga jagatud rõõm on 
suurem. Eriti hea, kui raskusi on koos ületatud. Ka see tekst on valminud koostööna. Tudengid, 
kes osalesid 2010. aastal Tartu Ülikoolis aines „Arvutid koolimatemaatikas“, reageerisid väga 
asjalikult esmasele mustandile ja nende reaktsioone arvestades valmis järgmine versioon, mida 
aitasid viimistleda juba kolleegid, kellega korraldame koos konverentsi „Arvutid 
koolimatemaatikas“. 
 
Lõpetuseks 
 
Räägime veel kord uuest õppekavast. Mitte sellest, mille toetavat-täpsustavat-kommenteerivat 
kogumikku te praegu loete. Hoopis järgmisest, mida veel pole, aga mis kindlasti varem või 
hiljem tuleb. Kas õpilased peavad tolle õppekava järgselt oskama ruutvõrrandit paberil 
lahendada? Või piisab, kui nad oskavad seda arvutiga? Kuivõrd infotehnoloogia on tolles uues 
õppekavas sees? Kas üldse peabki olema? Ei tea – aga see otsus on meie endi kätes. Eesti on ju 
nii väike – meie ise otsustamegi. Olgu seal õppekavas mis tahes – õpetaja on ikkagi õpetaja, kes 
lõpuks otsustab, mis toimub koolis ja matemaatikaga. 
 
Eeltoodud tekstis sai põgusalt käsitletud vaid üksikuid aspekte ja toodud mõni ilus katke 
ainekavast, millele siin veel mõne lisame: 
 
a) üldist probleemi lahendamise oskust; 
b) tunnetada loogiliste mõttekäikude elegantsi; 
c) huvi matemaatika vastu; 
d) tunnetada materjali sügavuti ning saada kõigest aru; 
e) keerukaid ülesandeid on võimalik lahendada üksnes tema enda iseseisva mõtlemise teel. 
 
Ise mõelda! See ongi oluline nii õpilase kui õpetaja jaoks. Isemõtlev õpetaja leiab ka oma 
õpilaste jaoks parima võimaliku tee, kuidas (arvuti abil või ilma) neid õpetada. 
 
 
 
 
 
 


