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EESTI ÕPILASTE LUGEMISHARJUMUSTEST 

 
Helin Puksand 

 

Lugemisoskuse vajalikkuses ei kahtle tänapäeval keegi: see on eluks vajalikke oskusi, milleta 
inimesel ei ole võimalik täisväärtuslikku elu elada. Lugemisoskuse kvaliteeti määravad paljud 
tegurid, sealhulgas lugemismotivatsioon ja -harjumused. Emakeeleõpetajate sõnutsi on 

õpilaste lugemishuvi viimase paarikümne aasta jooksul muutunud: kui varem lugesid õpilased 
meelsasti ilukirjandust, siis praegu võtavad paljud noored raamatu kätte vastutahtsi. 

Lugemisharjumusi seostatakse kõige sagedamini just raamatute lugemisega, kuigi tekste, 
mida loetakse, on tegelikult palju rohkem. Alljärgnev keskendubki küsimusele, missuguseid 
(trüki)tekste praegused koolinoored loevad ja kui sageli nad seda teevad.  

 
Aastatel 2008 ja 2009 viisin eesti õppekeelega koolide 9. ja 11. klassi õpilaste seas läbi 

küsitluse (hilis)teismeliste igapäevase lugemise kohta. Uurimuse eesmärk oli teada saada, 
kuivõrd lugemine kuulub tänaste noorte ellu: kui sageli ja missuguseid tekste teismelised 
loevad. Küsimustiku täitis 914 õpilast 17 koolist. Valimisse kuulus 9. klassist 479 õpilast (s.o 

52% küsitletuist) ja 11. klassist 435 õpilast (48%). Klassid valiti juhuslikult, küsitletud 
õpilaste seas olid tütarlapsed väikses ülekaalu: tütarlapsi oli 54%, poisse 46%.   

 
Esmalt püüdsime teada saada, kuivõrd noored näevad oma vaba aja tegevusena muu kõrval ka 
lugemist. Selgus, et lugemist peab oma vaba aja tegevuseks ligikaudu 61% õpilastest, kuid 

soolised erinevused on väga suured. Lugemisest peab lugu 73,4% tüdrukutest  ja ainult 45,6% 
poistest (Puksand 2011). Sarnase tulemuse andis ka PISA 2009.a uuring, millest ilmnes, et 

lugemisest tunneb naudingut 61,4% Eesti 15-aastastest õpilastest – 76,8% tütarlastest, 47,1% 
poistest (Tire jt 2010). Vastuste erinevust sõltuvalt õpilase soost ja klassist kujutab joonis 1. 
Siit nähtub, et kõige enam loevad vabal ajal 11. klassi tütarlapsed (77% ); ka 9. klassi 

tütarlastest on 70% nõus väitega, et lugemine on vaba aja tegevus. Poisid loevad oluliselt 
vähem, kuid siin on erinevus klassiti suurem:  üle 50% 11. klassi poistest vastasid, et nad 

vabal ajal loevad, kuid 9. klassi poistest andis sama vastuse vaid 40%. 
 

 
 
Joonis 1. Lugemine õpilaste vaba aja tegevusena 
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Siit võib järeldada, et gümnaasiumisse astunud noor on teadlik lugemise vajalikkusest ja 

seostab end lugemisega rohkem. 9. klassi õpilaste seas on aga ka neid, kes ei soovi oma 
tulevikku siduda akadeemilise haridusega; neil on sageli ka kehvem lugemisoskus, mistõttu 

puudub huvi lugemise vastu. Samas ei täpsustanud see küsimus, mida noored oma vabal ajal 
loevad, mistõttu tulemus näitab vaid lugemist kui tegevust, kuid lugemismatejal võib olla 
väga lai – alates arvutitekstidest kuni ilukirjanduseni. 

 
Seejärel tahtsime teada, millal lugesid koolinoored viimati mõnda ilukirjandusteost omal 

valikul, kooli jaoks õpetaja nõudel või õpilase oma algatusel. Selgus, et lähiminevikus olid 
õpilased kõige sagedamini lugenud kooli jaoks õpetaja nõudel – seda oli teinud 70% 
õpilastest. Kui lisada siia need õpilased, kes lugesid viimati kooli jaoks õpetaja nõudel sel 

õppeaastal1, saame neid 93%. Sellele järgnes omal algatusel lugemine, mis on eelkõige vaba 
aja lugemine: 35% õpilastest luges omal algatusel hiljuti ja 19% sel õppeaastal. Kooli jaoks 

omal valikul oli lugenud hiljuti 29% ja sel õppeaastal 31% küsitletud koolinoortest. Samas on 
siingi suured erinevused sooliselt: tüdrukud on hiljuti või uuritaval õppeaastal lugenud 
poistest rohkem nii kooli jaoks kui ka vabatahtsi.  

 
Võrreldes õpetaja nõudmisel loetava tulemusi sooliselt ja klassiti, ilmneb aga, et valdav osa 

õpilastest on lugenud seda hiljuti või vähemalt uuritaval õppeaastal (joonis 2): nii 9. klassi 
tüdrukutest kui ka kõikidest 11. klassi õpilastest on seda teinud enam kui 90% (9. klassi 
tüdrukutest 97%, 11. klassi tüdrukutest 98% ja 11. klassi poistest 94%; vaid 9. klassi poiste 

tulemus jääb veidi allapoole – neist on lugenud õpetaja nõutavat 57% lähiajal ja 32% 
uuritaval õppeaastal). Tulemused kinnitavad, et Eesti koolides on kohustuslik kirjandus 

endiselt au sees ja enamik õpilasi on seda harjunud lugema. 
 

 
 
Joonis 2. Raamatute lugemine kooli jaoks õpetaja nõudmisel 

 
Millal viimati loeti ilukirjandust kooli jaoks oma vabal valikul, kujutab joonis 3. Sellest 

nähtub, et kooli jaoks loetakse omal algatusel vähem kui õpetaja nõudel. Rohkem on lähiajal 
lugenud tütarlapsed: 9. klassis (44%) ja 11. klassis (33%). Kooli tarvis on omal algatusel 
lugenud vaid veerand nii 9. kui ka 11. klassi poistest. Kui lisada siia lugemine uuritaval 

õppeaastal, siis selgub, et veidi üle 70% mõlema klassi tüdrukutest ning 58% 9. klassi ja 

                                                 
1 Küsitlus viidi läbi nii 2008. kui ka 2009. aastal aprillis. Autor 



 
 

3 

 
 

Joonis 3. Raamatute lugemine kooli jaoks omal algatusel 
 
65% 11. klassi poistest on lugenud uuritaval õppeaastal midagi omal valikul. Siit on raske 

teha ühest järeldust. Võimalik, et osa õpetajaid ei nõuagi oma õpilastelt vabalt valitavate 
raamatute lugemist. Omal valikul ilukirjanduse lugemist näitab joonis 4. 

 

 
 
Joonis 4. Raamatute lugemine omal algatusel 
 

Nii 9. kui ka 11. klassi tulemused on väga sarnased: ligikaudu 70% õpilastest on raamatuid 
lugenud kas hiljuti või samal õppeaastal. Poisid loevad üldiselt vähem kui tüdrukud; suur 

erinevus on poistel ka klassiti: 11. klassi poistest on lugenud uuritaval õppeaastal omal valikul 
ilukirjandust 54%, kuid 9. klassi poistest vaid 41%. 
 

70% küsitletud õpilastest väidab, et nad on viimase aasta jooksul lugenud raamatuid oma 
valikul, siis huvitas autorit, kui palju raamatuid loetakse lisaks kooli kohustuslikule 

kirjandusele. Ligi 40% õpilastest vastas, et nad loevad lisaks 3–9 raamatut, 32% õpilastest 
loeb 1–2 raamatut, aga 14% õpilastest loeb omal vabal valikul rohkem kui 10 raamatut aastas. 
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Murelikuks teeb 14% õpilasi, kes ei loe vabatahtlikult ühtegi raamatut. Muidugi, kui nad 

loevad vähemalt kohustuslikku kirjandust, siis ei ole see pilt nii nukker, kuna enamik 
õpetajaid annab aastas lugeda vähemalt 4–9 raamatut. 

 

 
 
Joonis 5. Vabatahtlikult loetud raamatute arv viimase aasta jooksul 

 
Kui võrrelda küsitluse tulemusi klassiti ja sooti (joonis 5), võime näha, et ligi pool 9. klassi 
tüdrukuist loeb lisaks kohustuslikule kirjandusele 3–9 raamatut, samal ajal kui üle 

kolmandiku (38%) 9. klassi poistest loeb lisaks vaid 1–2 raamatut. Neid 11. klassi õpilasi, kes 
loevad lisaks 1–2 raamatut või 3–9 raamatut, on peaaegu võrdselt: tütarlastest vastavalt 36% 

ja 41% ning poistest 34% ja 34%.  
 
Õpilased, kes on lähiajal või viimase õppeaasta jooksul lugenud raamatuid vabatahtlikult, 

loevad neid ka arvuliselt rohkem. Seost loetud raamatute arvu ja aja vahel, millal viimati omal 
valikul raamatuid loeti, kinnitab nende andmete vaheline korrelatsioon (0,597).  

 
Missuguseid raamatuid eesti koolinoored kõige sagedamini loevad, näitab joonis 6. Kõige 
rohkem loetakse teatmeteoseid – seda teeb 49% vastanud õpilastest, teistest rohkem 11. klassi 

poisid (65%). Tulemus erineb veidi PISA 2009 tulemustest, mille järgi vaid 32% Eesti 15-
aastastest õpilastest loeb teatmeteoseid (Tire jt 2010). Üheks erinevuse põhjuseks võib olla 

vanuserühma erinevus – PISA uuringus osalesid üksnes15-aastased õpilased. Samuti võis 
tulemusi mõjutada õppekeele erinevus: kui käesolevas uuringus olid vaatluse all üksnes eesti 
õppekeelega õpilased, siis PISA 2009 hõlmas ka vene õppekeelega õpilasi.  

 
Teine enamloetud tekstiliik oli koomiksid, mida loeb 42% õpilastest. Kõige koomiksi-
lembesemad on taas 11. klassi poisid (51%). Ka koomiksite lugemise osas on erinevused 

PISA tulemustega  suured; seal vastas vaid 13% õpilastest, et nad loevad koomikseid (Tire jt 
2010). Siin võib erinevus tuleneda sellestki, et PISA uuringus küsiti koomiksiraamatute 

lugemise kohta, aga käesolevas uuringus me ei täpsustanud, kas tegemist on koomiksiraamatu 
või mõne väikse koomiksiga ajalehesabas. On üsna õenäoline, et väga paljud õpilased loevad 
ajalehtede koomikseid peaaegu iga päev. 

 
Umbes niisama palju kui koomikseid loetakse ka lühijutte, nimelt 41% vastanutest. Lühijutte 

loevad kõige rohkem 9. klassi tüdrukud. Mõned õpilased pidasid vajalikuks märkida, et nad 
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loevad lühijutte pigem arvutis, nt veebilehelt Poogen. Lühijuttude lugemise kohta PISA 2009 

uuringus andmeid ei ole. 
 

Romaane loeb küsitletuist 34% (kõige rohkem 11. klassi tüdrukud – 42%) ning jutustus- ja 
novellikogusid 28% (kõige rohkem 9. klassi tüdrukud – 36%). Kõige vähem loetakse 
luulekogusid, muinasjutte, näidendeid ja lasteraamatuid: vastavalt 11%, 9%, 7% ja 6%. 

Lasteraamatute ja muinasjuttude vähene lugemine on seletatav uuritud õpilaste vanusega. 
Mõni küsitletuist pidas vajalikuks lisada, et ta loeb lasteraamatuid ja muinasjutte ette oma 

väiksemale õele või vennale. 
 

 
Joonis 6. Tekstid, mida koolinoored loevad 

 
Kui võrrelda õpilaste vastuseid sooti ja klassiti, näeme mitmeid erinevusi. 9. klassi tüdrukud 
loevad kõige rohkem lühijutte (54%), teatmeteoseid (45%) ning romaane ja koomikseid 

(41%). 11. klassi tütarlapsed loevad kõige rohkem teatmeteoseid (48%), millele järgnevad 
lühijutud (43%) ja romaanid (42%). 9. klassi poisid loevad aga kõige enam teatmeteoseid 

(52%), koomikseid (47%) ja lühijutte (38%). 11. klassi poiste lugemiseelistused on samad kui 
9. klassi poistel, kuid lugejate osakaal on erinev: teatmeteoseid loeb 65%, koomikseid 51% ja 
lühijutte 38% 11. klassi poistest. 

 
Kokkuvõtteks võib öelda, et eesti õppekeelega õpilased loevad suhteliselt palju raamatuid. 

Selles on suuri teeneid emakeeleõpetajatel: enamik õpilasi loeb ilukirjandust just õpetaja 
nõudel. Vabal ajal loevad rohkem tüdrukud ja 11. klassi poisid. Suur osa õpilasi loeb lisaks 
koolis nõutavale või vajalikule veel 1–9 raamatut. Viiendik poistest aga ei loe lisaks 

kohustuslikule kirjandusele midagi muud. Raamatutest eelistavad koolinoored teatmeteoseid, 
kuid loetakse ka koomikseid, lühijutte, romaane ning jutustus- ja novellikogusid. Seega on 
arvamus, et eesti noored tänapäeval üldse ei loe, ekslik. 
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