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petajal rnitu korda ette rräidata. Joonlauaga rn trnist
alustatakse
tLilrikut kasutatnata, älles siis, kr"ri rreed oskused on omatrdatud,
saab
kasutada nummerdatr.rd skaalaga joonlauda.
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Täisväärtuslikrrd kLljrrtr-rsed lrirlkadevahelistest Seostest tekivad
airrr..it
siis, kr:i nad kujunevad käeliste ja s naliste tegevuste kaudu.
Õpetarnist
tuleb korraldada kohneashneliselt:

(a)

(b)

TEKSTI MOISTMISE MOJU

TEKSTÜLESANDE LAHENDAMlsE EDUKUSELE
Ingu Mutso
Tartu Ülikool

tuletatalcse meelde paari tälrendr.rs ja näidatakse, kuidas
kalre hulga
elementidest saab neid joonega i.ihendades moodust ada paare;

Er

iiksiihese vastavltse kaudu moodltstatakse sarnaväärseid hr.rlki;
rreldakse esialgr-r tiksrihese vastavllse kaudu, hiljem ka
ese

liitrnise-lalrr.rta-

(d) korrata pitud kahekohaliste arvude liitehitust;
(e) sävendada teadrnisi arvutarnise algoritrnist enne
kärnneni, siis ülejcicinud osa.

riidan(Iahrttan)

Antud pedagoogilisi soovitusi tLrleks täita loetletud järjekorras,
kuna
need arvestavad oskr-rste ja teadmiste kq;'u'emise loogitcaitihtsa,ralt
keerlr-

lisernale. Iga konkreetse pilase puhul tr-rreb korrektsioonikava
koostada
vastavalt temaga läbi viidud katsete p hjal, arvestades tema

teadrniste ja

oskuste taset.

Lisainforrnatsioo, ja katsete ki{eldr-rsed on antnd mate{alis,
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mete loendamise abil.

rnise algoritmi. Nende oskuste arendamisega tr.rleks tegelema
hakata alles
siis, k'i p hitegev,sed on omandatud. pedagoogilised soovitused
on:
(a) korrataja süvendada oskust leida arvu asendajad;
(b) korrata l0-ne piires liitrnise ja lahutamise pohiriresandeid;
(c) harjutada liitrnist ja lahutarnist l0_ni;

os

PhD (kasvatusteadused)

(c) h,lki v

P hitegevustele tuginevate oskuste uurimisel selgus, et Raulile valmistab rask*si arvutamine 20-ne piires. Arvutarnisrask,sed
on aga omakorda
p irjustatud sellest, et Rar.il ei m ista arvu liitehituse ning ktirniendkoostise
olemust ning teiseks ei ole ta omandanr.td järgrrriletarnisega

ip eda go o gika

Sissejuhatus
Artiklit kirjutades seadsime endale eesmärgiks teksti m istmise, tekstrilesande lahendamise teemade käsitlemise. Piiiidsime arvestada ka kognitiivpsühholoogia ja keelepsühholoogia Lruemate arengutega, kuid nagu teistelgi
teadr.rsaladel, on ka eripedagoogikas ja kognitiivpsrihholoogias viimasel ajal
avaldatud nii palju, et teooriate ja suundade oh.rlisr"rsest i.ildpildi saamine on
keeruline isegi kogenud teadlasele.
Kognitiivpsrihholoogia oluiine seisukoht on, et tekstülesande lahendamise edukus s ltub lapse kognitiivse alengll tasemest, tälrerrduse eristanrisest,
tekstide keerukusest ja nende m istmisest (Balota & Marsir 2004: 33503679). Teksti.ilesannete lahendamise oskus on tllgevas korrelatsioonis keelelise v imekr.rsega, lapse tildv irnekr"rsega ning emakeelealaste oskustega.
Ülesande tajurnine on kognitiivsel tasemel kategoriaalne (Mrmhall 2006:
655_658). Ülesande lalrendamine s ltub rnitrrretest erinevatest oskustest:
vairnsest v imekusest, oskusest inlbrmatsiooni kognitiivsel tasemel eristada, ruumilis-visuaalse tälrelepanrr kasutamisest lahendusprotsessi tegevuse
ajal, arusaamine tekstis esitatr.rd inforrnatsioonist, oskus seda mentaaisel tasernel anali.iüsida, eraldada oluline informatsioon mitteolulisest ning oskusest leida k ige ratsionaalsern ja täpsem tee iilesande lalrendanriseks ja tule_

rnnse kontrollirniseks (Catone & Brady 2005: 55-53). Tekstrilesande rn istmisel saab eristada lausete ja tervikteksti rn istmist. Tekstrilesande lahenda-
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petajal mitu korda ette rräidata. Joonlauaga m tmist aiustatakse
tlihikut kasntarnata, alles siis, kr.ri need oskused on omandatud, saab

kasutada nurnmerdatud skaalaga joonlauda.
TäisväärtLrslikrrd krrjutused lrrrlkadevalrelistest Seostest tekivad ainuit
siis, kui nad kr"ljr.rnevad käeliste ja s rraliste tegevuste kaudu. Õpetarnist
tuleb korraldada kolneashneliselt:
(a) tuletatakse meelde paari täIrendr"rs ja rräidatakse, kuidas kalre lrLrlga
elementidest saab neid joonega rihendades moodustada paare;

(b)

(c)

Teksti m istmise m ju tekst lesande lahendamise edukusele
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need arvestavad oskuste ja teadmiste kqjunemise loogikat lihtsarralt keerulisernale. Iga konkreetse pilase puhul tuleb korrektsioonilcava koostada
vastavalt temaga läbi viidud i<atsete p hjal, arvestades tenra teadmiste ja
oskuste taset.
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tiksr-ilrese vastavuse kaudu moodustatakse sarnaväärseid hr.rlki;
hr"rlki v rreldakse esialgu tiksrihese vastavLlse kaudu, hiljem ka ese

hitegevustele tuginevate oskuste uurimisel selgus, et Raulile valmistab raskusi arvutamine 20-ne piires. Arvutamisraskr.rsed on aga omakorda
p llustatud sellest, et Raul ei m ista arvu liitehituse ning ktimnendkoostise
olernttst ning teiseks ei ole ta oman<lanud järgrrriletarnisega liitmise-lahuta_
rnise algoritmi. Nende oskuste arendamisega tuleks tegelema hakata alles
siis, kr-ri p hitegevused on omandatud. pedagoogilised soovitused on:
(a) korrataja süvendada oskust leida arvu asendajacl;
(b) korrata 10-ne piires liitmise ja lahuramise p hitilesandeid;
(c) harjutada liitrnist ja lahutarnist l0-ni;
(d) korrata pitud kahekohaliste arvnde liitehitust;
(e) srivendada teadrnisi arvutamise algoritrnist enne liidan(lahutan)
k[)tnneni' siis iilejciänud osa'
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Sissejuhatus
Artiklit kirjutades seadsime endale eesmärgiks teksti m istmise, teksttiles-

ande lahendamise teemade käsitlernise. Piiiidsime arvestada ka kognitiivpsi.ihholoogia ja keelepsühholoogia Lruemate arengutega, kuid nagu teistelgi
teadusaladel, on ka eripedagoogikas ja kognitiivpsühholoogias viimasel ajai
avaldatud nii palju, et teooriate ja suundade olulisr,rsest tildpildi saatnine on
keeruline isegi kogenr"rd teadlasele.
Kognitiivpsühholoogia olr.rline seisr-rkoht on, et tekstülesande lahendamise edukus s ltub lapse kognitiivse arengll tasemest, tälrenduse eristarrrisest,
tekstide keerukusest ja nende m istmisest (Balota & Marsh 2004: 33503679). Tekstrilesannete lahendamise oskus on tltgevas korrelatsioonis keelelise v irrekusega, lapse tildv irnekusega ning emakeelealaste oskustega.

Ülesarrde tajurnine on kogrritiivsel tasernel kategoriaalne (Mrrnhall 2006:
655-658). Ülesande lahendarnine s ltrrb rnitmetest erinevatest oskustest:
vaimsest v imekusest, oskusest infbrmatsiooni kognitiivsel tasemel eristada, ruumilis_visuaalse tälrelepanr"r kasutamisest lalrerrdusprotsessi tegevuse
ajal, arusaarnine tekstis esitatud informatsioonist, oskus seda mentaalsel tasemel analüüsida, eraldada oluline infbrrnatsioon mitteolulisest ning oskusest leida k ige ratsiorraalsem ja täpsem tee iilesande lahendamiseks ja tulernnse kontrollimiseks (Catone & Brady 2005: 55-53). Tekstlilesande rn istmisel saab eristada lar.tsete ja tervikteksti rn istmist. Tekstülesande lahenda-
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mise puhul on keel siisteem, rnillel on orna kinclel kognitiivne struktr_rur. Kui
keel ei oleks kognitiivsel tasemel sr.isteemne, ei saaks seda omandada ega
kasutada. Keele kaks rn isteiist alasListeetni on häälikrrte si-isteern ja tähenduste sr"isteem (cole. M., cole, S. & Lightfoot 2001: 505-517). Keele kognitiivne kasLrtarnine tajupsrihlroloogias seisneb tähenduste edasiandrnises hää-

liksrirnbolitega. Tälrendrrs ja heli on Seega keelelise suhtluse kaks poolrrst.
Keel p liineb tälrenduse ja treli seostamisel ning see SeoS on rnääratletud
keele struktuurireeglite poolt. Tälrerrdus- ja häälikrrsristeem tingivad teksti.ilesande duaalse, kaheplaanilise p hiolemuse. p hiliselt on uuritud kognitiivses- ja keelepsrihholoogias kirjaliku reksti rn istrnist (Hoffman n 2002:
6'/1-612).

Teksti.ilesanne kui kognitiivselt spetsiifiline tekst
Teksttilesande kr.ri spetsiifilise teksti oir-rlised tunnused on:
keeleliselt formuleeritud sidr.rs ja terviklik tekst;
selles kirjeldatakse rningi stindrnuse kvantitatiivseid tunmrseid (hulki,
te)ja seoseid nende vahel,
see eeldab mingi otseselt teadrrata suuruse leidmist (arvutamist, semiooti1ist inforrrratsiooni tcicitlust, kogrritiivse tälrelepanu kasutamist);
m istestamine ehk kontseptualiseerimine tälrendab teksti tälrendltsesitltse kujutarnist vastavalt rn ttele;
see koosneb eeldustest (tingimustest) ja krisimusest v i korraldusest, nt
s ltuvalt tekstülesande küsirrusest v ib i.ilesanne olla hulkade rihendarnine (kui paljrr orr kokku?) v i hr-rlkade v rdlemine (kui palju on välrem/
rohkem);
eeldab m istrnise prrlrul kolmel tasemel rn istmist (s nas naline tälrendus, tegelikr.t tälrenduse analtiiis, gramrnatilise struktuuri analiiLis (Mrrtso & Trciner 2008: l8).

r
.
.

m

e
.

o

s

nastus ja teksti struktuur snunavad meid aritrneetiliste
operatsioonideni- enne rraternaatilise lahenduse jur-rrde udmist on oluline

Teksti.ilesande

m

j

ista teksti sisr.r keelelisest aspektist lälrtLrdes. Teksti.ilesarrde teksti kognitiivne ja semiootiline m istmine on aluseks matemaatilisele tegevusele, v itnekusele nirrg kognitiivsele sooritrtsele. o1rrline on fbkuseeritud kuulrrristähelepanu kasutamine, kuna tekstülesande tciritlus toirnub lapse tajus astrneli-
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nad, gramrnatilirre elritus ja
tälrendus (Zillmer, Spiers & Culbertson 2001:298-305). Corti teooria kohaselt kognitiivsel tasemel tekstülesanre t lgendatakse ehk dekodeeritakse.
See on k ikeh hnav protsess, milles osalevad keelega seotud piir-korrdade
k rval osa ajukoore teised osad, eelk ige liihi- ja ptisirnälu. Dekodeerirnist
kqjutatakse kognitiivpstilrlroloogias kahe osalisena. Ülesande tltvastamise
sena, hierarlrilises järjekorr'as (silbid, erilised

s

all m eldakse ülesande peamiste trtnnnsjoonte identifitseerimist. Arvesta-

des |i|esarrde kontekstija iclentifitseerida telcsttilesande struktuurja tähendrrsed (MLrnhall 200 6: 416 - 428).
Kr-rna teksti.ilesanne on kognitiivpsi.ihholoogia tasemel spetsiifiline tekst,
siis on oluline poorata tähelepanu lapse keelelise arengll tasemele, teksti kee-

rukusele ja teksti m istmise neuropstihholoogilistele alustele. Teksti toodeldakse, kLrni kognitiivne rnahupiirang lubab, vastasel korral jääb tekstiilesande rn istmine keeruiiseks (Sternberg 2006: 164-166). Järelikult tuieb teks_
tülesannet kui spetsiifilist teksti analtitisida keele, arusaamise, kognitiivse
keertikttse, semiootiIise täirendttse, selektiivse tälreleparrrr ja strrtktltrtt'se taseme seisr"lkohast lälrtrrdes (Zillrner, Spiers & Culbertson 2001 309-401)'
Telcstrilesande teksti on v irnalik esitada pilasel nii suuliselt kui kirjalikult. Sr-ruliselt esitatud teksti on kelgem m ista, kuna paralingvistilised vairenclid ( iged pausid, inionatsioon, oluliste faktide r hutamine, jne) kergendavad arusaamist. Kirjalikust tekstist arnsaamine toetub sr.rulise k ne rn istmisele ja aktiivsele kognitiivseie informatsioonitcicitlLrsele (Sternberg 2006:
344-3s6).

N

r"rded

kirjalikLrl kujul esitatud tekstr"ilesandele:

. oskns lugeda teksti kognitiivse rn istmise tasemel igesti;
. loomuliku keele olemuse ja keelev ime kognitiivne informatsioonito tlus;
r m ista esitatud inforrnatsiooni keelelistja m istelist struktuuri;
o otsnstada, missttgttne on ülesandes uus informatsioon;
r integreerida r.tus info sobivalt oma selle hetke mentaalsesse teadtnusse

.
.

(|i.ihimällll) ja otsrrstada ptisirnälr.lst pärinevaid teadrrrisi kasrttades, tlissugused on teksttilesande omavahelised seosed ja reaalsed t lgendarnisv imalused;
oskrts poorata tähelepanrr sellele, mis on oluline tilesande edr"rkaks lalren_
damiseks (st,,haarata" oluline informatsioon);
leida mätks nad, nci v tmes nad ja nendevaheline oluline rn isteline
SEOS;
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eraldada tingimused, andmed ja ktisimus;
olulisus rn ista teksti kui tervikr.rt, mitte raisata aega
misele (Beernan & Chiarello 2006: ll-lg).

s

I

tiivrre väärtegutsemine ja tajirpsLihholoogiline hajarneelsus. Burgundi ja
Marsoleki (2000) tturirrruse p lrjal koguti andrneid vääratuste kolrta teks_
sed vääratused:

r
.

o
o

r
o
.
.
o

unustatakse kavatsetltd sooritus

vi

p

hjal kategoriseeriti kognitiiv_

äsjasooritatud tegevus (kognitiivse

inforrnatsiooni hajurnine, raskused ige info rneenntamisel tilenevad
tÖotluse pr"rlrr.rl sellest, et vana informatsioon kaob r"rue infb saabrrrrrisel);
sooritatakse vigane rLrtiine tegr.r, mis ei vasta teksttilesandele v i kavatse-

tud eesrrrärgile;
tekstülesande kognitiivsed tcicitlusvead
nentides;

v

i

ju tekstälesande Iahendantise

edulcusele
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mälLrst (Burgundi & Marsoleki 2000: 169-219).

Oskus m ista tekstülesannet kui spetsiifilist teksti tuleb analtitisi teel

nade kokkuveeri-

Isegi hea lugemisoskuse korral v ivad tekkida raskused kirjalikuit esitatud tekstrilesandest arusaarnisel. vigase arusaarnise pr-rhul toimub nn kogni_

tülesande lairendamisel. Soorituse andmete

Telrsti nt istntise m

probleemid r.iksikr.rtes kompo-

tajumisel esinevad eristamisvead * vale v i liiga irnpr.rlsiivne tegevus
(vead kognitiivsel tasernel on p hjustatud sellest, et i.ilerninek
astornaatseit kontrollilt teadvLrstatud kontrollile ei toimu igeaegselt, seega ei ole
siirr tegernist rrringi spetsiaalse väärtegutsemise melrlranisrniga vaid
kontrolli i.irnberlülitamise probleerniga);

k ne tajurnisel ja rn istrniser (kognitiivsel rn istmise tasernel
on segamini semantiline, stintaktiline, morfoloogiline ning fonoloogiline
tasand);
probleemid

petaja hr"rultelt lugemine on levinud oluliselt rohkem, kui arvatakse.
Kuularnisel saadav info ei ole alati piisav selle m istmiseks, mist ttu kasutatakse i.ilesande kognitiivse informatsioonitocitluse puhul ka visuaalset infot;

lalrendarrise strttktlrr.lr orr väär ja ebaefektiivne, pilased konstrueerivad
tihti grammatiliselt valesid lauseid;

,,kroonilised" k nevead;
valdkonnaspetsiiifiiine mälu on lralb (suured probleernid liihimälu osas).

Antsaatnine nii suuliselt kui kirjalikult esitatud teksttilesandest s itlb
pilase ner"rropsi.ihholoogilistest faktoritest, emakeele omandatnse tasemest

ning meeldetuletamisest. Meeldetr.rletarnise puhul eelneb sageli nn otsing

taastada järgmised teadrnised ja oskused.

Tekstibaasi m istrriseks ja modelleerimiseks peab pilane valdama selle
loomise strateegiaid ja omama telcsti sisu rn istmiseks vajalikke eelteadrrisi
episoodirnälus (isiklikud kogernr"rsed) ja senantilises mälus (keelekasutusrnälL). Suulise tekstibaasi korral ol paiju m istrnist abistavaid märke - pros-

oodilisi rnär'ke (intonatsioon), mida kirjaliktls tekstis asendavad kirjavalrerrrärgid' Viimased on tilrti vä1rem inforrrratiivsed. Tekstibaasi rn istrniseks ja

probleemide lalrendamise ppirrrist peetakse tähtsaks nratemaatika ja loodusteaduste, agaka teiste ainete petamisel ja ppimisel. Protsessi on haaratud rrritrned kognitiivsed protsessid nagu mälrt' tajrr, tilekanne, analoogiline
järeldamine, dedr"rktsioon jne. Strateegilise ja deklaratiivse teadmise valrel
v ib leiduda keerukas interaktsioon, milie tulemusel on m ne valdkonna
probleernide lahendarnine edukam kui teiste valdkondade oma (Hoffmann
2002:451-462).

Tekstibaasi rn istr-nine on tegelikult aluseks situatsioonimudeli (SM)
konstrueerimisel. Situatsioonirrrtrdeii loomine täherrdab, et lrrgeja seostab
tekstis esitatud sisr.rlise materjali oma varaselrate teadmistega, et j uda arusaarnise k rgemale tasandile. Situatsioonirnudeli (SM) kui anaiüüsi esitnese
etapi konstrueerimisel analt-rtisitakse tekstülesanne teksti keelelisest tasandist lälrttldes ilma arvatrclrneid kasutarrrata. Sitr"ratsioonimr.rdeli (SM) struktuurist tuletatakse lalrendarnise käigrrs uusi seoseid. Seega m jrrtavad algse
esitttse kvaliteet, täir"rslikkus ja kolrerentsrts telrtavate järelduste täpsust, mis
omakorda määrab probleerrri lalrendatnise kergttse. Seega ei määra pr'obleerni esitust rnitte ainult teadmiste hulk, vaid ka viis, kuidas teadmised on organiseeritud ning seosed eiementide vahel (Burgundi & Marsoleki 2000:
r r2-l l6).
Õpilased peavad loorna seejärel k rgema iildistrrsastmega matemaati1ise
sitr.ratsiooni mr"rdeli (MSM). Maternaatiline situatsioonimudel on matemaatilise situatsiooni arvuline kujutlus. Matemaatilise situatsiooni mudel on k rgerna üldistr-rsastmega kui situatsioonimudel ja h lmab kohne petamise
etappi: a) hulkade tihendamine; b) hulgast osahr.rlga eraldarnine; c) hulkade

v

rdlernine (Karlep 1998: I16-ll9).

Vigade ilmnemine sitr.ratsiooni m istrnisel tekitab raskusi situatsioonirnudeli konstmeerimisel. Kr"ri SM i.ildse ei teki, siis ei ole tajnja tegelikult
tekst rlesande tekstist am saanud. Oiles analütisinud teksti, peab pilasel

ry
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tekkirna kujutlr-rs kirjeldavast olukorrast ning alles seejärel on v imalik luua
kujutlLrs matemaatilisest situatsioonist. see etapp on teksti.ilesande lahenda-

mise peamine eeldus. Kuna situatsioonimr.rdeli (SM) loomine on vajalik
teksti.ilesandest arusaarniseks, siis see on aluseks, rniilele toetub k rgema
r.ildistusastmega matemaatilise sitLratsioonimudeli loomine (Karlep l99g:
121-r23).

Edr"rkus tälrerrdab pilaste oskust vastata krisimustele situatsiooni kolrta v i
kirjeldada sedajutr.rstades. Teksti.ilesannete lingvistilise rn istmise seisukohalt
on oluline poorata tälrelepanu järgnevatele situatsioonirnrrdeli osadele:
taustateadrnised;
foneemitasand,
morfeemide tasand;

o
o
.
r
'

s

navara;

arusaatnine

lar"rsest

ja erinevatest suhetest ning stintaktilistest struktuuri-

dest (Plado: 1998:43).

Õpilased teevad vigu tekstrilesande lahendarnise igal etapil. Nad ei saa
aru tekstist. Teksti vale m istmine tingib puuduliku ettekqjutlr.rse tekstüles-

andest kui terviklikust struktuurist ning erinevate osade omavahelistest
seostest ja suhetest. Raskused teksti rihe lüli m istu-risel tekitavad raskusi
järgrrevast arusaanrisel. Sarntrti alalrirrdavad pilased teksti.ilesande kiisimuse tälrtsust (Kirrtsclr 1998: l23-125).

Teksti vale m istmine p irjustab vale lalrenduskäigrr valikr.r. Järelikrrlt on
vajalik teostada teksttilesande sisu analtii-is k rgernal tasetnel tuues välja
k ik seosed ja nendevahelised suhted. PuLrdulikult omandatud arvutamisoskus toob kaasa vigu arvutamisel. Raskused teksti.ilesande vastuse formuleerimisel tulenevad sellest, et: a) unustatakse tekst; b) s navara on ebapiisav;
c) ei osata nälra seoseid teksti ja lalrerrduskäigu vahel; d) puudulikult on
omandatud enesekontrolli oskused (Tannock 2007 : 1159 -1169).

Meetod
Ut-tritnltse eesmärgiks oli välja selgitada erivajadustega pilastel teksttilesandest arusaamine ja m istrnine, kindlaks teha kas ja rnillised seosecl ihnne-

vad rratemaatiliste ja lirrgvistiliste oskuste valrel ning määtata, kr:idas rasvaldkonnas p irjustavad raskusi teises kognitiivses valdkonnas.

kr"rsed ühes
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klassi 34 erivajadusega pilast (sihtgrupina kerge
vaitnne alaareng), neis l6 tÜrdrrrkutja 18 poissi vantlses 14-l5 eluaastat. Õpilaste keskmine vanus oli 14,5 aastat.
Lr"rgernisoskuse ja teksti m istrnise rn ju teksttilesande kui spetsiifilise
teksti lalrendamisele analiiiisiti läbiviidrrd trlritnuse alusel. Uurimuse läbiviirniseks kasutati nii kvantitatiivset kui kvalitatiivset meetodit. Andrnekogumismeetodina kasutati pedagoogilist eksperimenti. Teksttilesanded valiti
ja koostati P hiharidr.rse lihtsustatud riikliku (abi ppe) matemaatika ainekavast lähtudes. Eksperimendi käigus tuii pilastel lugeda, jutrrstada/analritisida ning lalrendada iilreksa teksttilesannet. Eksperiment viidi läbi klassiruumis individr"iaalselt iga pilasega. Eksperimendi esirnesel etapil uuriti pilaste lugemisosknst, teisel etapil tekstist arusaamist, mis on eelduseks teksti
m istmisele ning kolmandal etapil i.ilesande iahendamisoskust.
Uurimistoo raames viidi läbi eksperiment, mis koosnes kalrest osast: I suuline ja II - kirjalik.

Valirni rnoodustasid

7.

I Suuline osa

l.
2.

II

Teksti.ilesandelingivistilinelugemine.
Teksti.ilesande teksti jutustamine/analtii.is.

Kirjalik osa

l.
2.
3.

Väidete sobitarnine tekstiga.
Andmete kirjLrtarnine (vajadusel toetav skeem).
Ülesande lalrendarnine (vajadLrsel osaoskuste karrpa).

Knna arvutnsvea puhul oli tegemist matemaatilise, rritte psühholingvistiiise veaga, loeti arvutusvead lahendamise seisukohalt igeks juhul, kui
tehe

oli

igesti valitud.

Tulemused
Uurimistulernuste anali.iüsist selgus tugev seos lugemisoskuse, teksti m istmise ning iilesannete ige lahendusoskuse vahel. Raskused rihes valdkonnas
p hjustasid raskusi teises valdkonnas.
Uurimistulemuste analtir,'rsi p hjal ihnnes, et rasknsed tekstülesande kui
spetsiifilise teksti rn istmisel on tingitud puudulikust lugernisoskusest, kir-
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Eripedagoogika Nr.

32

-

Matemaatika

I

javahemärkide ignoreerirnisest, s nadest ja larrsetest arusaamisel nii leksi_
kaalsel kui grammatilisel tasandil, raskustest tekstr-ilesandes sisaldr-rva inforrnatsiooni t lgendamisel, lar.rsetevaheliste seoste ja suhete m istmisel, mis
takistab tekstülesande kui spetsiifilise teksti terviklikku rn istrnist ning elu1is-prakti1ise sisuga teksti.ilesannete välresr.tsest. Teksti.i1esande 1alrendamise
edukLrse ühe aspektina tuleb esile t sta ka ktisimuse rn istmise olulisust,

mis määrab r"iheselt lalrendr-rskäigtr.
Analüüsides teksti m istrnise m ju erivajadustega pilaste teksttilesande
edr-rkale lahendarniseie, v ib kokktrv ttes väita, et edukas lahendamine s l_
tr-lb sultrel määral enanr loetltst arrtsaamisest ja rn istrrrisest kui heast lr-rge_
misoskusest. Situatsioonirrudel peaks tagama teksttilesande lcognitiivse
m istnrise (tajr.r, mälu ning tekstiline ja arvuline inforrnatsioon). KLri need
kornponendid eksisteerivad koos, on tegemist situatsioonimLrdeliga. SM-it
kasutatakse nii kognitiivses kui arengupstlhholoogias, et rn ista, kuidas pilane tajubja m istab tilesannet (Eysenck & Keane 2005: 113-115).
Selleks, et lahendada teksttilesandeid pedagoogilises tcicis, on oluline
petada pilasi rn istma ülesande teksti ja struktuuri, r hutada oh"rlisi arvandmeid, nendevalrelisi seoseid ja suhteid lalrendr.rskäiku silmas pidades
ning sidurna arvandrned teksti strLrktr-nriga (Gordon 2006: 12-13). Olulisern
ktri hea lugemisoskus on loetlr m istmine, mis määrab iilesarrde lalrendamise tulemuslikkuse sultremal määral kr.ri teksti korrektne lugemine.
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