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Moodulitest üldiselt
• Enesetunnetuse ja vaimse tervise osa puhul ei ole
võimalik kasutada proxyt
• Küsimused esitada veidi aeglasemalt kui tavaliselt
kõneledes
• Kui tekib tunne, et respondent ei saanud küsimusest aru,
siis korrata küsimust. Vastajat võib julgustada, kuid
tagasisidet anda ei tohi.
• Andke respondendile veidi aega mõtlemiseks.

Enesetunnetus (CF)
• Kõrvaliste inimeste viibimine küsitluse juures segab selle
osa läbi viimist.
• Kõik segavad asjaolud tuleb pärast kirja panna (telefon,
lemmikloomad, lapsed, jne.)
• Osad küsimused võivad respondentidele mõttetud
tunduda (näiteks kuupäeva ja nädalapäeva küsimused).
Sel juhul peab ütlema, et neid küsitakse kõikidelt ning
neile vastamine on küsitluse läbiviimise seisukohast
väga oluline.
• Ctrl+k tohib kasutada ainult kogu osa vahele jätmiseks –
otsene keeldumine või ülimalt raskendatud suhtlemine
vastajaga (dementsus või algav dementsus, mis
raskendab tunduvalt ülesannetest aru saamist). Vähem
kui 1% vastajatest.

Enesetunnetus(2)
• Enne kõikide meeldejätmist või arvutamist nõudvate testide
alustamist tehke kindlaks, et respondent on ülesandest õigesti aru
saanud.
• Vene ja eesti keeles on etteloetavad sõnad erinevad – test on välja
töötatud keelespetsiifilised. Ärge laske ennast selle segada.
• Sõnade meeldejätmise testi läbi viies ei tohi sõnasid korrata.
Samuti ei tohi respondendile anda vihjeid. Jälgige, et vastaja ütleb
täpselt sama sõna, mis oli nimekirjas. Ei tohi mainida, et neid sõnu
küsitakse korra veel.
• Loomasid loendades lähevad arvesse ka noorloomade nimetused,
erinevad tõunimetused (kolli, saksa lambakoer), putukad, kalad,
linnud. Seda mainida ainult siis, kui respondent küsib.
• Üles kirjutada te ei jõua, pigem tõmmake paberile kriips – pärast
lugege kokku.

Enesetunnetus(3)
• Mälutesti ja loendamisülesande (meelde
tulevate loomade nimede ütlemine) puhul on
ajalimiit üks minut. Teie jaoks jookseb ekraanil
kiri sekundite arvuga, mis on veel jäänud testi
lõpuni.
• Võtke kaasa aja mõõtmise instrument –
kõikide testide puhul ei ole ekraanil aja
mõõtmine võimalik
• Arvutusülesannete (lahutamine, protsendi
võtmine) puhul ajalist limiiti ei ole.
• Kindlasti märkida, kui mingi asjaolu võis
vastamist segada.

Lõpetuseks
• Küsimused lugeda ette nii nagu kirjas on,
et tohi ise ümber sõnastada.
• Pange tähele ajalist limiiti (60 sekundit)
• Naljakana tunduva küsimuse puhul
vastake, et selle küsimine on uuringu
seisukohalt vajalik, et saada võrreldavad
andmed.

Tänan! Küsimusi?

