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Murelahendajate koostamine Tartu Ülikooli kursuse 

„Programmeerimine“ jaoks 

Lühikokkuvõte: 

Kursus „Programmeerimine“ on üks suurima osalejate arvuga aine Tartu Ülikoolis. Seda 

ainet võtvate üliõpilaste programmeerimisalane taust on väga erinev, mistõttu võiks neid 

lisaks õppejõududele abistada lisamaterjalid. Selle bakalaureusetöö eesmärk on luua 

ainekursusele murelahendajaid, mis abistaks üliõpilasi kodutööde lahendamisel. 

Murelahendajad on vihjete komplektid, mis küsimuse vormis üritavad selgitada välja 

probleeme ning pakkuda neile lahendusi. Kaheksa nädala kodutööde jaoks koostati 20 

murelahendajat. Lisaks küsiti kursusel osalejatelt murelahendajatest saadud abi ja 

õppeprotsessi mõju kohta ja analüüsiti seost murelahendajate kasutuse ja aine lõpptulemuse 

vahel. Selgus, et murelahendajad üldiselt aitasid üliõpilasi aine omandamisel, kõige rohkem 

kasutasid ja said abi just kursusel madalama lõpptulemusega üliõpilased. 

Võtmesõnad: murelahendaja, pööratud õpe, programmeerimise õpetamine 

CERCS: P175 Informaatika, süsteemiteooria, S270 Pedagoogika ja didaktika 

Troubleshooters for the Course „Programming“ in the University of 

Tartu 

Abstract: 

A course on programming has one of the largest number of participants in the University of 

Tartu. The participating students have extremely differing backgrounds with programming, 

hence there is a need for supporting study materials. The purpose of this thesis is to create 

troubleshooters, which could help students solve homework problems. Troubleshooters are 

a set of hints in the form of questions and answers that try to find out and solve problems 

the students are having. Troubleshooters were created for 20 problems covering eight weeks 

of homework. Feedback was gathered from the participants about the help received and the 

effect of troubleshooters on their studying processes. The relation between the final grade 

and the usage of troubleshooters was analysed and it revealed that troubleshooters were 

more used and more helpful for students with a lower final grade.  

Keywords: troubleshooter, flipped learning, teaching programming 
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1. Sissejuhatus 

„Programmeerimine” on õppeaine, mis on kohustuslik paljudel erialadel ning enamasti 

võetakse seda kursust ülikooli esimese aasta sügissemestril. Tegu on ka populaarse 

vabaainega ning rohkelt võetakse kursust väljaspool loodus- ja täppisteaduste valdkonda. 

Selle tulemusena on õppeaine üks suurima osalejate arvuga kursus Tartu Ülikoolis [1]. 

Õppeaine on üles ehitatud pööratud õppe põhimõttel ning on väga paljude üliõpilaste 

esimene kokkupuude programmeerimisega. Nii suure osalejate arvu ja erineva taustaga 

inimeste puhul võib tekkida õppimisel probleeme ja raskusi. 

Pööratud õpe koosneb enamasti kahest osast: õppurite iseseisev töö materjalidega ning 

materjali kinnistamine kontaktõppes. Selle õppevormi eelis on, et klassiruumis saab 

keskenduda teadmiste kinnistamisele ja väärarusaamade parandamisele [2]. Lisaks võib 

edukas pööratud õpe suurendada üliõpilaste osalust kursusel ning parandada õppetulemusi 

[3]. Samas edukas pööratud õpe eeldab materjalide iseseisvat läbitöötamist ning ilma selleta 

õppevorm ei toimi. Õppematerjalid peavad olema hästi koostatud ning korralike materjalide 

valmistamise ajakulu võib ulatuda 700 tunnini [3]. Seega kursus „Programmeerimine“ vajab 

häid õppematerjale ning abistavad õppematerjalid, mis aitavad üliõpilastel kodutöid 

lahendada, teeksid kursuse paremaks. 

Bakalaureusetöö eesmärk on luua kursusele „Programmeerimine“ murelahendajad, 

analüüsida nende mõju õppimisharjumustele, kodutööde lahendamisele ning uurida seost 

õppematerjali kasutamise ja kursuse lõpptulemuse vahel. 

Murelahendajad on vihjete komplektid, mis küsimuse vormis üritavad selgitada välja 

probleeme ning pakkuda neile lahendusi. Käesoleva töö raames koostatakse murelahendajad 

viimase kaheksa nädala kodutööde jaoks, sest eeldatavasti üliõpilased vajavad rohkem abi 

just hilisemate nädalate kodutöödega, kus temaatika on raskem kui kursuse alguses. 

Käesoleva töö teises peatükis antakse ülevaade kursusest „Programmeerimine“ ning 

programmeerimiskeelest Python. Kolmandas peatükis kirjutatakse programmeerimise 

õppimise raskustest ning pööratud õppest. Sellele järgnevas peatükis antakse ülevaade 

murelahendajatest, nende koostamisest ja murelahendajate keskkonnast. Viiendas peatükis 

analüüsitakse üliõpilaste tagasisidet murelahendajatele ning uuritakse kursusel osalejate 

lõpptulemuse seost murelahendajate kasutamise ja sealt saadud abiga. 
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2. Kursus „Programmeerimine“ 

2.1 Kursuse kirjeldus 

Õppeinfosüsteemis [1] on kirjas, et „Programmeerimine“ (LTAT.03.001) on kursus Tartu 

Ülikoolis, mis annab üliõpilastele alusteadmised programmeerimisest, algoritmidest ja 

programmeerimiskonstruktsioonidest. Kursusel tutvustatakse muutujaid, andmestruktuure, 

avaldisi ja tsükleid. Õppeaine on kohustuslik nii informaatika kui ka matemaatika, 

matemaatilise statistika, arvutitehnika, füüsika, keemia ja materjaliteaduse erialadel, mille 

tõttu on ta üks suurema osalejate arvuga kursus: 2020. aasta sügissemestril registreerus 

ainele 356 üliõpilast. Lisaks on „Programmeerimine“ eeldusaine väga mitmel järgneval 

kursusel, näiteks „Objektorienteeritud programmeerimine“, „Andmeturve“ ja 

„Programmeerimisharjutused“. 

Kursust võtvate üliõpilaste programmeerimisalaste teadmiste taust on väga erinev ja 

märgatav osa neist pole varem programmeerimisega kokku puutunud. 2020. aasta 

sügissemestril polnud 28,9% üliõpilastest enne kursust programmeerinud ning 38,1% olid 

katsetanud programmeerimist suurema eduta1. Kursuse lõpuks aga peavad osalejad 

omandama alusteadmised programmeerimisest, et järgmisi aineid edukalt võtta. Seega 

kursuse ülesehitus ja materjalid peavad olema piisavalt mõistetavad ning toetavad, et 

sobiksid ka nõrgema tasemega üliõpilastele. 

2.2 Programmeerimiskeel Python 

Kursusel kasutatakse programmeerimiskeelt Python, mis on maailmas populaarsuselt teine 

programmeerimiskeel TIOBE indeksi järgi [4]. Viimastel aastatel on keele populaarsus 

olnud üldiselt kasvutrendis ja selle kasutus ettevõtetes ning kursustel on järjest rohkem 

levinud. Selle kasvu taga võib olla andmeteaduse kiire arenemine, sest Python on üks enim 

kasutatud keeli masinõppes, tehisnärvivõrkude loomisel ja üldiselt andmetega töötamisel.  

Python avaldati esmakordselt 1991. aastal ja see on interpreteeritav programmeerimiskeel. 

Shein [5] väidab, et Python on kõige rohkem kasutav keel ülikoolide programmeerimise 

algkursustel. Tema sõnul teeb Pythoni kasutajasõbralikuks lihtne süntaks, suur 

olemasolevate teekide hulk ning koodi lühidus. „Programmeerimise“ kursusel katsetati 

Pythoni õpetamist 2008. aasta sügissemestril [6]. Aines positiivse lõpptulemuse saanud 

                                                 

1 Info pärineb kursusel korraldatud stardiküsitlusest 
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üliõpilaste hulk oli märgatavalt suurem õpetades Pythonit ja alates 2009. aasta 

sügissemestrist ongi kursus baseerunud sellel programmeerimiskeelel. Pythonit kasutatakse 

ka järgnevatel Tartu Ülikooli informaatika õppekava kursustel, eriti andmeteadusega seotud 

ainetel, mistõttu alusteadmised selles on väga olulised. Lisaks on see erinevates ettevõtetes 

kasutusel, mistõttu on vajalik, et tudengid valdaksid seda keelt piisavalt, et olla pädevad 

tööturule sisenedes. 

2.3 Kursuse korraldus 

Kursus on üles ehitatud loengute, iseseisva töö ja praktikumide baasil. Iga nädal laaditakse 

ülesse loenguvideod, mis selgitavad uut teemat ning annavad vajalikke teadmisi. Enne 

praktikumi tuleb üliõpilastel töötada läbi vastav õpiku peatükk ning loengu ja õpiku abiga 

lahendada koduülesanded. Praktikumides kinnistatakse õpitut lahendades läbi 

harjutusülesandeid ning näidates ette kodutöö näidislahendused. Kursuse lõpptulemusest 

moodustavad kõige rohkem kontrolltööd ja eksam, aga osa punktidest tuleb ka kodutöödest, 

projektist, praktikumides kaasa töötamisest ning loengutes osalemisest [7].  

Kuigi kodutööd ei anna palju punkte, siis üliõpilased kinnistavad materjali kõige rohkem 

just nende abil. Lisaks saavad kursusel osalejad igal nädalal tekstilist tagasisidet just 

kodutöö programmidele. Seega on väga oluline, et üliõpilased lahendaksid koduülesandeid, 

sest see aitab neil valmistuda kontrolltöödeks ja eksamiteks ning annab neile 

programmeerimiskogemuse. Järelikult võiks kursusel olla ka kodutööde lahendamist 

abistavaid õppematerjale, et innustada üliõpilastes kodutööde lahendamist ja lahenduste 

esitamist. 
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3. Programmeerimise õpetamine algajatele 

3.1 Programmeerimise õppimise keerukus 

Programmeerimise õppimise raskust pole kerge hinnata. Robins jt [8] väidavad, et 

programmeerimine on raske ning programmeerimise kursused on ühed enim pooleli jäetud. 

Samas teised autorid [3] on leidnud, et pooleli jätmine pole programmeerimise kursustel 

märgatavalt suurem ning üliõpilaste halvad tulemused seisnevad pigem liiga kõrgetes 

ootustes, mitte tulemustes. Seega leidub vastuolulisi andmeid ning pole selge, kui palju on 

programmeerimise õppimine raskem võrreldes teiste õppeainetega. 

Bosse ja Gerosa [9] sõnul algajad programmeerijad ise tunnevad, et eksivad kõige rohkem 

süntaksivigadega ning teised levinud probleemid on muutujate, nende tüüpide ja veateadete 

mõistmisega. Samas uuringus küsiti ka õppejõudude käest levinumaid vigu ja probleeme 

ning nemad tõid välja programmeerimisloogika nõrkuse, raskused loogika ja aritmeetika 

tehetega. Selle põhjal tundub, et üliõpilased toovad välja vigu, millest ka 

programmeerimiskeskkonnad märku annavad, aga tihti neil võib puududa oskus mõista 

veateateid ning nad võivad vajada rohkem selgitusi. 

Erinevatel kursustel on proovitud temaatika raskust leevendada erinevate 

õpetamismeetoditega. Enamlevinud meetodid on meisterlikkuse õpe (ingl mastery 

learning), probleemipõhine õpe (ingl problem-based learning), stuudioõpe (ingl studio 

learning), pööratud õpe (ingl inverted classrooms), aga kasutatakse ka abitehnoloogiaga 

õpet (ingl technology enhanced learning) [3, 10]. Nimetatud meetoditest ei ole algajatele 

sobinud meisterlikkuse ja probleemipõhine õpe. Meisterlikkuse õppel ja probleemipõhisel 

õppel esines probleeme vastavalt üliõpilaste motivatsiooni ning teoreetiliste teadmistega. 

Seevastu stuudioõpe, pööratud õpe ja abitehnoloogiaga õpe on olnud positiivse mõjuga ning 

suurendanud üliõpilaste iseseisvust õppimisel. 

3.2 Pööratud õpe  

Elmaleh ja Shankararaman [2] sõnul koosneb pööratud õpe üldiselt kahest osast: õppurite 

iseseisev töö materjaliga ning selle materjali kinnistamine klassiruumis. Nende sõnul on 

meetodi eelis see, et klassiruumis ei pea aega kulutama faktide edasiandmisele, vaid saab 

keskenduda faktide kinnistamisele ning väärarusaamade parandamisele. Samas on pööratud 

õppe eduka toimimise jaoks vaja häid õppematerjale iseseisvaks õppimiseks. Sellise kursuse 
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loomine võib võtta kokku üle 700 tunni, sest tuleb luua teemasid seletavad videod, 

õppematerjalid ning kinnistamiseks ülesanded [3]. 

Edukas pööratud õpe võib suurendada üliõpilaste osalust kursusel, suurendada üliõpilaste 

kinnistatud info hulka ning aidata eksamitel edukamalt esineda [3]. See võib tuleneda 

sellest, et üliõpilased pühendavad kursusele rohkem aega pööratud vormis. Luxton-Reilly jt 

sõnul teine põhjus võib olla suurem tagasisidestatus: pööratud õppe puhul jääb aega rohkem 

ülesannete lahendamiseks ning seega on rohkem tagasisidet üliõpilaste tehtud tööle. 

Pööratud õppe positiivset mõju kinnitab ka Corcolesi ja Martinez-Romero uurimus [11]. 

Nad kasutasid pööratud õpet ja probleemipõhist õpet kombineerutuna ning sellel põhinevat 

ülesannet sooritas rohkem üliõpilasi kui muudel ülesannetel. Lisaks olid üliõpilaste 

tulemused märgatavalt paremad võrreldes tavapäraste töödega. Ilmselgelt võib edukas 

pööratud õpe parandada üliõpilaste teadmisi ja tulemusi, sealjuures neid paremini 

kinnistades. 

Pööratud õppe negatiivsem pool on eelnevalt mainitud õppematerjalide koostamise aeg ja 

kulu. Märgatavalt aega peab panustama, et õppematerjalid oleksid üliõpilastele arusaadavad 

ja mõistetavad. Teine probleem on üliõpilaste ettevalmistus: selline õppimisviis on edukas, 

kui kursusel osalejad töötavad materjali enne kontaktõpet läbi. Ilma materjali mõistmata ei 

saa kontakttundides kaasa töötada ning üliõpilased ei kinnista teadmisi edukalt. Lisaks on 

leitud, et testide abil materjali õppimise kontrollimine enne kontaktõpet ei pannud üliõpilasi 

rohkem materjali läbi töötama [12]. Seega liigne testimine ei motiveeri rohkem õppima, 

peab rõhuma üliõpilaste enesemotivatsioonile ja kohusetundele. 
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4. Murelahendajad 

4.1 Murelahendajate olemus 

Vigade leidmine (ingl troubleshooting) on üks levinum probleemide lahendamise viis: 

kõigepealt selgitatakse välja vea põhjustaja ning seejärel see parandatakse või asendatakse. 

Vigade leidmist seostatakse enim füüsiliste ja mehaaniliste süsteemidega, ent näiteks arstid, 

psühholoogid ja asutuste personaliprobleemide lahendajad kasutavad samuti vigade 

leidmist [13]. 

Murelahendaja (ingl troubleshooter) on eelnevale põhinev mõiste, aga käesoleva lõputöö 

raames käsitletakse selle termini all kodutööde lahendamist toetavat õppematerjali. 

Õppematerjal on üles ehitatud küsimuste vormis, kus küsimuste abil üritatakse välja 

selgitada probleemne koht ning siis anda selgitav tekst probleemi lahendamiseks. Tartu 

Ülikooli kursustel kasutatavad murelahendajad asuvad keskkonnas progtugi.cs.ut.ee/ ning 

küsimused on puulaadses struktuuris, kus saab liikuda tuvastatud probleemi selgitava 

lahenduseni või järgmise küsimuseni. Konkreetselt sellisel kujul kasutatakse 

murelahendajaid teadaolevalt ainult Tartu Ülikoolis. 

Seda tüüpi õppematerjalid võeti Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudis kasutusele 2016. 

aastal MOOCides (ingl massive online open courses) „Programmeerimisest maalähedaselt“ 

ning „Programmeerimise alused“. Nende kasutuselevõtule järgnes kohe positiivne mõju: 

kursusel „Programmeerimisest maalähedaselt“ vähenes abiliinile pöördumine 29% ja 

õppijate tagasisidest selgus, et 80,2% osalejatest kasutas murelahendajaid ning neist 90% 

sai mingil määral abi [14]. Tartu Ülikoolis on MOOCide jaoks veel murelahendajaid 

loodud: 2020. aastal kohandas ja koostas Mihkel Pent kursuse „Tehnoloogia tarbijast 

loojaks“ jaoks murelahendajaid oma bakalaureusetöö raames [15]. Informaatika õppekava 

ainetest on murelahendajad kasutusel kursusel „Objektorienteeritud programmeerimine“ 

ning need koostati 2020. aastal Anett Klaanbergi bakalaureusetöö raames. Selles töös uuriti 

murelahendajate kasutamist, saadud abi ja mõju üliõpilaste õppimisprotsessile. Selgus, et 

77,8% kursusel osalejatest kasutas murelahendajaid. Kasutajatest 83,6% said 

murelahendajatest palju abi ja ainult 1,4% vastanutest ei saanud üldse abi [16]. Järelikult 

murelahendajate olemasolul üliõpilased neid kasutavad ja saavad sealt vastused oma 

küsimustele, mis võib lihtsustada ka õppejõudude tööd. Seni pole aga uuritud, kas 

murelahendajatest saavad rohkem abi võimekamad või nõrgemad üliõpilased ning kuidas 

kasutustihedus on seotud kursuse lõpptulemusega.  
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Murelahendajate negatiivsem osa on nende koostamise raskus. Edukas murelahendaja peab 

selgitama ülesande juures raskeid ja segaseid kohti, aga selle jaoks peab ülesandeid 

lahendama nii, nagu kursusel osalejad neid lahendaks ning ette nägema, mis kohtades 

võivad probleemid tekkida. Siiski ei tohi murelahendaja ka tervet lahendust kohe kätte anda, 

sest see võib vähendada üliõpilaste seas eelnevalt materjali läbi töötamist ning innustada 

murelahendajast koheselt lahenduse otsimist. Samas Klaanbergi [16] töös uuriti üliõpilaste 

lahendusprotsessi järjekorda ja tuli selgelt välja, et üliõpilased alustavad iseseisvalt ülesande 

lahendamist ning murelahendajate poole pöördutatakse ikkagi kas probleemi tekkimisel või 

kui ülesanne on juba lahendatud, et näha antud soovitusi.  

4.2 Murelahendajate koostamine 

Kursusel „Programmeerimine“ kasutatakse murelahendajaid kodutööde lahendamist 

abistava materjalina. Murelahendajad annavad teadmised vajalikest käskudest, 

koodimustritest ning algoritmidest ja hõlmavad lahendusi enim levinud vigadele. Käesoleva 

töö raames koostati murelahendajad kaheksa nädala kodutööde jaoks. Ühel nädalal oli 2-4 

ülesannet ning kokku koostati 20 murelahendajat (Lisa I). Murelahendajad koostati 

hilisemate nädalate kodutööde jaoks, sest kursus on progresseeruva raskusega. Hilisemate 

kodutööde puhul esitatakse vähem lahendusi kui esimestel nädalatel2 ning seega eeldatavasti 

on nende kodutööde puhul üliõpilastel rohkem abi vaja.  

Murelahendajate loomise protsess algab kodutöö ülesande ja seni üliõpilastele õpetatud 

materjali tutvumisega. Seda seepärast, et ülesanne peab olema lahendatav senini õpetatud 

materjaliga ning abistav õppematerjal ei tohiks seega mingeid lisateemasid sisse tuua. 

Seejärel tuleb kodutöö ülesanne lahendada ning välja selgitada, mis kohad võivad 

probleeme tekitada. 

Probleemsete kohtade leidmine on murelahendaja koostajale kõige olulisem osa: nende 

põhjal tuleb kirjutada selgitav lahendus ning kui mingi levinud probleem jääb välja, siis 

murelahendajatest ei ole nii palju abi kui võiks. Nende kohtade valimise teeb raskeks see, et 

algajatele programmeerijatele võivad mingid väga elementaarsed kohad tekitada probleeme, 

mida murelahendaja koostaja ei oskagi ennustada. Seejärel tuleb koostada suunavad 

küsimused ning nende vastused. Vastuste koostamisel on järgmine raske valik: tuleb 

otsustada etteantava info hulk. Liiga vähese info korral üliõpilased ikka ei oska ülesannet 

                                                 

2 Info pärineb kursuse õppejõult 
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lahendada ning nad ei saa piisavalt abi. Liigse info puhul on oht, et üliõpilastel ei kinnistu 

sellise probleemi lahendamise oskus, vaid jäädakse lootma teiste lahendustele.  

Mõistlik on küsimuste ja vastuste mustandid koostada kõigepealt tekstiredaktoris. 

Tekstiredaktoris on parem ülevaade kui murelahendajate keskkonnas ning seal on lihtsam 

sisse viia muutusi. Valmisolevad tekstid ja küsimused tuleb seejärel üle vaadata ning 

vajadusel küsimuste järjekorda muuta, et probleemi leidmine oleks loogilises järjekorras. 

Viimase sammuna tuleb tekst sisestada murelahendajate keskkonda ning kontrollida selle 

korrektsust. 

4.3 Murelahendajate keskkond 

Tartu Ülikoolis kasutusel olev murelahendajate keskkond asub aadressil 

https://progtugi.cs.ut.ee/. Keskkonna lõi 2016. aastal Vello Vaherpuu oma bakalaureusetöö 

raames [17]. Keskkonnas on kaks vaadet: administratiivne kasutaja vaade (joonised 1-4) 

ning külastaja vaade (joonised 5-7). Kasutaja vaates, mis on näha joonisel 1, saab luua ja 

kloonida murelahendajaid, jagada neid teiste kasutajatega ning näha murelahendaja 

kasutamise statistikat. Kasutaja loodud ja temaga jagatud murelahendajad on sorteeritud 

tähestiku järjekorras. 

  

Joonis 1. Kasutaja avalehe vaade. 

Joonisel 2 on osa 10. kodutöö ülesande „Teksti analüüs“ murelahendaja statistikavaatest. 

Statistikavaates kuvatakse iga sammu juures vaatamiste arv (mitu inimest on seda vahelehte 

külastanud), kasutades kirjapilti „v: arv“. Siiski see arv ei ole kõige parem populaarsuse 

mõõdik, sest hilisemate vahelehtedeni jõudmiseks peab läbima eelnevad ning see tõstab 

nende külastatavust. Kui vahelehel on „Sain korda!“ vastusevariant, siis näidatakse ka selle 

nupu valinud isikute arvu, kasutades kirjapilti „s: arv“. See arv võiks tähistada, kui paljud 

https://progtugi.cs.ut.ee/
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üliõpilastest said oma murele just seal sammul lahenduse. Samas üliõpilased võivad abi 

saamisel lihtsalt internetiakna kinni panna ning sellisel juhul nende hulk selles arvus ei 

kajastu. Lisaks on joonisel näha, et murelahendaja saab hargneda mitmeks (joonisel 

kolmeks) eri haruks ning igas harus omakorda on suunavad küsimused. 

 

Joonis 2. Murelahendaja kasutamise statistika. 

Joonisel 3 on esitatud ühe loodud murelahendaja struktuur, kus on näha selle puukujuline 

harunemine. Esimene samm on alati ülesande tekst, kust saab edasi liikuda esimese 

küsimuseni. Iga küsimuse all on kaks haru, kus üks viib vastuseni ja teine viib järgmise 

küsimuseni. Kõige lõpus on samm, mis soovitab üliõpilastel jätkuvate probleemide korral 

pöörduda praktikumijuhendaja poole. Joonisel nähtava pluss nupuga saab lisada igale 

sammule täiendava hargnevuse ning ristiga saab tolle haru eemaldada.  

 

Joonis 3. Murelahendaja struktuuri vaade. 
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Joonisel 4 on murelahendaja sammu muutmise vaheleht, kus saab määrata pealkirja ning 

täita sisu. Seda sisu saab vormistada: panna teksti kaldkirja, teha kirja paksuks, vormistada 

tabeleid ja näiteks välja toomiseks mingi tekstiosa paigutada eraldi kasti sisse. Teksti 

vormistatust näeb ka külastaja vaates (joonis 5). Lünga „Nupu tekst“ abil saab määrata teksti 

nupule, mis selle vaheleheni viib. Näiteks joonisel 5 on nupu tekst „Vajan ülesande 

lahendamisel abi“. Lünga „Lühikirjeldus / kood“ abil saab määrata murelahendaja struktuuri 

vaates sammu tähistamiseks koodi, nagu joonisel 3 on „2 vastus“. 

 

Joonis 4. Murelahendaja sisu muutmine. 

Joonistel 5-7 on külalise vaade. Selles vaates on kõigil ligipääs murelahendajatele, 

sealjuures vihjetele. Joonisel 5 on kujutatud murelahendajate avalehte. Seal on tavaliselt 

lahendatava ülesande tekst ning nupuga saab edasi liikuda suunavate küsimusteni. 
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Joonis 5. Külalise vaade avalehele. 

 

Joonis 6. Külalise vaade suunavale küsimusele. 

Joonisel 6 on toodud tavapärane murelahendaja sammu vormistus. Seal on näha suunavat 

küsimust ning nuppudega saab liikuda edasi õige kohani. Nupp „Ei, palun abi“ viib 

küsimuse vastuseni ehk siis seal antakse murele lahendus (joonis 7). Nupp „Sain korda!“ 

viib murelahendaja lõppu, sest kui ülesanne on lahendatud, siis pole tarvidust enam 
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murelahendajaga probleemi otsida. Nupp „Jah, aga ikka ei tööta“ viib edasi järgmise 

suunava küsimuseni, kus on sarnane vaade joonisel 6 nähtuga. 

 

Joonis 7. Probleemile pakutud lahendus. 

Joonisel 7 on esitatud lahendus probleemile, mille kohta küsitakse joonisel 6. Selgitus 

paikneb kasti sees ning kasutajad saavad oma probleemile lahenduse või vajadusel võivad 

„Tagasi“ noolega minna tagasi küsimuse juurde, et liikuda edasi järgmise suunava 

küsimuseni. 
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5. Üliõpilaste tagasiside murelahendajatele ja selle analüüs 

5.1 Tagasiside küsimine 

Üliõpilaste tagasiside saamiseks viidi kursusel Moodle’s läbi üldine küsitlus, mis küsis 

tagasisidet loengute, praktikumide, aine üldise korralduse ja ka murelahendajate kohta. 

Küsimustikule vastamine oli vabatahtlik, kuid selle täitmise eest sai ühe lisapunkti. Sellele 

vastas 199 üliõpilast ehk ligikaudu 67% küsimustikule ligi pääsenud inimestest. 

Küsimustikule ligi saamiseks pidi eksamile pääsema ning esitama eksamiülesannete 

lahendused. Murelahendajate sektsioonis (Lisa II) oli 8 küsimust, mille seas oli nii ühe kui 

ka mitme valikvastusega küsimust, üks 7 väitega küsimus, kus vastajad väljendasid oma 

nõustumist Likerti skaalal ja üks avatud vastusega küsimus. Küsimustikuga püüti näiteks 

teada saada, kas üliõpilased kasutasid murelahendajaid, kui palju nad neid kasutasid, kuidas 

nad hindasid nende kasulikkust ja mõju õppimisele ning avatud küsimuses küsiti soovitusi 

nende paremaks muutmiseks. Küsimustik ei olnud anonüümne seetõttu, et oleks võimalik 

üliõpilastele lisapunkti anda ning seostada aine lõpptulemust nende antud vastustega 

analüüsimaks seost murelahendajate kasutamise ja lõpptulemuse vahel. Samas 

analüüsimisel oli tagatud täielik anonüümsus.  

5.2 Murelahendajate kasutamine ja kasulikkus 

Esmalt küsiti, kas üliõpilased üldse kasutasid murelahendajaid. Selgus, et 25 vastanut 

(12,6%) ei kasutanud murelahendajaid kordagi ning 172 vastanut (87,4%) kasutasid 

vähemalt korra. See arv on veidi suurem, aga samas suurusjärgus Klaanbergi [16] töös 

leituga (77,8%). Edasiste vastuste analüüsimisel kasutati ainult nende õppurite vastuseid, 

kes olid kasutanud murelahendajaid. Järgnevalt küsiti üliõpilastelt murelahendajate 

kasutamise tiheduse kohta ning esimese kahe küsimuse vastused on näha joonisel 8.  
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Joonis 8. Murelahendajate kasutamine. 

Jooniselt 8 on näha, et üle kolmandiku (37,6%) kasutas murelahendajaid pooltel või 

rohkematel kordadel, seega märgatav osa üliõpilasi vajas rohkem suunitlusi või abi 

kodutööde mõistmisel ja lahendamisel. Samas umbes pooled (50,2%) kasutasid 

murelahendajaid ainult üks või paar korda ehk siiski enamik vajab ilmselt harva abi 

kodutööde lahendamisel ning saavad enamasti iseseisvalt hakkama. Need tulemused on 

sarnased Klaanbergi [16] töös leituga, kus 43,9% üliõpilastest kasutas murelahendajaid vaid 

paaril korral ning 33,9% kasutasid paljudel kordadel. Järelikult eri kursustel on 

murelahendajate kasutus üliõpilaste seas üpris samas suurusjärgus. 

Edasi küsiti üliõpilastelt murelahendajate kasulikkuse kohta. Selle jaoks oli kaks küsimust: 

ühes küsiti saadud abi hulga kohta ja teises küsiti, et kas murelahendajas oli piisavalt infot. 

Nende küsimuste vastused on näha joonistel 9 ja 10. 
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Joonis 9. Murelahendajate kasulikkus. 

Jooniselt 9 on näha, et vaid väga väike arv vastajaid tundis, et murelahendajad neid üldse ei 

aidanud ning Klaanbergi [16] töös oli sarnane tulemus. Järelikult enamasti murelahendajad 

aitasid üliõpilasi või suunasid neid vähemalt õiges suunas ning nii mitmel eri kursusel. Selle 

tulemusega haakub ka üliõpilaste arvamus murelahendajates oleva info hulgast, mis on 

kujutatud joonisel 10. 

 

 

Joonis 10. Murelahendajate info hulk. 

Enamik üliõpilastest tundis, et murelahendajates oli piisavalt infot ning vähesed tundsid, et 

infot on liiga palju või vähe. Need vastused on kooskõlas eelmise küsimuse vastustega: 

paistab, et enamik inimesi saab abi ja suuniseid murelahendajatest ning vaid väike osa 
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tunneb, et vajaksid rohkem infot. Järelikult valdav osa üliõpilastest kasutas murelahendajaid 

ja said sealt vähemalt veidi abi.  

5.3 Murelahendajate mõju üliõpilaste õppimisele 

Murelahendajad peaksid olema abistav õppematerjal ning seega võib see üliõpilaste 

õppeprotsessi mõjutada eri moel. Selle mõju teadasaamiseks paluti küsimustikus hinnata 7 

erineva väitega nõustumist Likerti skaalal, kus „1“ väljendas mittenõustumist ning „5“ 

väljendas täielikku nõustumist. Nende väidetega paluti üliõpilastel hinnata, kuidas 

mõjutasid nende kodutööde lahendamist murelahendajad ja tulemused on näha joonistel 11 

ja 12. 

 

Joonis 11. Murelahendajate mõju üliõpilaste õppimisele I. 

Osad võivad oletada, et murelahendajad vähendavad üliõpilaste motivatsiooni kodutöödega 

vaeva näha. Üliõpilased tunnevad, et probleemide korral on kergem lahendust leida ning 

ekstreemsematel juhtudel puudub üliõpilastel motivatsioon materjali läbi töötada, sest 

eeldatakse, et murelahendajatest saab vajaminevad teadmised. Samas üliõpilaste vastused 

seda teooriat õnneks ei kinnita. Jooniselt 11 on näha, et üliõpilased pigem ei nõustunud 

(keskmine vastus 2,2) väitega, et murelahendajate tõttu nad nägid vähem vaeva 

kodutöödega ja üliõpilased üldse ei nõustu (keskmine vastus 1,5) väitega, et 

murelahendajate tõttu nad ei töötanud materjale varem läbi. Üliõpilased ei tundnud, et 
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oleksid murelahendajate tõttu vähem ise erinevaid lahendusi katsetanud kodutööde 

lahendamisel, sest nad pigem ei nõustunud (keskmine vastus 2,5) selle väitega. Klaanbergi 

[16] töös leiti sarnaselt, et üliõpilased ei näinud vähem vaeva kodutöödega. Järelikult 

suhtusid üliõpilased murelahendajatesse kui abistavasse õppematerjali ning ei lootnud sealt 

koheselt vastuseid kätte saada, vaid katsetasid ise lahendusi. Nii on olnud juba kahel eri 

kursusel, mis võiks näidata, et murelahendajatel pole negatiivset mõju kodutööde 

lahendamisele. 

 

Joonis 12. Murelahendajate mõju üliõpilaste õppimisele II. 

Üliõpilastel paluti ka üldiselt hinnata, kas murelahendajad aitasid neil kursust läbida. 

Jooniselt 12 on näha, et üliõpilased olid pigem neutraalsed või ei nõustunud selle väitega 

(keskmine vastus 2,7). See võis tuleneda kodutööde väikesest olulisusest kursusel: need 

moodustasid ainult 6,5% kursuse lõpphindest ning seega ilmselt üliõpilased ei tundnud 

nende olulisust. Üliõpilased olid üpris neutraalsed (keskmine vastus 3,0) väitega, et 

murelahendajate tõttu proovisid nad rohkem kodutöid lahendada. Üliõpilased jaotusid kahte 

leeri praktikumijuhendajatelt abi küsimise osas: enim levinud vastus oli, et murelahendajad 
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ei vähendanud praktikumijuhendajalt abiküsimist, aga märgatav osa arvas vastupidi. Selle 

võis põhjustada murelahendajate viimasel slaidil olev soovitus pöörduda murega 

praktikumijuhendaja poole. Seega murelahendaja ärgitas pöörduma praktikumijuhendaja 

juurde, aga ka vastas nende eest osadele küsimustele, mis jagas vastajad kahte leeri. 

Üliõpilastelt paluti hinnata väidet, mis haakub murelahendajate kasulikkusega: kas 

murelahendajad seletasid ülesannete raskemaid kohti. Enamasti selle väitega pigem nõustuti 

(keskmine vastus 3,6) ning see tulemus tundub kinnitavat eelnevalt järeldatut, et 

murelahendajad selgitasid ja andsid nõu vajaminevates kohtades.  

5.4 Abistavaim ja vähim abistav murelahendaja 

Üliõpilastel paluti ka märkida murelahendajad, mis nende meelest neid kõige rohkem ja 

vähem aitasid, tulemused on esitatud joonisel 13. Üliõpilastel oli võimalus märkida mõlema 

küsimuse puhul mitu vastust. Joonisel pole kodutööd 12, sest kodutööd nummerdatakse 

nädalate järgi ja tollel nädalal polnud kodutööd. 

 

Joonis 13. Üliõpilaste hinnang murelahendajate abistavusele. 

Selgus, et üliõpilased hindasid kõige abistavamateks alates 11. kodutööst olnud 

murelahendajaid. See võib tuleneda kursuse progresseeruvast raskusest: kursuse lõpu poole 

on kodutööd raskemad ning üliõpilased võivad nendes rohkem abi vajada. Kuna 13. ja 14. 

kodutöö oli rekursiooni kohta ning see teema on enamasti üliõpilastele raske, siis 

tõenäoliselt just seetõttu vajati seal rohkem abi. 

Üllatuslikult ei ole kõige vähem abiks olnud murelahendaja nii selges korrelatsioonis kõige 

abistavama murelahendaja vastusega. 7. kodutöö murelahendaja toodi küll kõige rohkem 
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esile ning see haakub sellega, et kursuse alguses on kergemad kodutööd, millega üliõpilased 

vajavad vähem abi. Samas edasi ei ole hilisema kodutöö valinud vastajate arv nii selgelt 

vähenev ning ta püsib kõikide kodutööde puhul üpriski stabiilne. See võib tuleneda 

murelahendajate taseme ühtlusest ja seetõttu ei osanud üliõpilased selgelt kõige vähem 

abistavat välja tuua. 

5.5 Avatud tagasiside 

Üliõpilastel oli võimalus anda tagasisidet ka avatud vormis. Tihti oli seal vastandlikke 

soovitusi ja palveid, kuid seda võiski oodata, sest nii suure kursuse jaoks on raske luua 

kõikidele sobivat lahendust. Väga paljud ütlesid, et murelahendajad olid kasulikud ning 

nende juures ei peaks midagi muutma. Samas mitmed üliõpilased tõid välja mure, et tihti 

nad ei saanud ülesande tekstist aru ning murelahendaja ka ei aidanud. Seda probleemi saaks 

lahendada kodutööde selgemaks muutmisega või siis murelahendajatesse eraldi sektsiooni 

lisamisega, mis seletaks ülesannet rohkem lahti. Veel toodi välja, et murelahendajad võiksid 

kohati rohkem öelda ja konkreetsemad olla, eriti viimaste nädalate kodutööde juures. 

Ekstreemsematel juhtudel öeldi, et vihjed tekitasid rohkem segadust ülesande osas, ent ei 

seletatud kuidas või miks. Paar üliõpilast tõid ka välja, et murelahendaja andis enamasti 

üldist lahendusideed edasi, aga probleemid tekkisid rohkem nüanssidega ning 

murelahendaja võiks pisidetaile seletada. Üliõpilaste soovid erinesid koodi osas: osad 

tahtsid rohkem koodinäiteid, aga teised tõid just esile, et murelahendaja ei peaks tegema 

üliõpilase eest kodutööd ära ja koodinäited võivad viia plagieerimiseni.  

Paar üliõpilast mainisid, et murelahendaja võiks olla seotud Moodle automaatkontrolliga: 

murelahendaja keskkonda saaks üles laadida koodi ning vastavalt sellele antaks soovitusi 

või vihjeid. Lisaks pakuti välja lahendust, et üliõpilased võiksid murelahendajaid täiustada, 

saades selle eest lisapunkte.  

Eraldi kommenteeriti ka murelahendajate keskkonda. Keskkond ei ole käesoleva lõputöö 

raames tehtud, ent üliõpilased pidid seda kasutama ning on loogiline, et seda tagasisidestati. 

Enamasti toodi välja, et tagasi navigeerimist võiks muuta lihtsamaks ning keskkond võiks 

näidata, millises murelahendaja faasis praegu ollakse ja murelahendaja üldine struktuur 

võiks nähtav olla. Mitmed üliõpilased soovisid, et murelahendajas vihje vaatamine avaneks 

eraldi hüpikaknana. Paar üliõpilast kritiseerisid üleüldist murelahendajate struktuuri ning 

mainisid, et kõik vihjed võiksid korraga näha olla. Lisaks anti ka üldisemaid soovitusi, et 
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murelahendajate programmis võiks olla sisse ehitatud hindamissüsteem, kus saaks kohe 

tagasisidet anda ja tuua välja probleeme, millega murelahendaja ei abistanud. 

5.6 Murelahendajate kasutamise seos aine lõpphindega 

Üliõpilaste vastused küsitlusele seostati ka aine lõpptulemusega, et saaks analüüsida seost 

murelahendajate kasutamise ning üliõpilaste lõpptulemuste vahel. Tabelis 1 on välja toodud 

murelahendajate kasutamise sagedus ning üliõpilaste lõpp-punktide arvu kirjeldav statistika.  

Tabel 1. Murelahendajate kasutamise sagedus ja üliõpilaste lõpp-punktide arvu kirjeldav 

statistika. 

Murelahendaja 

kasutamise 

sagedus 

Mitte 

kordagi 

Üks 

kord 

Paaril 

korral 

Umbes pooltel 

võimalikel 

kordadel 

Enamike 

kodutööde 

puhul 

Iga kord 

kui 

võimalik 

Üliõpilaste 

keskmine 

lõpptulemus 

92,3 95,3 92,9 85,3 79,7 79,7 

Vastajate arv 25 15 85 45 21 8 

Standardhälve 11,3 13,3 11,0 13,4 14,6 7,1 

Standardviga 2,3 3,4 1,2 2,0 3,2 2,5 

Grupp Grupp I Grupp II 

Grupi keskmine 

lõpptulemus 

93,1 83,1 

Grupi üliõpilaste 

arv 

125 74 

Grupi 

lõpptulemuse 

standardhälve 

11,3 13,4 

Tabelist 1 on näha, et mida rohkem kasutati murelahendajat, seda madalam oli lõpptulemus 

ja vastupidi. Üliõpilased jagati kahte gruppi, kus ühes olid murelahendajaid vähe kasutanud 

ning teises rohkelt kasutanud inimesed. Nende kahe grupi keskmiste võrdlemiseks kasutati 

t-testi, mis näitas, et gruppide vahel on selge statistiline erinevus (t = 5,59, p < 0,001). Saab 

öelda, et murelahendajaid kasutasid rohkem üliõpilased, kelle lõpptulemus oli madalam. See 

ilmselt tuleneb sellest, et nõrgema õppetasemega üliõpilased vajavad rohkem abi, mistõttu 

nad ka pöörduvad rohkem murelahendajate poole. Järelikult murelahendajad täidavad oma 
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rolli abistava õppematerjalina, mis loodetavasti võimaldab nõrgematel üliõpilastel ainet 

edukamalt läbida. 

Tabel 2. Murelahendajatest saadud abi ja üliõpilaste lõpp-punktide arvu kirjeldav statistika. 

Murelahendajast 

saadud abi 

Murelahendajatest 

polnud üldse abi 

Murelahendajad 

veidi aitasid 

Murelahendajad 

üpris palju 

aitasid 

Murelahendajad 

aitasid alati 

Üliõpilaste 

keskmine 

lõpptulemus 

97,6 89,7 87,3 83,9 

Vastajate arv 10 95 56 13 

Standardhälve 10,3 12,9 13,1 15,5 

Standardviga 3,3 1,3 1,7 4,3 

Grupp Grupp I Grupp II 

Grupi keskmine 

lõpptulemus 

90,4 86,7 

Grupi üliõpilaste 

arv 

105 69 

Grupi 

lõpptulemuse 

standardhälve 

12,8 13,5 

Tabelist 2 on näha, et mida rohkem abi murelahendajatest saadi, seda madalam oli 

keskmiselt üliõpilaste lõpptulemus. Selle statistiliseks kontrollimiseks jagati inimesed kahte 

gruppi abi saamise hulga järgi. Kahe grupi keskmiste võrdlemiseks kasutati t-testi ning 

nende gruppide vahel oli statistiline erinevus (t = 1,83, p < 0,05), aga see oli väiksem kui 

kasutamise sageduse osas. Järelikult murelahendajate kasutamise sagedus on rohkem seotud 

lõpptulemusega kui murelahendajatest saadud abi hulk, aga mõlema puhul eksisteerib seos. 

Seega murelahendajad katsid teemasid, mida nõrgemad üliõpilased vajasid ja seetõttu 

abistasid neid rohkem. See haakub eelmises tabelis toodud infoga, kus nõrgemad üliõpilased 

kasutasid murelahendajaid rohkem. Statistilise analüüsi tulemuste põhjal võib öelda, et 

murelahendajad aitasid kõige rohkem just üliõpilasi, kes vajasid enim abi. 
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6. Kokkuvõte 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli koostada kursusele „Programmeerimine” 

murelahendajad, analüüsida nende mõju üliõpilaste õppimisharjumustele, kodutööde 

lahendamisele ning uurida seost murelahendajate kasutamise ja kursuse lõpptulemuse vahel. 

Töö raames koostati kaheksa nädala kodutööde jaoks 20 murelahendajat ja koguti kursusel 

osalejate tagasisidet nende kohta. 

Tagasisideküsimustikule vastas 199 üliõpilast, kellest 172 kasutasid murelahendajaid 

vähemalt korra. Rohkem kui 90% kasutajatest sai murelahendajatest ka mingil määral abi. 

Üliõpilaste õppeprotsessi murelahendajad negatiivselt ei mõjutanud: küsimustikule vastajad 

ei tundnud, et murelahendajate tõttu oleksid nad vähem erinevaid lahendusi katsetanud, 

materjali läbi töötamata jätnud või näinud vähem vaeva kodutöödega. Samas üliõpilased 

tundsid, et murelahendajad seletasid ülesannete raskeid kohti ning osa vastanutest selgelt 

arvas, et murelahendajate olemasolu vähendas nende pöördumisi praktikumijuhendaja 

poole, mis muudab ka kursuse õppejõudude töö lihtsamaks. Üldine avatud tagasiside 

murelahendajatele oli positiivne ning seega neid võiks ka edaspidi kasutada. 

Töös uuriti üliõpilaste lõpphinde seost murelahendajate kasutamise sagedusega ning 

murelahendajatest saadud abiga. Mõlema puhul jaotati vastajad kahte gruppi ning võrreldi, 

kas kahe grupi keskmise lõpptulemuse vahel on statistiliselt oluline erinevus. Selgus, et 

murelahendajaid vähe kasutanud üliõpilased olid keskmiselt kõrgema lõpptulemusega kui 

murelahendajaid rohkelt kasutanud üliõpilased ning erinevus oli statistiliselt oluline. Samuti 

leiti, et murelahendajatest rohkem abi saanud üliõpilased olid keskmiselt madalama 

lõpptulemusega kui murelahendajatest vähem abi saanud ning ka siin oli erinevus 

statistiliselt oluline. Murelahendajaid kasutasid ja said rohkem abi kursusel kehvema 

tulemuse saanud üliõpilased, mis näitab, et need täitsid abistava õppematerjali rolli. 

Edasiarendusena saaks murelahendajaid kursusel „Programmeerimine“ koostada kodutööde 

jaoks, millel neid veel pole. Vajadusel võib modifitseerida olemasolevaid murelahendajaid 

paremaks. Üliõpilaste positiivse tagasiside põhjal saab öelda, et murelahendajaid võiks 

koostada ja kasutada ka teistes ainetes, et pakkuda rohkem tuge. 
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Lisad 

I Koostatud murelahendajad 

Alljärgnevalt on lingid töö käigus koostatud murelahendajatele: 

Kodutöö 7. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f5f78399e26238c0aa003d9/  

Kodutöö 7. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f5f83b39e26238c0aa00488/  

Kodutöö 7. Ülesanne 3. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f5fb58b9e26238c0aa00693/  

Kodutöö 7. Ülesanne 4. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f5fc1139e26238c0aa00710/  

Kodutöö 8. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f7cbfd99e26238c0aa06d87/  

Kodutöö 8. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f81f1009e26238c0aa077ea/  

Kodutöö 8. Ülesanne 3. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f81fc4f9e26238c0aa0786e/  

Kodutöö 9. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f8c190e9e26238c0aa0c212/  

Kodutöö 9. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f8c23c19e26238c0aa0c2b6/  

Kodutöö 10. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f9576309e26238c0aa0f29a/  

Kodutöö 10. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f958a199e26238c0aa0f400/  

Kodutöö 11. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f9fe8e89e26238c0aa13d59/  

Kodutöö 11. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fa004419e26238c0aa13e56/  

Kodutöö 13. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fac21689e26238c0aa1a936/  

Kodutöö 13. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fb01ed09e26238c0aa1ba47/  

Kodutöö 14. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fbbbb5c9e26238c0aa1dd33/  

Kodutöö 14. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fbbd00c9e26238c0aa1ddd7/  

Kodutöö 15. Ülesanne 1. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fc4d4189e26238c0aa2143e/  

Kodutöö 15. Ülesanne 2. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fc4dc2f9e26238c0aa214da/  

Kodutöö 15. Ülesanne 3. : https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fc4e2fa9e26238c0aa2150e/   

https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f5f78399e26238c0aa003d9/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f5f83b39e26238c0aa00488/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f5fb58b9e26238c0aa00693/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f5fc1139e26238c0aa00710/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f7cbfd99e26238c0aa06d87/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f81f1009e26238c0aa077ea/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f81fc4f9e26238c0aa0786e/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f8c190e9e26238c0aa0c212/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5f8c23c19e26238c0aa0c2b6/
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https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fbbbb5c9e26238c0aa1dd33/
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https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fc4dc2f9e26238c0aa214da/
https://progtugi.cs.ut.ee/#/ts/5fc4e2fa9e26238c0aa2150e/
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II Tagasisideküsitlus 

Piltide abil on esitatud tagasisideküsitluse murelahendajate osa.  
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