
NASA-TLX ehk NASA töökoormuse indeks 

Definitsioonid 

Nasa-TLX on subjektiivne mitmemõõtmeline hindamismeetod, mis annab üldise töökoormuse hinnangu kuue teguri (vaimne 

töökoormus, füüsiline töökoormus, temporaalne töökoormus, tulemuslikkuse, pingutus ja frustratsioon) kaalutud keskmisena.  

Tegurid on defineeritud järgmiselt: 

 vaimne koormus - kui suurt vaimset (nt mõtlemine, otsustamine, arvutamine, meenutamine, jälgimine, otsimine jms) 

aktiivsust ülesanne nõudis? Kas ülesanne oli lihtne või keerukas? 

 füüsiline koormus - kui suurt füüsilist (nt lükkamine, tõmbamine, juhtimine, aktiveerimine vms) aktiivsust ülesanne nõudis? 

Kas ülesanne oli lihtne ja kerge või pingutust nõudev? 

 temporaalne koormus - kui suurt ajasurvet tundsite töötempo tõttu. Kas töötempo oli aeglane ja rahulik või kiire ja pöörane? 

 tulemuslikkus - kui edukas olite te enda arvates seatud eesmärkide saavutamisel? kui rahul olete saadud tulemusega? 

 pingutus - kui palju pidite saavutatu jaoks pingutama (nii vaimselt kui füüsiliselt)? 

 frustratsioon - kas tundsite ennast ebakindlalt, ärritunult, tüdinult või hoopis kindlalt, rahulikult, rahulolevalt? 

Protseduur 

1. Tegurite paariviisiline võrdlus  2. Tegurite intensiivsuse hinnang   3. Lõpphinnang 

Tegurite paariviisiline võrdlus 

Märgi igas võrdluses tööülesande sooritamise seisukohast olulisem tegur:

1) vaimne koormus või füüsiline koormus 

2) vaimne koormus või temporaalne koormus 

3) vaimne koormus või tulemuslikkus 

4) vaimne koormus või pingutus 

5) vaimne koormus või frustratsioon 

6) füüsiline koormus või temporaalne koormus 

7) füüsiline koormus või tulemuslikkus 

8) füüsiline koormus või pingutus 

9) füüsiline koormus või frustratsioon 

10) temporaalne koormus või tulemuslikkus 

11) temporaalne koormus või pingutus 

12) temporaalne koormus või frustratsioon  

13) tulemuslikkus või pingutus 

14) tulemuslikkus või frustratsioon 

15) pingutus või frustratsioon 

 

Loe kokku, mitu korda oled teguri ära märkinud, lisa esinemise sagedused lõpphinnangu tabeli 1 veergu „kaal“. Veendu, et veeru 

summa oleks 15. 

Tegurite intensiivsuse hinnang 

Vaimne koormus 

 

Tulemuslikkus 

 
0 

Väga madal 

50 100 

Väga suur 

0 

Suurepärane 

50 100 

Puudulik 
    

Füüsiline koormus 

 

Pingutus 

 
0 

Väga madal 

50 100 

Väga suur 

0 

Väga madal 

50 100 

Väga suur 
      

Temporaalne koormus 

 

Frustratsioon 

 
0 

Väga madal 

50 100 

Väga suur 

0 

Väga madal 

50 100 

Väga suur 

Lõpphinnang 

Tegur Kaal Intensiivsus Kaal • intensiivsus       

vaimne koormus       

füüsiline koormus      Lõpphinnang: 
 (kaal • intensiivsus) / 15 

  

temporaalne koormus      

tulemuslikkus      

pingutus      

frustratsioon       

Summa () 15 -        
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