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ÜHISLUGEMINE 

 

 

 

 
 

 

 

Meile meeldib ühislugemine selle pärast, et siis me õpime rohkem. Õpime uusi sõnu ja väljendeid 

ning üldse lugema. Näiteks kaks minu klassi poissi, Ayoub ja Kavi, õppisid lugema tänu 

ühislugemisele. Miks? Sest nad tahtsid teada, mis meie lugemistundides toimub, ja nendes kaasa 

rääkida, aga kuna nad ei osanud lugeda, siis olid nad sunnitud pingutama ning siis nad harjutasid 

ja lugesid ja lugesid, kuni lõpuks saidki lugemise selgeks. [Seda seetõttu], et kui nad meile antud 

raamatuid lugesid, siis oli kodus keegi, kellega koos lugeda – sugulased või sõbrad, kes käisid külas 

ja aitasid lugeda. 

10-aastane Ania selgitas Euroopa Parlamendis ühislugemist. 
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TAUST 

Ühislugemine (Dialogic Literary Gatherings, DLG) kuulub uurimisprojekti INCLUD-ED1 raames 

tuvastatud edukate haridustegevuste hulka. Projekti INCLUD-ED käigus analüüsiti, millised 

haridusstrateegiad aitavad ületada ebavõrdsust ja toetavad sotsiaalset sidusust ning millised 

põhjustavad sotsiaalset tõrjutust, keskendudes eelkõige haavatavatele ja tõrjutud rühmadele. 

Riskirühma õpilaste haridust toetavatel edukatel haridustegevustel on universaalsed komponendid, 

mida saab tõestuspõhiselt rakendada väga erinevas kontekstis ning mis aitavad parandada 

hariduslikku edu. Ühislugemise abil täiustatakse laste ja noorte haridust eri kontekstis üle maailma. 

Lugemise tähtsus tänapäeva ühiskonnas on ilmselge. Kuna lugemine on edasiseks õppimiseks 

vajalik alusoskus, tekib sellega hädas olevatel õpilastel paratamatult suuri probleeme ka teistes 

õppeainetes. Hea lugemisoskus seevastu lihtsustab teiste õppeprogrammi osade omandamist ning 

laiemas plaanis vähendab klassikursuse kordamise ja keskkoolist väljalangemise riski. Teisisõnu 

esineb seos lugemisraskuste ja kehvade õpitulemuste, haridusliku segregatsiooni, 

haridussüsteemist varakult lahkumise ning haridusliku ebavõrdsuse vahel. Eriti mõjutab see 

erinevaid vähemusi, nagu sisserändajad või roma õpilased, kes on väga sageli segregeeritud nii 

ameti- kui ka eraelutoimingutes, eri koolikeskkondades ja isegi selles koolis, kus nad käivad.  

Kooskõlas õppeteadusest pärit tõestusmaterjaliga, eriti lugemise vallas, parandab ühislugemine tänu 

oma dialoogilisele õppemeetodile kõikide õpilaste mõttevahetuste mahtu ja kvaliteeti. Dialoogilise 

õppe teooria2 kohaselt tekib õppijatel teemast sügav arusaamine ning nad arenevad isiklikul ja 

sotsiaalsel tasandil, olles kaasatud võrdsetesse dialoogidesse, mis teadvustavad igaühe kultuurilist 

intelligentsust ja juhinduvad sellest. Dialoogilise õppe eesmärk on transformatsioon. See võimendab 

dialoogi instrumentaalset mõõdet, põhineb solidaarsusel, toimib tähenduse loomise allikana ja toetab 

eri taustade võrdset väärtustamist.  

Ühislugemist võib kasutada eraldiseisvalt, kuid see toimib ka koolide kui õpikogukondade osana, 

nagu ka muud edukad haridustegevused, näiteks interaktiivsed rühmad või pereõpe. Õpikogukond 

on projekt, mis tugineb kogu kooli hõlmavatele edukatele haridustegevustele, et vältida 

haridussüsteemist varakult lahkumist ning parandada õppeedukust ja sotsiaalset sidusust. Nendes 

koolides saavutatud positiivsete tulemuste tõttu soovitasid Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu 

käsitleda koole õpikogukondadena, et vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist ning 

parandada õpitulemusi.3  

 

KUIDAS ÜHISLUGEMINE TOIMUB? 

Ühislugemine põhineb kahel printsiibil: loetakse kirjandusklassikat (nt „Romeo ja Julia“, „Odüsseia“, 

„Don Quijote“) ning seejärel kasutatakse dialoogilist õppemeetodit, et jagada mõtteid teose 

tähenduse ja tõlgenduste üle. 

 

Ühislugemine on korraldatud järgmiselt. Klass valib lugemiseks mõne kirjandusklassika teose ja 

lepitakse kokku, mitu lehekülge tuleb järgmiseks korraks läbi lugeda. Kodus loetakse vajalik osa 

                                                 

1 Kõik siintoodud andmed on saadud projekti INCLUD-ED käigus.  
2 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D:Rowman & Littlefield. 
3 Euroopa Komisjoni teatis (jaanuar 2011). Kooli poolelijätmise vähendamine – oluline panus Euroopa 2020. 
aasta tegevuskavasse. 
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raamatust läbi ja valitakse lõik, mis kõige enam meeldis või mida tahetakse lugemistunnis teistele 

tutvustada. Lugemistunnis annab juhendaja sõna igale osalejale, kes loeb oma lõigu ette ja 

selgitab, miks ta just selle valis. Seejärel saavad teised osalejad rääkida ja arutleda konkreetse lõigu 

üle. Nii vesteldakse kogu tunni jooksul kodus ettevalmistatud lõikude teemal. 

Lugemistunnid toimuvad lastega, aga pereõppe raames ka pereliikmetega. Ühislugemine 

parandab keeleoskust, soodustab laste vahetut kokkupuudet kohaliku kultuuri, rahvusvahelise 

klassikalise kultuuri ja ajalooga ning tugineb isiklikele kogemustele. Ühislugemine kummutab 

arusaama, et madala sotsiaal-majandusliku staatusega lapsed ja pered ei huvitu kirjandusklassikast, 

kuna DLG rakendamisel loevad õpilased „Odüsseiat“ ning arutavad ja vahetavad raamatus toodud 

mõtteid dialoogi vormis, et parandada lugemisoskust ja õppimist üldiselt. 

Ühislugemist kasutatakse pere- ja kogukonnaõppes, mille käigus kogunevad eri taustaga 

täiskasvanud, et arutleda näiteks Joyce’i romaani „Ulysses“ ja García Lorca romaani „Bernarda Alba 

maja“ üle. Perede ja kogukonna liikmete osalemine niisugustes tegevustes toetab nii nende enda 

kui ka laste õppimist. See saab võimalikuks seetõttu, et antud õpitegevuses on kesksel kohal 

instrumentaalne õppimine, mis vastab osalejate vajadustele ja ootustele. Nii paraneb kõnealuste 

perede haridustase ja muutuvad ka nende suhted, mis omakorda teenivad kooliõpilaste huve. 

Ühislugemist korraldavate koolide õppekava on samasugune kui teistel koolidel, õpetajad peaksid 

järgima riigis kehtestatud nõudeid. Ühislugemine puudutab õppekava mõttes eelkõige 

lugemisoskust, kirjandust ja ajalugu. Nii nagu teisedki edukad haridustegevused, on ühislugemine 

kujundatud murdma nn Matteuse efekti – mille kohaselt raskustes inimestel on vähem võimalusi –, 

sest sellised tegevused pakuvad head haridust kõigile, eeskätt aga tipptasemel sisu neile, kes on 

ebasoodsamas olukorras. Õpetajatele antakse sissejuhatav koolitus, mille käigus tutvustatakse selle 

tegevuse teaduslikke aluseid. Ühislugemist korraldavad õpetajad, kes muu hulgas otsustavad, millal 

seda kasutada. Ühislugemine võib olla lisategevus – siis ei pea seda tegema nt põhitundide arvelt. 

Samuti vastutavad õpetajad ühislugemise korrektse elluviimise eest. Kui seda kasutatakse 

pereõppes või lisaõppe jaoks, siis võib ühislugemise läbi viia vabatahtlik. 

Ühislugemise ja õpilaste toetamise vajaduse üle otsustavad koolid tavapärasel viisil, kuid õppimise 

hindamise ja kokkulepete dialoogilisse protsessi on kaasatud vanemad, õpetajad, vabatahtlikud ja 

õpilased. Kui ilmneb, et õpilasel on lugemisega või tunni jaoks oma lõigu ettevalmistamisega raskusi, 

siis pakub tuge kool – õpilane saab ühislugemistunniks valmistuda abiõpetaja või mõne vilunud 

kaaslase abiga. Võib ka kokku leppida, et pere aitab lugemispala kodus ette valmistada. Lisaks 

koolisisestele toimingutele kasutavad ühislugemist praktiseerivad õpetajad ja koolid tavapäraseid 

hindamisvahendeid (nt standardtest). Ühislugemine peaks aitama õpilastel mistahes teadmiste, eriti 

lugemisoskuse kontrolli edukalt sooritada. 

Ühislugemine ei too koolile ega õppijatele kaasa lisakulusid ning kool ei saa selle korraldamiseks 

täiendavaid vahendeid. Kuna ühislugemine kaasab õppija edu saavutamiseks ressursse, mis on 

hariduskogukonnas juba olemas (pere, kogukonna liikmed ja õppijad ise), siis on tegemist 

jätkusuutliku haridusliku abinõuga, mis peab ajaproovile vastu.  

 

VAJADUS/KITSASKOHT, MILLEGA ÜHISLUGEMISE KAUDU TEGELDAKSE 
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■ Puudumine ja klassikursuse kordamine 

■ Käitumisprobleemide vähendamine 

■ Õpimotivatsioon 

■ Laste emotsionaalne heaolu, ühtekuuluvus ja sõprus 

■ Õpitulemused 

■ Mitmekultuuriline kooseksisteerimine 

■ Perede haridustaseme parandamine  

■ Õpilase, pere ja kooli vahelised suhted 

 

SEKKUMISE TASAND 

Ühislugemine on mõeldud koolis mistahes individuaalse õppimise olukorras. Ühislugemine võeti 

kasutusele täiskasvanute koolis La Verneda – Sant Martí, mis on üle 35 aasta tegutsenud 

õpikogukond Barcelona vaeses piirkonnas. Nüüd pakutakse ühislugemise võimalust eri koolides ja 

eri tasanditel, sh koolieelikutele, alg-, põhi- ja keskkooliosale ning ka täiskasvanukoolituses 

(elukestva õppe ja/või haridustee jätkamisel) ja isegi vanglates. Ühislugemist saavad pakkuda era- 

ja avaliku sektori rahastatavad koolid, religioossed ja ateistlikud koolid ning vaeste, nn keskklassi ja 

kõrgema keskklassi piirkondade koolid. Kuigi osaleb igasuguseid õpilasi, on ühislugemine kasulik 

eeskätt sotsiaal-majanduslikult kehvas olukorras olevatele õpilastele, vähemustele ja õpiraskuste või 

puuetega õpilastele.  

 

SEKKUMISE INTENSIIVSUS 

Ühislugemist alustatakse kooliaasta kestel jooksvalt ja kaasa teevad eranditult kõik klassi õpilased. 

Tänu väga heal tasemel tekstidele ning interaktiivsele mõistmisele ja tõlgendamisele saavutavad 

vähem vilunud lugejad ühislugemisega palju paremaid tulemusi kui muude lugemisharjutustega. 

Õpetaja otsustab, kas ja millal ühislugemist kasutada – kord või kaks nädalas, kord kuus või muu 

sobiva sagedusega. 

 

TULEMUSED 

Ühislugemise olulisemate tulemuste4 hulgas on: 1) õpilaste instrumentaalsete keelega seotud 

oskuste paranemine, 2) kogukonna kaasamine õppimisse ja kooli, 3) eri taustaga õpilaste 

koosolemise soodustamine, 4) arutlemis- ja argumenteerimisoskuse paranemine. Saavutuste kohta 

leiate allpool näiteid, mis tuginevad konkreetse kooli kogemusele. 

 

Kool Mare de Déu de Montserrat (Terrassas, Hispaanias) on suurepärane näide selle kohta, kuidas 

edukate haridustegevuste (ühislugemine jm) abil tulemusi parandada. See õpikogukond asub 

                                                 

4 Allpool esitatud kvantitatiivsed andmed käivad kooli kohta, kus rakendatakse erinevaid edukaid haridustegevusi, 
seepärast ei saa ühislugemise mõju eraldi välja tuua. Mida rohkem edukaid haridustegevusi kool rakendab, seda 
rohkem tema tulemused paranevad. 
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Terrassa äärelinnas, kus elab palju madala sotsiaal-majandusliku staatusega peresid ning kus on 

kõrge töötuse ja vaesuse määr. Palju on õpilasi Marokost ja Ladina-Ameerikast, aga on ka romasid. 

Kool võttis omaks õpikogukonna lähenemise ja asus edukaid haridustegevusi kasutama 2001/02. 

õa. Ühislugemist korraldatakse õpilastele ja nende pereliikmetele. Välishindamiste tulemused 

näitavad, et lugemisoskuste eksami läbivate õpilaste osakaal on viie aastaga kasvanud 17%-st 

85%ni (2001–2006). Samal ajal on suurenenud sisserändajatest õpilaste arv, 2011. aastal 

moodustasid nad üle 70% kõigist õpilastest.  
 

 
 

Elementaarse lugemisoskuse paranemine protsentides (vahemikus 2001–2006). Allikas: projekt INCLUD-ED. 

 

Keelepädevuste tulemuste andmed näitavad sama positiivset suundumust järgneva õppeaasta 

kohta: 

 

 
 

Keelealased põhipädevused (2. klass). Allikas: projekt INCLUD-ED. 

 

Kui koolist väljalangemist seostatakse sageli sisserännanud õpilaste ebaproportsionaalselt suure 

osakaaluga, siis antud kooli näide kinnitab, et õpiedu ei sõltu klassi etnilisest koosseisust, vaid 

õpetamismeetoditest. Nähtub, et järeleproovitud teaduspõhise tulemusliku lähenemise, nt 

ühislugemise kasutamine võib mõjutada õpilaste tulemusi märkimisväärselt.  

 

Mare de Déu de Montserrat' koolis korraldavad väga populaarset ühislugemist marokolannad. 

Pereliikmete aktiivne osalemine ja huvi hariduse vastu kummutab stereotüüpe, mis seostuvad 
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sisserändajate huvide ning haridusliku eduga. Ühislugemine aitab kaasa nende laste õpiedule, kui 

kodus jagatakse loetu kohta muljeid (milles osalevad nii lapsed kui ka täiskasvanud): 

 

Nüüd me räägime õhtusöögilauas raamatutest, mida lugemistunni jaoks loeme. Olen lastele 

ja abikaasale jutustanud, mille üle lugemistunnis arutlesime. Samuti sellest, mida oleme 

lugenud (marokolannast ema)5.  

 

Maailmakirjandusega tutvumine paneb osalejad teemasse süvenema ning arutlema üldiste ja 

ajatute teemade üle, olgu see siis armastus, sõda või sõprus, ning ühtlasi annab võimaluse leida 

loost seoseid enda eluga. 

 

Lugemistundides räägime, mis meiega on juhtunud, ja seome selle raamatutega. Oleme 

peatunud väga olulistel teemadel, näiteks truudus, armastus, tunded, toredad inimesed, usk, 

sõprus, vaprus, ettevaatlikkus ... ühesõnaga, väga tähtsatel küsimustel. Oleme juba mitu 

raamatut läbi lugenud ja saame nüüd eri teoste tegelasi omavahel võrrelda. Näiteks võib tuua 

Odüsseuse „Odüsseiast“ ja don Quijote raamatust „Don Quijote La Manchast“. Ükskord oli 

meil arutelu ... meie mõtlesime, et don Quijote oli vapper, aga teised arvasid, et Odüsseus oli 

vapram. Tegime kokkuvõtte, et vapper on see, kes seisab silmitsi raskustega, olgu need siis 

välja mõeldud või päriselt olemas. Siis arutasime veel, kas Odüsseusel ja don Quijotel oli sama 

eesmärk – mõlemad tegutsesid armastuse nimel, naise nimel. See oli üks arutelu, mis on 

meile kõigile meelde jäänud. (Ühislugemises osalev 10-aastane tüdruk) 

 

Arutelud edendavad lisaks õppimisele kooseksisteerimist ja aitavad teisi osalejaid paremini mõista, 

nagu näitab järgmine tsitaat: 

 

ühislugemine tekitab vestlusruumi, mida enne oli palju raskem saavutada. Noorte 

omavahelised suhted paranevad: nad uurivad raamatute ja arvamuste kohta ning suhtlevad 

klassikaaslastega, kellega nad enne ei lävinud. Nad näevad üksteist uues valguses. Aga lisaks 

sellele aitavad nad lugemistundides osalevatel sugulastel paremini mõista, mis koolis ja 

õpilaste vahel toimub. (Gümnaasiumiõpetaja)6  

Tänu positiivsetele tulemustele on ühislugemist rakendavate koolide arv 1990ndatest alates oluliselt 

kasvanud. Praegu rakendab ühislugemist üle 200 kooli Euroopas ja üle 300 kooli Ladina-

Ameerikas. 

                                                 

5 De Botton, L., Girbes, S., Ruiz, L., & Tellado, I. (2014). Moroccan mothers' involvement in dialogic literary gatherings in a 

Catalan urban primary school: Increasing educative interactions and improving learning. Improving Schools, 17(3), 241–

249. doi: 10.1177/1365480214556420. lk246. 
6 Serrano, M., & Mirceva, J. (2010). Dialogic imagination in literacy development. Journal of 
Psychodidactics, 15(2), 191–205. doi: ttp://dx.doi.org/10.1387/RevPsicodidact.820. lk 201. 
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Ühislugemise laialdane kasutamine koolides ja eri riikides on edulugu, kuid selles peitub ka 

kitsaskohti ja ohte edukate haridustegevuste põhimõtete püsimajäämise mõttes. Seda eriti juhul, 

kui koolid ja haridustöötajad kasutavad ühislugemise sarnastes tegevustes muud kui 

kirjandusklassikat. Niisuguseid tegevusi tuleks nimetada teisiti. Juhtub ka seda, et õpetajad, kes 

algul ei pea mõttekaks klassikalise kirjanduse kasutamist, muudavad oma meelt, kui näevad, 

kuivõrd teistsugune suhtlemine ja õppimine toimub siis, kui kasutada teisi raamatuid. 
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LISATEAVE 

Learning Communities – Tertulias Dialógicas (Instituto Natura). Ühislugemist tutvustav video 

(hispaania keeles): https://www.youtube.com/watch?v=NfL5PfrJ9yY 

 

KONTAKTANDMED 

CREA. Community of Researchers on Excellence for All.  

E-posti aadress: crea@ub.edu  

Veebisait: http://crea.ub.edu  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NfL5PfrJ9yY
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