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Väljavõte riiklikust õppekavast: Sotsiaalne pädevus – /…/ teada ning järgida ühiskonnas 
kehtivaid väärtusi ja norme ning erinevate keskkondade reegleid; teha erinevates 
situatsioonides koostööd teiste inimestega; aktsepteerida inimeste erinevusi ning arvestada 
neid suhtlemisel.(RÕK 2011, § 4). 
 
 
Muusika kui tolerantsuse indikaator 
 
Muusika on tolerantsuse hindamiseks suurepärane indikaator. Inimene, kes suudab taluda oma 
naabri muusikat, suhtub tõenäoliselt leplikult ka tema teistesse inimlikesse erisustesse. 
Erisuste tajumine ja nendega arvestamine on vaba, mõtteerksa ja inspiratsioonivõimelise 
inimese, aga ka sellistel väärtustel põhineva ühiskonna tunnuseks. On oluline, et inimlikud 
erisused avalduksid kultuuriliselt iseteadlikus olemises, mitte vägivallas. Salliva hoiaku 
aluseks on tähelepanu. Tähelepanusuutlikkus algab detailitundlikkusest. Keskendugem siis 
erisuste märkamisele detailide kaudu! 
 
 
Samastumine tundmatuga detaili kaudu 
 
Kui esialgu on raske emotsionaalselt samastuda tundmatu muusikaga, siis muusikast on alati 
võimalik leida mõni detail, mis on põnev ka väljaspool teose esteetilist tervikut. Olgu selleks 
siis hüpnotiseeriv rütmimuster popmuusikas, viiese jaotusega taktimõõt džässis või regilaulus, 
ootamatu elektrooniline tämbrileid või siis lõputuna näiv, jätkumiseks justkui argumenti otsiv 
sekventsiline voolamine Bachi muusikas. Detail on väikene tervik, mille kaudu saame 
hõlpsalt avada tee igasuguse muusika juurde. Kuulamine muutub lihtsamaks ja köitvamaks, 
kui juhime vahetult enne kuulamiskogemust tähelepanu mõnele iseloomulikule tehnikale või 
võttele, eeldusel, et see ka tõepoolest väljakuuldav on. Detaili kaudu harjume kuulama 
hinnanguvabamalt (kuid seda terasemalt) tervikut, muusikaline emotsioon muutub seeläbi aga 
veelgi võimsamaks ja rikkalikumaks. Nii jõuame teose looja mõttele lähemale, avastades 
inimeseks olemise mõtestamisel üha uusi tahke ja võimalusi (mis võikski ju olla kunsti 
pealisülesanne).  
Olen samasugust efekti ise kogenud teiste valdkondadega kokku puutudes. Minu jaoks ei ole 
sugugi haarav, kui näiteks maalikunstnik räägib suure üldistusastmega oma loomingust, sest 
üldistades, ühist keelt otsides, me paratamatult lihtsustame seda maailma, kus me ise 
igapäevaselt mõtleme ja loome. Seega kogemus, mida vahetame, jääb nõrgemaks, üldisemaks. 
Kui mängu tuua isegi mulle võõrad detailid, tekib tundmus, et mind võetakse dialoogis 
tõsiselt, koheldakse kui võrdset partnerit.  
Näitena meenub Tretjakovi galerii külastus Moskvas, kus parasjagu tehti lastele ekskursiooni. 
Peatuti Andrei Rubljovi kuulsa ikooni „Püha Kolmainsus” ees. Giid pani lapsed teosesse 
süvenema, paludes neil leida Jeesuse kujutis detaili kaudu (olles eelnevalt rääkinud Isa, Poja 
ja Püha Vaimu kujutamise sümbolitest). Lapsed süvenesid ikooni suure kirega ja leidsid 
pildilt rohelise puu ... Üldisest ja udusevõitu tundest sai konkreetsel vaatlusel põhinev võimas 
kogemus, mis ühendas nii emotsioonid kui ka arutluse.  
Sama kehtib ka muusikas – muusikat tähelepanuta kuulates ja seda emotsioonide taustaks 
surudes kogeme vaid aja ja ruumi täidet, mis peletab võimaluse kuulata iseennast. Heal 



kunstil on vastupidine ülesanne – juhtida inimest iseendale lähemale. Kahju oleks elada, ilma 
sellisest võimalusest teadlikuks saamata. 
 
Muusika muusikatunnis 
 
Muusikatunnis on eriti oluline vältida muusika muutumist taustaks. Kus me siis veel 
kuulamist ja tähelepanu harjutame kui mitte tunnis? Seepärast ei pea ma õigeks muusika 
kuulamise ajal joonistamist (küll võib see järgneda reflekteerivalt kuulamiskogemusele), mis 
lülitab kohe aine põhipõhjuse – muusika – samasse seisu, nagu see on liftides ja 
kaubamajades: midagi, mis asendab näiliselt tühjust ja igavust. Muusika mõju on seda 
suurem, mida rohkem ollakse ärkvel ja valmis seda kuulama, sellega tegelema. Kui muusika 
põhiloomuse ära tunnetame, tajume, et muusika voogamisel ja eluhool on midagi uskumatult 
sarnast!  
 
TOIMETAJA: Oskuslikult ülesannet püstitades on ka kuulamise ajal joonistades võimalik 
treenida kuulamisoskust ja märkamisvõimet. Joonistamine on vaheaste nn taustamuusika ja 
aktiivse kuulamise vahel. Aga jah, gümnaasiumis on sellise ülesande tõhusus/vajalikkus juba 
üsna küsitav.  
 
 
Heatahtlik playlist’i hõivamine 
 
Teisalt ei tasuks liigselt hurjutada kõrvaklappidega ringi käivaid õpilasi. Siin on küll 
mõningane oht, et muusika omandab sotsiaalselt liitva funktsiooni asemel vastupidise 
tähenduse, olles pigem eraldajaks inimese ja ühiskonna, aga ka inimese ja tema enda vahel. 
Samas saab olukorda, kus muusika on meile ühest punktist teise liikumisel kättesaadav, 
osavalt ära kasutada enda arendamisel, pakkudes näiteks playlist’i lemmiklugude kõrvale ka 
midagi, mida tahaksime õpilasele muusikatunnis jagada (laiendades nii muusikatunni piire 
osavalt väljapoole koolimaja). Huvitav on, et liikumine (eelkõige andante-tempos jalutamine) 
võib muusikalist kogemust rikastada. Ka looduse kogemisel võib koostöö muusikaga elamust 
võimendada ja kasvatada huvi nii looduse kui ka muusika vastu (omamoodi sarnane efekt 
filmiga). Võidavad mõlemad osapooled! 
 
TOIMETAJA: Aktiivselt liikudes (tänaval jalutades / autot juhtides / rattaga sõites) peaks 
inimene keskenduma liiklemisele, mistõttu jääb muusika ikkagi tausta funktsiooni, mida 
eelmises lõigus soovitasid vältida. Passiivselt liikudes (nt bussis sõites või ka metsas 
jalutades) võib muusikat kuulata küll. Arvan, et muusikaõpetaja peab õpetama vahet tegema, 
millal toimub muusika kuulamine ja millal kuulmine. Seda saab teha ka ilma hurjutamata. 
Muuseas, õpilaste playlistide täiendamine käib eelkõige kuulamistestide abil. Võiksid seda 
rõhutada, sest tean, et mõned õpetajad ei pea kuulamisteste eriti oluliseks. 
 
Kuulame ja arutleme erisuste üle 
 
Võimalusel tuleks osa ainemahust pühendada õpilase kõrvaklappidest kostuva muusika 
kuuldavaks tegemisele klassis (ikka sellesama sotsiaalse sallivuse ja arutluse õpetamise 
huvides). Saaksime nii elavamalt mõtiskleda reeglite ja normide üle, mis ühe või teise 
muusikastiili juurde kuuluvad. Kujutada ette, kuidas meie mõttemaailm ja käitumine 
muutuksid, kui oleksime sellise muusika austajad. Usun, et see oleks rikastav kogemus ühise 
keele leidmisel nii õpetajale kui ka õpilasele. Kui on räägitud kirjandusõpetaja eelisest 



klassijuhatajaks olemisel (tema ees avaneb ju vahetult õpilaste kirja pandud (seega vähemalt 
osaliselt läbi tunnetatud) mõttemaailm, siis omad eelised on kindlasti ka muusikaõpetajal. 
 
TOIMETAJA: III kursus lõpeb teemaga „Pop- ja rokkmuusika”. Seda õppekavva sisse 
kirjutades eeldasimegi, et seal jääb muusika tutvustamise roll eelkõige õpilastele ning õpetaja 
ülesanne on pigem töö koordineerimine. 
 
Muusika lõimimine teiste ainetega 
 
Sarnaselt muusikatunni laiendamisele koolimajast kõrvaklappidesse võiks proovida 
muusikaga „hiilida” teistesse ainetundidesse. Näiteks saavad kirjandustundi, kus käsitletakse 
eesti rahvaluulet, viia läbi muusikaõpetaja ja kirjandusõpetaja ühiselt, ka ajalootund muutub 
emotsionaalsemaks, kui kujutluspilti kaugest ajast toidab sobiv muusikapala. Ehk annab 
muusika- või kooritundi siduda ka võõrkeeleõpetusega, kus võõra keele hääldusega võime 
tutvust teha lauldes. 
Üks põnev näide muusika kasutamisest ja selle mõjust hakkas kõrva raadioeetrist, kui 
kuulasin saadet Narva linna raskest ja traagilisest saatusest. Saatejuht ütles kohe, et tegemist 
on pigem kontserdi kui ajaloosaatega. Ja nii oligi. Tihti esitati vaid üks napp lause mingi 
faktiga ja sellele järgnes kohe kurbuse ja ülevusega hinge täitev muusikapala (teiste hulgast 
on meelde jäänud John Taveneri „Kaitseloor” (The Protecting Veil). Vajalikud faktid jäid 
meelde ja samuti see võimas emotsioon, mis neid fakte toitis. Kooli mõistes võitsid jällegi 
mõlemad ained. 
 
TOIMETAJA: Korrektne oleks mainida, kes oli saate autor. 
AUTOR: Kahjuks ei leidnud enam jälge sellest saatest, aga kuna see oli minu jaoks nii 
kõnekas, siis las ta jääb. 
 
Kui tahame saavutada inimeste vaheliste erinevuste märkamist, tunnustamist ja austamist, ei 
piisa ainult ajaloolisest vaatest muusikale, vaid peaksime hoidma ust avali ka praegu toimuva 
suhtes. Siin saab moodustada ühise „rindejoone” kunsti- ja kirjandustunniga, sest kontakt 
praegu loodavaga on oluline ka nendes ainetes. Helilooja Erkki-Sven Tüür on rõhutanud, et 
süvamuusikas kogenematumad kuulajad on tihti saavutanud parema kontakti just uue 
muusikaga ja sealtkaudu liikunud varem loodu juurde. 
  
Muusikatund muusikapäraseks 
 
Sotsiaalsete momentide kõrval tahaks tähelepanu juhtida võimalustele, mis avanevad 
muusikast endast. Muusikatundide tsüklit (õppeaastat) ja üksikuid tunde võiks käsitleda 
pikema teose ja selle osadena. Muusikas on tempo ja rütm – näeme õppeaastat planeerides 
ette, et tunnid ei mööduks aasta lõikes samades tegevustes ja tempodes. Ka tunnisisesed 
rütmid olgu põnevalt vaheldusrikkad, oma kulminatsioonide ja vaibumistega. Näiteks on tore 
rääkida kuldlõikest, kui sel printsiibil on üles ehitatud konkreetne tund. 
Olen viimasel ajal mõelnud dünaamikale ja tajunud nii kontserdisaalides kui ka laiemalt meie 
inimeste emotsionaalses väljenduses teatavat dünaamilist defitsiiti. Ei julgeta, ollakse 
krambis, toetutakse kiivalt traditsioonile, aga traditsioonist on saanud edasiviiva hoovuse 
asemel kargud, mis pigem segavad liikumist. 
 
TOIMETAJA: Karkude funktsioon ei ole liikumise segamine, vaid ikkagi liikumishäirega 
inimese aitamine. Kui meil on „emotsionaalse väljenduse häire”, siis seda enam ju vastavaid 
„karke” vajamegi. Tahad vist öelda, et me ei oska neid produktiivselt kasutada? 



 
Et seda murda, peame tagama õppijatele valikuruumi. Kunstis ei ole miski nii ja ainult nii 
(nagu ka enamasti elus). Oluline on juba maast madalast panna laps valikute ette, asetades 
võrreldavad esialgu üksteisest kaugele, hiljem aga eristusastet kannatlikult peenemaks 
lihvides. Tihti jõuame tajuni, et korraga võib kehtida ka mitu tõde … 
Kristiine keskuse reklaamiala töötajad, kes ühel kevadel riputasid kaubanduskeskuse seinale 
hüüdlause: „Proovi mitut moodi!”, said ehk endalegi ootamatult pihta millelegi väga 
olemuslikule. Selle loosungi sõnum võiks olla lausa nüüdisaja õpetuse tunnuslause. Meie ajal 
elav inimene peab valdama erinevaid käitumismustreid, kuid jääma seejuures iseendaks. 
Musitseerides ja erinevat muusikat kuulates treenime just neid vajalikke omadusi. 
 
TOIMETAJA: Sisuline küsimus: ma olen täiesti nõus, et proovima peaks mitut eri moodi ja et 
korraga kehtib mitu vastandlikku tõde. Aga selle kõrval peab inimene õppima ka aduma, 
milline kehtivatest arusaamadest on vale. 
Näiteks minu jaoks on täiesti vale see, kui oma elu ja tegevuse motoks võetakse eeskujuks 
kaubanduskeskuse reklaam. Ma väldiksin väiksematki vihjet, millest võib välja lugeda, et 
tänane tootmis- ja tarbimismentaliteet on meie ühiskonna jaoks ideaalne. Ei hakka siinkohal 
pikemat mõttekäiku esitama, aga usun, et ka sind häiriks, kui sind nimetataks varsti tootjaks, 
mitte loojaks. 
AUTOR: Mulle meeldis, et kaubanduskeskus oma põhifunktsiooni ehk siis kaubast teavitamise 
kõrval on hakanud tegelema olemuslike üleskutsetega. Kuigi võib-olla jah, juhuslikult.  
 
Muusikalistest elementidest saab kokku panna uskumatult palju erinevaid helindeid ja teoseid. 
Tänapäeval leiame ennast olukorras, kus meie muusikalisel „töölaual” helisevad üksteise järel 
lausa jahmatavalt erinevad ajastud ja stiilid – Mozartile järgneb džässpala, popmuusikale 
gregooriuse koraal … Igaüks paneb oma playlist’i kokku ise ja keegi ei saa teda selles 
takistada (ja miks peakski?). 
Tark oleks seda võimast hoovust ka muusikaõpetuses ära kasutada ja võtta seda kui väärtust. 
Erinevalt ajalootunni objektidest (ajaloosündmustest) on muusikateos uuesti ja uuesti nauditav 
ka ilma ajaloolise taustata. Seega võime üsna kergelt loobuda materjali esitamisest 
kramplikult kronoloogilises järjestuses ja keskenduda materjalile endale. Võime tõmmata 
julgelt paralleele üle ajastute, kõlatada kõrvuti üksteisest inspireeritud autoreid või järjestada 
materjali enda tähelepanekute järgi (näiteks pühendada eraldi tund aeglasele muusikale ja 
selle arengule või tõukuda mingist hetkel aktuaalsest kõlanähtusest ja pakkuda sellega 
resoneeruvaid muusikalisi noppeid). Kindlasti pakuvad suuremat rõõmu kuulamistestid, kus 
ühes kõlaruumis kohtuvad näiteks Vivaldi ja Jaan Rääts. 
Ajastu teljele võime nimed ja teosed kanda ka hiljem – ja kuna ajalootund on õpilastesse 
ajastupõhise maailmapildi korralikult kinnistanud (saame ühtlasi veenduda, kas ikka on), siis 
ei nõua see eriti suurt vaeva, ainult veidi koostööd. Peale selle vähendab vabamalt 
organiseeritud materjal nende õpilaste kannatusi, kellele antud ajastu vastu huvi ja kirg 
puuduvad. On lootust, et mingi põnevalt esitatud seose tõttu hakkab ka muu materjal nende 
jaoks helisema … 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seoste salv 
 
Ideealkool peaks olema süsteem, kus ained „jutustavad” sama lugu – inimese lugu, st näitavad 
inimeseks olemise erinevaid võimalusi ja aspekte. Kuidas seda saavutada? Asi algab 
loomulikult tahtest, kuid soovitaksin ka täiesti praktilise meetodi, mille käigus eri ainete 
seostamisest saab põnev ja elule küllalt lähedane mäng. 
Selleks tuleb luua seoste (omavahel seostatud detailide) salv ja seda pidevalt täiendada. Kui 
õpetajal tekib uus vaade, kuidas üks ja teine aine ja teema seostuvad, siis ei tohiks see jääda 
ühekordseks tähelepanekuks, veelgi enam, ka mitte ühe inimese valdusesse. Tähelepanekust 
võib kasvada terve süsteem, kui lasta sellel kollektiivselt areneda. 
Mõistlik oleks koondada detaile ja seoseid ühte (elektroonilisse) keskkonda kokku. Selliselt 
kogutud teadmised oleksid igas koolis unikaalsed ja muudaksid põnevamaks nii ainetunnid 
üksikult kui ka õppeainete süsteemi tervikuna. 
 
Väärtused väljaspool kooli 
 
Tegelikult algab väärtuste õpetamine inimlikust huvist teise inimese vastu. On tehtud 
uuringuid, et õpilane kurdab koolis kõige rohkem selle üle, et täiskasvanud neid ei mõista. 
Olen ka ise kogenud, et tähelepanu, siiras huvi ja avatus on ainus tee, kuidas jõuda teineteist 
rikastavate kogemusteni. Osutagem siis õppijatele lisaks pedagoogilisele tähelepanule ka 
inimlikku tähelepanu ja hoolivust ning tundkem nende vastu tegelikku ja siirast huvi. Siin ei 
piirdu töö ainult klassiruumiga, infovahetuseks on väärtuslik ka muu aeg, olgu siis vahetunnis 
või linnatänaval. Olles tähelepanelik kaasinimestele oluliste detailide suhtes, saame ise järjest 
teadlikumaks tervikust. 
   
TOIMETAJA: Ma usun, et lugejadki, kes suhtuvad eeltoodusse siira ja uudishimuliku huviga 
ning oskavad pöörata tähelepanu detailidele, mõistavad, et väärtus ei sünni siis, kui keegi 
midagi loob, vaid alles siis, kui loodu hakkab osakestena kellegi teise mõtetes kajama. 
 


