
Sotsiaalteaduslik
vaade õpilaste
uurimistöödele

Maie Kiisel
sotsiaalteaduslike
rakendusuuringute keskus, analüütik



Miks õpilased uurivad?

sellepärast, et õpetaja nõuab
soov teha selgeks isiklikult
huvipakkuv teema

et “harida rahvast”
soov panustada “maailma
äraparandamisse”

avastusretk iseenda võimete
piiridele



Üha rohkem praktilisi töid,
eneserefleksiooni

meeskonnatöö, 
protsesside
analüüs

järeleproovimine: 
õmblemine, 
ehitamine, 
ülesjoonestamineprojektide

elluviimine

On see üldse teadus?



… ajaloolisest
sündmusest

… raskest
haigusest

… vangide
olukorrast

… narkootilise
aine mõjust

Mida õpilased
sellest arvavad?

TEOORIA:
ÜLEVAADE…

ISESEISEV 
ANALÜÜS

SOTSIAALTEADUSLIK 
PROBLEEM ON PUUDU

Millistes tegevustes
väljendub?
Millised on kaasnähud? 
Millistes rühmades on 
levinud?
Millistel põhjustel?
Millised on toimetuleku-
strateegiad?
Milline poliitika aitab
toimetulekut parandada?
Millest sõltub selle edu? 



Arenguvõimalused

Torkige Eesti sotsiaalteadlasi, sest nad on 
juba neid teemasid uurinud.
Küsige taaskasutatavaid küsitlusandmeid
(Euroopa sotsiaaluuring, Mina. Maailm. 
Meedia, jne)
Vähendage õpilaste uurimist, ühe
meetodi ülekasutamist
Avastamata valdkonnad:
eluviis, tarbimine, keskkonnasäästu
lahenduste juurutamine
Sekkuvad uuringud, nt koolielu
eksperimendid



Pisiasjad

Ära sedasta norme, mõista hukka, loe moraali
Vähem teksti (parem: joonised, tabelid, pildid)
Küsimused lähtugu uurimisprobleemist
Tähelepanu sotsiaaldemograafilistelt
taustatunnustelt (sugu, vanus, rahvus, haridus, 
sissetulek jms) mõjutegurite kõrvutusele
Komakohtadega protsentarvutused väikeste
valimite pealt, kookdiagrammid, viitamise apsud



Ülesanne

Leia endale rühmakaaslased. Rühmas 4 
inimest, neist vähemalt ühel nutifon, tahvel
vm.

Tipi telefoni aadress:

https://www.surveymonkey.com/r/QXXJZWJ

Liigu festivalialale, otsi üles õigete
numbritega postrid.

Täida rühmaga iga esineja kohta (kokku 5) 
ära viie küsimusega küsimustik.

Jäta meelde küsimused, mis teil selle käigus
tekkisid.

Naase esimesel võimalusel seminariruumi .



Mõtle välja stsenaarium:

Kuidas saaks analüüsitud
tööde puhul kõige
hullemini eetikaga
vastuollu minna?



Õpilastööde analüüs

Milliseid meetodeid on 
uurimistöös kasutatud?
Valige kõik sobivad!





NB! Tulba
pikkus ei
väljenda

probleemi



Eetika

Milliseid eetilisi ohte
võib selline uurimistöö
kaasa tuua?
Valige kõik sobivad!



Liiga
komplekssed
küsimused

Palun hinnake uurimistööd 10 palli skaalal (10 on kõrgeim hinne)! Võtke arvesse töö
järgmisi aspekte:
- probleemipüstitus, uurimisteema olulisus
- teooria, töö kirjandusega
- metoodika
- analüüs, uurimistöö protsess
- vormistus, esitlemine



Aruta naabritega:

Mida saaks koolis ette
võtta, et edendada

rühmatöö põhist uurimist?
Esimesed sammud.



Aruta naabritega:

Kuidas mitmekesistada
meetodeid nii, et 

uurimistööde juhendaja
ellu jääks?

Kuidas pakkuda teile tuge?



Tagasiside
meetodite
mitme-
kesistamise
küsimustele
(võta luup appi)

Näidiste kogumik õpetajatele selle kohta, millised on vähem tavapärased meetodid ja 
kuidas neid kasutada (näide: ka õpilased koguvad lugusid uurimisviiside kohta)

Paljudel õpetajatel pole juhendamisvalmidust ja väljaõpet. Neile on vaja tuge pakkuda.

Ülikoolid peavad leidma võimalusi selleks, et pakkuda välja teemasid, mille
juhendamisel nad kaasa saavad lüüa (sobivad näiteks üliõpilased), miinimumprogramm: 
uurimisteemad veebi üles (vaja leida koht, mida kasutaksid nii õpetajad kui õpilased)
Meetodite kohta on keeruline teavet üles leida, samuti teoreetiliste materjalide kohta. 
Vaja leiukohta, kus nad on koos võtta.

Keemikumi labori ja Põlva kooli (põhikool) näide: lastele meeldib laboris tegutseda, 
Põlvas oma uurimislabor, kaasaegne tehnika (reaalteaduste näide)

Videomaterjalid õpilastele selle kohta, kuidas uurimine saab olla vahva

Juhendamise väljaõpe õpetajatele.Massikoolitusel (a la kõik õpetajad koos aulas) ei ole 
mõtet. Koolitada saab neid, kes tunnevad huvi. 

Teadusagentuuri näide: õpetajate nõudlus oli väga suur, aga ressurssi ei olnud piisavalt. 
Koolitamiseks tehti vahelüli – koordinaatorid.

Kitsamad teemad koordinaatorite kohtumiste jaoks, kus saaks õppida ka juhendamist, 
meetodeid jms.

Uurimistööde juhendamise kursus, koordinaatorid leiutavad koos ja vahetavad
kogemusi.

Kohalikud ettevõtjad juhendajateks (insenerid, MA-kraadiga töötajad) piirkondades, kus 
ongi inimressurssi vähem, ülikoolide toest rääkimata.



Sotsiaalteadustliku 
uurimistöö 

kaasjuhendaja 
ülikoolist?

• TÜ teaduskool, Riin Tamm: riin.tamm@ut.ee, 
7375890

Sajale nutikale gümnasistile programm “ÕPI 
ROHKEM!”. Noor saab osaleda teadustöös ja 
ettevõtlusprojektis, hädapärased kulud kaetakse. 
Programmiga jätkatakse kolm aastat.

• TLÜ BFM, Katrin Sigijane: 
katrin.sigijane@tlu.ee, 6199908

Pakub gümnasistidele õppeprogramme (nt kord
nädalas loeng) ja projektipäevi. Andekamatele
otsitakse soovi korral juhendaja.

• Tallinna Tehnikaülikool: 
https://taltech.ee/kooliopilasele/koostoo-
koolidega-2/uurimistoode-juhendamine-2/

Pakub juhendamist õiguses ja ärikorralduses.

mailto:katrin.sigijane@tlu.ee
https://taltech.ee/kooliopilasele/koostoo-koolidega-2/uurimistoode-juhendamine-2/


Metoodilised 
juhendid

Sotsiaalteaduslikud
uurimismeetodid: 
http://samm.ut.ee

Humanitaarainete
uurimismeetodid: 
http://www.kirmus.ee/pildid/pdf/H
UNTS%20uurimismeetodite%20juh
end.pdf


