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Gümnaasiumikeemia õpetamise eesmärgistamise võtmesõnaks on põhikoolis omandatud 
keemiaalase kirjaoskuse kui loodusteadusliku ja tehnoloogiaalase kirjaoskuse lahutamatu koostisosa 
edasiarendamine. Arvestades uue põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse sätteid, saab seda teha kahel 
tasandil: kas ainult kolme kohustusliku keemiakursuse ulatuses või siis loodusteadusliku suuna 
raames, mis lisaks kohustuslikele kursustele sisaldab kaheksat valikkursust. Kui kasutada 
rahvusvaheliselt väljakujunenud terminoloogiat, siis esimesel juhul kujundatakse keemiaalast 
kirjaoskust iga tavakodaniku tarbeks, teisel juhul võib pakutavaid teadmisi, oskusi ja 
väärtushinnanguid pidada juba poolprofessionaalseks ettevalmistuseks, et kõrgkoolis vastavatel 
erialadel õpinguid jätkata (Holbrook, 2011). Mõlemal juhul peab kogu kursuste süsteem koos 
vajaliku metodoloogia ja käsitlemise metoodikaga teenima terviklikkuse nõuet, mis eeldab 
epistemoloogiliselt, loogiliselt ja psühholoogiliselt põhjendatud ning korrastatud õppematerjalide ja 
õpetamise strateegiate olemasolu. Et gümnaasiumikeemia terviklikkusele on pühendatud omaette 
kirjutis antud aineraamatus (vt A. Tõldsepp. Keemia koht gümnaasiumi loodusteaduslike õppeainete 
süsteemis, selle terviklikkus ja integratsioon), siis antud juhul peatume vaid õpetatava 
epistemoloogia, loogika ja psühholoogia küsimustel. Mis kasu olekski õpetamise tõhustamisel 
kõikidest „uuendustest“, nagu konstruktivism, fenomenograafia, mõistekaardid, avastusõpe, 
iseseisev uurimistöö ja palju muud, kui õpilased eksiksid keemia üldtuntud tunnetuslike tõdede 
vastu, ei tunneks mõistete alluvus- ega kaasalluvussuhteid ega mõttetegevuse kõige lihtsamaid 
võtteid. 
 
Epistemoloogia on sõnasõnalises tõlkes õpetus teadmistest, nende allikatest, liikidest ja hankimise 
meetoditest (Illustrated Oxford Dictionary, 1998). Teadmiste teooriana seda tänapäeval maailmas 
tuntaksegi. Lühidalt öeldes on tegemist õpetamise tunnetusteoreetiliste probleemidega. Kahjuks on 
sellele, ka loodusharidust puudutavale valdkonnale, alles viimastel kümnenditel hakatud senisest 
suuremat tähelepanu pöörama. Nii õpetajad kui soovitatavalt ka õpilased peaksid endale 
teadvustama, mida tähendavad niisugused teadusliku tunnetuse filosoofilised kategooriad nagu 
faktid, seadused-seaduspärasused ja teooriad, ning eristama vähemalt uurimusliku lähenemisviisi 
huvides füüsikalisi uurimismeetodeid keemilistest. Ühestki haridust suunavast dokumendist ei 
ilmne, mida mõeldakse faktide all, kui uute õppe- ja ainekavade loomise üheks peamiseks 
taotluseks peetakse õpilaste (üle)koormuse vähendamist faktilise materjali kärpimise teel, asendades 
faktid ainete ja protsesside vaheliste seaduspäraste seostega. 
 
Ent alustamegi teadmiste kujundamise tunnetusteoreetilist (epistemoloogilist) analüüsi faktidest. 
Seda mõistet peetakse ilmselt nii iseenesestmõistetavaks, et selle üle ei vaevuta isegi mõtlema ega 
püüta seda veidigi täpsemalt määratleda. Fakt on tegelikult igasuguse (teadusliku) eksperimendi 
vahetu tulemus (Teaduse metodoloogia, 1979). Kui nüüd järgida põhimõtet, mis eeldab igal 
võimalikul juhul uurimusliku lähenemisviisi kasutamist eeskätt individuaalse uurimistegevuse 
vormis, siis loodusteaduslikes õppeainetes faktide arv ainult kasvab. Teadmisi, mida ammutatakse 
uurimistööst, mitte isiklikest kogemustest, nimetatakse kasvatusteadustealases kirjanduses ka 
deklaratiivseteks ehk propositsioonilisteks teadmisteks, vastukaaluks funktsionaalsetele teadmistele, 
mis lähtuvad arusaamast (Biggs, J., Tang, C., 2008).  Uurides katseliselt näiteks erinevate ainete 
lahustuvust vees, saame hulgaliselt fakte: kaaliumhüdroksiidi lahustumisel vees eraldub soojus, 
naatriumkloriidi lahustumisel vees aga neeldub soojus jne. On selge, et sellisel viisil osutub 
katsetulemuste (faktide) arv üsnagi suureks. Kahtlemata ei pea õpilane iga üksiktulemust (fakti) 
meeles pidama, vaid tähtis on antud juhul tunnetusteoreetiline (epistemoloogiline) järeldus: aine 
lahustumine vees sõltuvalt aine iseloomust, enamasti olekust ja ehituse eripärast, võib olla kas ekso- 



või endotermiline protsess. Keemia ainekavast leiame iga teema järel soovituse (korralduse) 
kasutada IKT vahendeid ja uurimuslikke töid. Järelikult, faktilise materjali hulk ainekava paradigma 
kohaselt kasvab. Seega, keemia õpetamise põhiküsimus üldhariduskoolis ei ole mitte see, 
kuidas saadud faktide arvu vähendada, vaid see, kuidas vähendada sellist faktilist materjali, 
mida õpilased peavad suutma meenutada. Vastasel korral jääksid epistemoloogilised teadmised 
sisutühjadeks väideteks. Seejuures tuleb kasutada niisuguseid psühholoogiliselt põhjendatud 
metoodilisi võtteid, et õpilased ei peaks kõiki, sealhulgas ka nõutavaid fakte, meeles pidama ega 
neid hoobilt reprodutseerima. Gümnaasiumikeemia õpetamise alustamisel on olulised järgmised 
üldised tunnetusteoreetilised järeldused: 
- aatomi omadused sõltuvad aatomi ehitusest; 
- molekuli omadused sõltuvad molekuli ehitusest; 
- aine omadused sõltuvad aine ehitusest (aatomid, molekulid, ioonid, kristallivõre tüüp). 
Seostades aatomi ehitust ja omadusi keemiliste elementide perioodilisustabeliga, puutume vahetult 
kokku eeltoodud järelduse esimese osaga. Kui jätta kõrvale prootonite arvu monotoonne kasv 
aatomituumas, mille järgi keemilised elemendid on järjestatud perioodilisustabelis, ning väliskihi (-
nivoo) elektronide arvu perioodiline kordumine A-rühmades, siis sõltuvalt aatomi kui terviku 
ehitusest esineb perioodilisustabelis terve hulk anomaaliaid, kus aatomi omadused enam nii 
reeglipäraselt ei kordu. Jutt käib siinkohal eeskätt aatomiraadiustest, ionisatsioonienergia, 
elektronafiinsuse ja elektonegatiivsuse väärtustest ning teistest aatomit iseloomustavatest suurustest. 
Tunnetusteoreetiliselt on siinkohal tähtis asjaolu, et aatomi omadused ei sõltu ainult väliskihi (-
nivoo), vaid aatomi kui terviku ehitusest. 
 
Samane on olukord molekuli omaduste mõistmisel. Miks näiteks vedel hapnik on magnetiliste 
omadustega, kui vedelal lämmastikul magnetilised omadused puuduvad? Mõlemad koosnevad ju 
kaheaatomilistest molekulidest, kus esineb mittepolaarne kovalentne side. Küsimus on selles, et 
molekuli tuleb vaadelda tervikuna ning selgitada, kui palju on molekulis elektronipaare ja 
paardumata elektrone. Hapniku magnetilised omadused on tingitud kahe paardumata elektroni 
olemasolust hapniku molekulides. Seejuures ei sõltu molekuli omadused ainuüksi sidemete 
mittepolaarsusest või polaarsusest eraldi vaadelduna, vaid ikkagi molekuli kui terviku ehitusest 
lähtuvalt. Paljuaatomiliste molekulide polaarsuse üle ei saa näiteks enam otsustada üksikute 
sidemete polaarsuse järgi, vaid teada tuleb ka molekulide ruumilist ehitust. Nii on AB2-tüüpi 
molekulidest CO2 ja CS2 tervikuna mittepolaarsed, ent H2O ja SO2 molekulid polaarsed. Kõikides 
nimetatud molekulides on sidemed polaarsed ja kovalentsed. Molekuli ehitusest tingituna on 
vastavatel ainetel neile iseloomulikud omadused. Enamasti vee molekuli polaarsusest tingituna 
käitub vesi universaalse lahustina. Ent täieliku seletuse leiavad vee omadused alles siis, kui 
vaatleme vee kui aine ehitust tervikuna. Vee anomaalselt kõrge sulamis- ja keemistemperatuur on 
tingitud vee molekulide vahelistest vesiniksidemetest. Samal põhjusel on veel tahkes olekus 
tetraeedriline kristallivõre, millest on tingitud lumehelbekeste imepärane kuju. 
 
Kui rääkida keemiliste elementide poolt moodustatud liht- ja liitainete omaduste perioodilisest 
kordumisest, siis siingi on omad kõrvalekalded lihtsast omaduste perioodilisest kordumisest, mida 
saab seletada just aine ehitusega. Kui vaadelda A-rühmade keemiliste elementide poolt 
moodustatud lihtainete selliste füüsikaliste omaduste nagu tiheduse ja sulamistemperatuuri 
muutumist rühmas, siis seaduspäraselt hakkavad need kasvama alates rühma kolmandast liikmest. 
See tähendab, et tüüpilistest leelismetallidest võib rääkida alates kaaliumist, II A-rühma puhul aga 
algab alates kolmandast liikmest omaette alarühm: leelismuldmetallid (vt Karelson, M., Tõldsepp, 
A., 2011. Üldine ja anorgaaniline keemia gümnaasiumile). Perioodides on aga nii aatomite kui ka 
nende poolt moodustatud liht- ja liitainete omaduste muutumine veelgi keerulisem.    
 
Süsivesinike molekulid on mittepolaarsed ning molekulide vahel vesiniksidemed praktiliselt 
puuduvad. Järelikult on vedelad süsivesinikud mittepolaarsed ning nendes ei lahustu ega segune 
polaarsed ained, sealhulgas ka vesi. Seega tugineb jutt ainete hüdrofiilsusest ja hüdrofoobsusest 



eeskätt üsna põhjalikele teadmistele aine ehitusest ning nende küsimuste käsitlemine põhikoolis on 
nii epistemoloogiliselt kui ka loogiliselt täiesti enneaegne. 
 
Nagu eespool juba defineeritud, kujutab fakt endast mingi eksperimendi (katse) vahetut tulemust. 
Didaktika seisukohalt on kõik keemia koolikatsed – nii näit- kui õpilaskatsed – liigitatavad 
kvalitatiivseteks ja kvantitatiivseteks (vt joonis 1). Tänapäeval on katsetehnika rikastumine 
digitaalsete andurite ja andmekogujatega avanud rohelise tee kvantitatiivsetele keemiakatsetele. 
Siinkohal osutub vajalikuks ja tekib ka võimalus eristada füüsikalisi uurimismeetodeid keemilistest. 
Kui jutt läheb ainete ja keemiliste protsesside kvantitatiivsete parameetrite määramisele, siis on 
tegemist füüsikalise eksperimendi ehk füüsikaliste uurimismeetoditega (Makarenja, A., Obuhov, V., 
1985). Iseenesestki mõistetavalt on sel juhul tegemist mingi füüsikalise suuruse mõõtmisega. 
Keemilised uurimismeetodid, sealhulgas ka kvantitatiivse iseloomuga tiitrimine, eeldavad aga 
visuaalselt tajutavate välistunnuste fikseerimist, millel põhineb kogu klassikaline kvalitatiivne 
keemiline analüüs. Tuleb teha vahet, kas küünla põlemisel või väljahingatavas õhus eralduv 
süsinikdioksiid tehakse kindlaks värskelt valmistatud lubjaveega või mõõdetakse selle sisalduse 
kasv ning hapniku sisalduse vähenemine vastavate anduritega ja registreeritakse andmekogujate 
abil. 
 
 

Kooli keemiakatsed 

                                                        
Kvalitatiivsed  Kvantitatiivsed 

                                
Keemilised uurimismeetodid  Füüsikalised uurimismeetodid 

(mõõtmine) 

                                                  
Ioonide, gaaside, süsivesikute ja 

valkude tuvastamine neile 
iseloomulike reaktsioonide abil 

 Aine tiheduse, sulamis- ja 
keemistemperatuuri, 

elektrijuhtivuse, 
kontsntratsiooni jne mõõtmine 

  
Joonis 1. Koolikeemia katsete liigitus lähtuvalt kasutatud uurimismeetoditest. 
 
Et uute õppe- ja ainekavade ühe domineeriva paradigmaatilise teesi kohaselt peavad õpilased 
oskama näha ja luua seoseid õpitavate ainete ja protsesside vahel, siis tunnetusteoreetiliselt 
(epistemoloogiliselt) tähendab see üldiste seaduste ja seaduspärasuste omandamist ning mõistmist. 
Näha seoseid tähendab tegelikult tunda seaduspärasusi. Teaduse metodoloogias mõistetaksegi 
seaduse all objektiivselt paratamatuid seoseid asjade ja nähtuste vahel (Teaduse metodoloogia, 
1979). Lihtsustatud käsitluses sõnastatakse seadused katsetulemuste (faktide) üldistamise teel. Nii 
sõnastas D. Mendelejev keemiliste elementide perioodilisusseaduse, uurides ja süstematiseerides 
kõikide tollel ajal tuntud keemiliste elementide ning nende poolt moodustatud liht- ja liitainete 
omadusi. Seadus teatavasti ise väidab, et keemiliste elementide ja nende poolt moodustatud liht- 
ning liitainete omadused korduvad perioodiliselt. Enda avastatud seadusele tuginedes paigutas 
Mendelejev kõik tol ajal tuntud keemilised elemendid perioodilisustabelisse, jättes ruumi ka veel 
avastamata keemilistele elementidele. Seadusi väljendatakse teaduses nii sõnaliselt, graafiliselt kui 
ka valemitena. Kui perioodilisusseadust esitatakse valdavalt verbaalselt, siis J. H. van´t Hoffi reeglit 
reaktsioonikiiruse sõltuvuse kohta temperatuurist väljendatakse nii matemaatiliselt kui ka 
verbaalselt. Sõnastatult tähendab see, et temperatuuri tõstmisel 10 0C võrra kasvab reaktsioonikiirus 
2–4 korda. 



 
Seadustele annab seletuse mingi kindel teooria. Nii perioodilisusseadusele kui ka perioodilisustabeli 
ülesehitusele annab teadusliku selgituse aine ehituse teooria. Nüüdisajal on selleks 
kvantmehaanika. See on teoreetilise füüsika haru, mis uurib elementaarosakeste ja nende 
süsteemide omadusi. Lisaks seletavale funktsioonile ei tohi kunagi unustada ka teooriate ennustavat 
funktsiooni. On ju kvantmehaanikale tuginedes arvutikeemia abil ennustatud seni veel avastamata 
keemiliste elementide aatomite ehitust ja omadusi, mis omakorda on kaasa aidanud uute keemiliste 
elementide sünteesile. Temperatuuri tõustes toimuvat reaktsioonikiiruse kasvu seletab aga aktiivsete 
põrgete teooria koos reageerivate osakeste aktiveerimisenergiaga. Teatavasti kasvab temperatuuri 
tõusuga märkimisväärselt sellise energiavaruga osakeste hulk, mis põrkudes on võimelised 
omavahel reageerima. 
 
Gümnaasiumikeemia nagu keemia õpetamisel üldse on esmaülesandeks kindlaks määrata, millisel 
teoreetilisel tasandil me üht või teist ainete ja nähtuste vahelist seost (seaduspärasust) 
selgitada kavatseme. Kõik ülejäänu – õppematerjali valik, selle ülesehituse loogika, õpetamise 
strateegia ja õppevahendite valik – sõltub sellest, mida eeldab antava seletuse teoreetiline tase. On 
selge, et tavakodanikule suunatud kolmekursuselise kohustusliku gümnaasiumikeemia raames 
sügavuti minna ei saa ega ole selleks vajadustki. Järelikult piisab aineosakeste (aatomid, ioonid, 
molekulid) omaduste seletamiseks väliskihi (-nivoo) ehitusest, mis seondub kas elektronide 
liitmise-loovutamise või siis ühiste elektronipaaride moodustumisega. Kahtlemata piisab 
ioonidevahelise elektostaatilise vastastiktoime käsitlemisest ioonilise sideme ja ioonivõre ning 
ioonilisest ehitusest tingitud omaduste seletamiseks. Kovalentse sideme kui mittemetalli aatomite 
vahelise sideme ning aatom- ja molekulvõre seletamisel piisab samuti ühise või ühiste 
elektronipaaride moodustumise käsitlemisest. Nendel ainetel, millel molekulid selle sõna 
klassikalises tähenduses puuduvad, on aatomvõre ja selle korrapärane ehitus mõjutab oluliselt 
ainete omadusi. Niisuguste ainete tüüpilisemad esindajad on lihtainetest teemant ning liitainetest 
kvarts. 
 
Tabel 1. Aine ehitusest sõltuvad nende omadused. 
Keemilise 
sideme tüüp 

Kristalli-
võre tüüp 

Aine ja selle 
kristallivõre 
mudel 

Ainete tüüpilisi omadusi Ainete näiteid 

Mitte-
polaarne 
kovalentne 

Aatom-
võre 

Teemant Tahked, mittelenduvad, kõrge 
sulamis- ja keemistemperatuuriga, 
kõvad, rasklahustuvad, mõnikord 
rabedad 

Teemant grafiit, 
boor 

Molekul-
võre 

Jood Tahked, vedelad, gaasilised – 
kerglenduvad, madala sulamis- ja 
keemistemperatuuriga 

Jood, vesinik, 
hapnik, lämmastik, 
broom 

Polaarne 
kovalentne 

Aatom-
võre 

Kvarts Tahked, kõrge sulamis- ja 
keemistemperatuuriga, kõvad, 
rasklahustuvad 

Kvarts (SiO2), 
ränikarbiid (SiC) 

Molekul-
võre 

Vesi Tahked, vedelad, gaasilised, 
madala sulamis- ja 
keemistemperatuuriga, lahustuvad 
polaarsetes vedelikes 

Vesi, 
süsinikdioksiid, 
vääveldioksiid, 
vesinikkloriid 

Iooniline Ioonvõre Keedusool Tahked, kõrge sulamis- ja 
keemistemperatuuriga, hästi 

Soolad, 



lahustuvad polaarsetes vedelikes hüdroksiidid 

Metalliline Metalli-
võre 

Hõbe Tahked, väga erineva sulamis- ja 
keemistemperatuuriga, head 
elektri- ja soojusjuhid, plastilised, 
sepistatavad 

Metallid ja nende 
sulamid 

 
Keemiliste reaktsioonide toimumine tähendab teatavasti seda, et keemilised sidemed lähteaineid 
moodustavate osakeste vahel katkevad ning tekivad uued keemilised sidemed reaktsioonisaadusi 
moodustavate osakeste vahel. Lihtsaim teooria, mis seletab nimetatud muutuste kulgu, on S. 
Arrheniuse poolt juba 1889. aastal püstitatud aktiivsete põrgete teooria. Seda edasi arendades ja 
tuues sisse aktiveerimisenergia mõiste, saab kergesti seletada, miks osa keemilisi reaktsioone on 
eksotermilised ja osa endotermilised. Samuti on kergesti seletatav katalüsaatori mõju reaktsiooni 
kiirusele. Et elutegevuse seisukohalt olulised reaktsioonid toimuvad kõik kindlate 
biokatalüsaatorite-ensüümide manulusel, siis piisab nimetatud teoreetilisest tasemest ka nende 
reaktsioonide toimumise seletamisel. Kui reaktsiooni toimumise mehhanisme reaktsiooni 
kineetikaga ei seostata, milleks kohustuslike kursuste õpetamisel puudub ka vajadus, siis kaotavad 
sellised mõisted nagu eletrofiilsus ja nukleofiilsus igasuguse mõtte. 
 
Gümnaasiumikeemia ülesehituse loogikast tuleb rääkida kahel tasandil. Esmase tähtsusega on 
kursuste ning nende raames käsitletava õppematerjali järjestus. Maailmamainega vene psühholoog 
P. Galperin on väitnud, et võimatu on õppematerjali arukalt õpetada, kui õppematerjal ise on üles 
ehitatud arulagedalt (Galperin, P., 1965). Ei ole mingit kahtlust, et see ligemale pool sajandit tagasi 
esitatud väide kehtib ka tänapäeval ja tulevikuski. Meie keemiaõpetajad on valdavalt seda meelt, et 
gümnaasiumikeemiat alkaanide ja üldse orgaaniliste ainete käsitlemisega alustada ei saa. 
Kohustusliku gümnaasiumikeemia loogiliselt põhjendatud järjestuse võib leida Nõo 
Reaalgümnaasiumi keemiaõpetaja A. Vinne artiklist (Vinne, A., 2011). On selge, et iga järgnev 
õppematerjali pala peab orgaaniliselt tulenema eespool õpitud-õpetatud materjalist. Keemia 
seisukohalt tähendab see, et aine ehitusest tulenevad aine omadused, millel omakorda põhineb aine 
kasutamine. Kasutusalade ulatus ja tähtsus nii üksikisiku kui ühiskonna seisukohalt määrab 
käsitletava materjali relevantsuse, see tähendab õpilase sisemise vajaduse antud materjali õppida. 
Kõik see omakorda mõjutab õpilaste väärtushinnangute kujunemist. Senikirjeldatu puudutab niisiis 
vaid kohustuslike kursuste õpetamist. Valides loodusteadusliku suuna, kus kolmele kohustuslikule 
keemiakursusele lisandub kaheksa valikkursust, on kogu nimetatud suunda moodustavate kursuste 
järjestus ning igas üksikus kursuses pakutava õppematerjali järjestus teistsugune kui kohustuslike 
kursuste ning nende süsteemi korral. Kindel on vaid see, et kogu loodusteaduslikku suunda 
moodustavate kursuste süsteem peab olema ühtne tervik. Nagu eespool juba viidatud, analüüsitakse 
loodusainete tsükli terviklikkust ning üksikute kursuste vahelisi seoseid antud aineraamatu teises 
artiklis. 
 
Gümnaasiumikeemia loogika teine tasand seostub klassikalise loogikaga seotud probleemide, 
eeskätt mõisteõpetusega. Mõistete liigitamist tähtsateks ja vähetähtsateks, põhimõisteteks ja 
kõrvalmõisteteks loogika ei tunne. Küll aga liigitab loogika mõisteid üksik- ja üldmõisteteks, soo- 
ja liigimõisteteks, korrelatiivseteks mõisteteks jne. Mõistete vahel kehtivad kindlad alluvus- ja 
kaasalluvussuhted, mille hierarhiaga võib põhjalikumalt tutvuda põhikooli aineraamatus (Tõldsepp, 
A., Rannikmäe, M., 2010). Kui nüüd vaadelda alkaanide kohta süsivesinikke käsitlevate mõistete 
tesaurussüsteemis, siis näeme, et ainekava järgi peaks gümnaasiumikeemia algama kusagilt 
mõistetesüsteemi keskelt (vt joonis 2). 
 
                                                         
 
 



   Süsivesinikud 
                                                         

 
   Küllastunud                                                         Küllastumata 
                             
 
Lahtise ahelaga,   Kinnise ahelaga,     Lahtise ahelaga,  Kinnise ahelaga,    Benseeniringiga        
atsüklilised               tsüklilised           atsüklilised           tsüklilised 
  
                                       
   alkaanid             tsükloalkaanid         alkeenid               tsükloalkeenid                      areenid 
                                                           alkadieenid            tsükloalkadieenid 
                                                               alküünid              tsükloalküünid          
 
                                                                              
 
                                    Üksikmõisted (süsivesinike üksikud esindajad) 
 
Joonis 2. Süsivesinike liigitusega seotud mõistete tesaurussüsteem. 
 
Küllastunud ja küllastumata süsivesinikud on korrelatiivsed mõisted, mis tähendab, et ühel ilma 
teiseta puudub mõte. Kui need kaks süsivesinike klassi ei erineks teineteisest ei ehituselt ega 
omadustelt, siis poleks kahte mõistet lihtsalt tarvis. Antud juhul tuleks aga neid kahte mõistet 
kindlasti käsitleda koos, sest sarnaste mõistete kõrvutamine toob paremini välja mõlema mõiste sisu 
ja mahu. Teatavasti on määratletud orgaanilist keemiat kui süsivesinike ja nendest tuletatud 
ühendite (derivaatide) keemiat. Nimelt andis sellise määratluse orgaanilisele keemiale 1889. aastal 
C. Schorlemmer. Öeldust lähtuvalt on eriti vajalik teha õpilastele selgeks süsivesinike ehitus ning 
sellest tulenevad nimetused ja omadused, mis omakorda soodustavad süsivesinikest lähtuvate 
ühendite nimetuste, ehituse ja omaduste mõistmist. 
 
 

Süsivesinike derivaadid 
                             
 Halogeenühendid                               Hapnikuühendid                           Lämmastikuühendid   
                                                       
Hüdroksüühendid  Karbonüülühendid  Karboksüülühendid     Amiinid  Aminohapped   Peptiidid           
                                                   
                   Süsivesikud                                   Rasvad                                               Valgud 
 
Joonis 3. Süsivesinike derivaatidega seotud mõistete lihtsustatud tesaurussüsteem. 
                   
Nii epistemoloogia, loogika kui ka psühholoogia õpetavad, et tehes algust mis tahes teadmiste 
valdkonna õpetamisega mis tahes kooliastmel või tasandil, tuleb tingimata alustada selle teadmiste 
valdkonna määratlusest. Orgaanilise keemia puhul tähendab see, et kõigepealt tuleb tutvustada, 
millega tegeleb orgaaniline keemia, millised on selle iseärasused, uurimismeetodid ja taotlused. Et 
orgaaniline keemia on süsinikuühendite keemia (kui mõned anorgaanilised süsinikuühendid välja 
arvata), siis on selge, et orgaanilise keemia määratlusele peab järgnema ülevaade süsiniku aatomi 
ehituse eripärast ja võimest moodustada pikki ahelaid, tsükleid, mitmiksidemeid jne. Alles seejärel 
saab alustada süsivesinike käsitlemist. Lähtudes joonisel 2 esitatud mõistete süsteemist võib seda 
teha nii deduktiivselt kui induktiivselt. Mõlemal lähenemisviisil on omad eelised ja puudused. 
Alustades süsivesinike mõistest ja liigitusest ehituse alusel, jõuame me välja üksikute süsivesinike 
esindajateni. See omakorda loob vahetu seose süsivesinike leidumisega looduses (looduslik gaas, 
nafta) ning päädib orgaanilise sünteesi ja tööstusega, millest tähtsaim on naftasaaduste töötlemine. 



Kui pidada silmas esitatava materjali sotsiaalset konteksti ning seostatust argieluga, siis võib 
muidugi ka õppematerjali üles ehitada induktiivselt, sidudes seda argielust tuntud ja kasutatud 
süsivesinike – metaani, etaani, propaani, butaani, etüüni ja teistega. Analüüsides nende ehitust ja 
omadusi, jõuame välja erinevate aineklassideni ning üldistades ka küllastunud ja küllastumata 
süsivesinikeni. Süsivesinike ühendeid on ajast aega jagatud halogeen-, hapniku- ja 
lämmastikuühenditeks. Õpetuslikult ei saa pidada otstarbekaks nende kaasalluvussuhetes olevate 
ühendiklasside käsitlemist üheskoos, nagu seda ainekavas rõhutatakse. Lõpptulemusena jõuame 
süsivesinike ühendite käsitlemisel nii või teisiti süsivesikute, rasvade ja valkudeni, mis on ühelt 
poolt orgaanilise keemia õpetamise tulemiks, teiselt poolt aga loob vahetu silla elukeemia 
käsitlemiseks. 
 
Gümnaasiumikeemia, nii kohustuslike kui ka loodusteaduslikku suunda moodustavate kursuste 
omandamist soodustavatest õppimispsühholoogia teooriatest vaatleme siinkohal vaid kahte: vaimse 
tegevuse etapilise kujundamise ning visuaalsete informatsiooniprotsesside teooriat. Esimene neist 
teooriatest pärineb vene psühholoogidelt ning seda seostatakse peamiselt eespool mainitud P. 
Galperini nimega. Vaimse tegevuse etapilise kujundamise teooriast on tähtsad kaks järgmist aspekti. 
Õpilane orienteerub oma tegevuses, olgu see siis kas praktiline või vaimne, teatud kindlate 
lähtekohtade järgi. Mida enam ühtivad õpilase lähtekohad antud tegevuse õigeks sooritamiseks 
vajalike lähtekohtadega, seda edukam on õpilase tegevus. Õigeks tegutsemiseks vajalikud 
lähtekohad on enamasti epistemoloogilise iseloomuga. Selleks et õigesti kirjutada mitmesuguste 
keemiliste elementide aatomite elektronvalemeid või joonistada ruutskeeme, peab õpilane teadma-
tundma aatomorbitaalide täitumise järjekorda ja iga tüüpi orbitaalide maksimaalset täituvust 
elektronidega. Kõik see omakorda põhineb teesil, et orbitaalid täituvad nende energia kasvu suunas. 
Selleks aga, et nimetada õigesti mis tahes orgaanilisi süsinikuühendeid, lähtub õpilane põhiahelat 
moodustavatest süsiniku aatomite arvust tulenevatest süsivesinike nimetustest. Soolade ja hapete 
vaheliste reaktsioonide võimalikkuse ja reaktsioonisaaduste üle otsustab õpilane lähtuvalt hapete 
võrdlevast tugevusest. Teine oluline seisukoht, mis tuleneb vaimse tegevuse etapilise kujunemise 
teooriast, on seotud välise (enamasti käelise) tegevuse muutumisega õpilase sisemiseks (vaimseks) 
tegevuseks. Kõige selgemalt tuleb esile selle teoreetilise kontseptsiooni roll orgaaniliste ühendite 
ehituse õppimisel molekulimudelite kasutamisel. Kui nimetatud teooria seisukohti õigesti kasutada, 
siis võib õpilase lihtsate mudelite kokkupanemiselt edukalt juhtida nende ühendite struktuuri 
mõistmisele ning struktuuri- ja molekulivalemite kirjutamisele. Selle metoodika kohta võib 
täpsemat teavet leida 9. klassi õpetajaraamatust (Tõldsepp, A., Toots, V., 2001, lk 78–79). 
 
Visuaalsete informatsiooniprotsesside teooria elemente hakati kasutama paar kümnendit tagasi 
eesmärgiga vähendada õpilaste aktiivmälu mahtu laboritööde sooritamisel (Johnstone, A. H., 1991). 
Väidetavalt seostuvad õpilaste raskused labori- ja praktilistel töödel aktiivmälu piiratusega. Õpilaste 
aktiivmälule seab oma piirangud eeskätt selle maht, st kui palju varasemat teavet suudavad õpilased 
seostada uue materjaliga. Arvestada tuleb seejuures asjaoluga, et labori- ja praktilised tööd ei nõua 
ainuüksi õpitud mõistete, põhimõtete ja seaduspärasuste meenutamist, vaid eeldavad ka teadmisi 
laborinõudest ja -seadmetest, õigetest töövõtetest ning keemiakatsete ohutusnõuetest. Kõik see 
koormab õpilaste aktiivmälu ega võimalda neil keskenduda katsete sisulisele küljele, s. o 
vaatlustulemuste kirjeldamisele, registreerimisele, süstematiseerimisele ja järelduste tegemisele. 
Tekstipõhised tööjuhendid, mis sageli ei ole veel ka kõige täpsemad, koormavad liigselt õpilaste 
aktiivmälu (Johnstone, A. H., Letton, K. M., 1990). Vältimaks õpilaste aktiivmälu koormamist, 
soovitavad mainitud teadlased labori- ja praktilistel töödel kasutada niinimetatud visuaalseid 
tööjuhendeid, kus fotod, joonised, skeemid ja diagrammid on sünkroonselt integreeritud tööks 
vajaliku adekvaatse tekstiga (Tõldsepp, A., 2008). Teksti märkimisväärse vähendamise vajadusele 
on mõeldud isegi matemaatika õpetamisel Soome koolides (Putkonen, H., 2011). Nii esitatakse 
arvutusülesandeid tihti tegevuse kaudu (näiteks poemäng), suuliselt või pildi abil. Visuaalsete 
informatsiooniprotsesside teooria seisukohad kehtivad täies ulatuses ka verbaalse materjali 
omandamisel. Ühendades siinkohal antud kirjutises käsitletud kaks õppimisteooriat, jõuame 



järelduseni, et ka verbaalse materjali paremaks omandamiseks tuleb õpilastele pakkuda valmis kujul 
materjali, millele nad oma tegevuses peaksid toetuma. Kui seni on lubatud õpilastel nii tunnis kui 
eksamitel kasutada keemiliste elementide perioodilisus- ja anorgaaniliste ainete lahustuvustabelit, 
siis seda loetelu tuleks kindlasti laiendada. Miks mitte anda õpil 
astele valmis kujul aatomorbitaalide täitumise järjekord ja antud tüüpi orbitaalidel maksimaalselt 
võimalik elektronide arv, hapete ja neile vastavate aluste suhtelise tugevuse tabel ja süsivesinike 
homoloogiliste ridade tabel. Aastatepikkune koolipraktika ning teadusuuringud näitavad, et selliste 
materjalide puudumise korral koostavad (meenutavad) õpilased enne testi või eksamiküsimustele 
vastamist kas orbitaalide täitumise järjekorra või süsiniku aatomite arvust tulenevad nimetused ise. 
Kui nüüd pidada järjekindlalt kinni vaimsete tegevuste etapilise kujundamise teooriast, siis peaksid 
õpilased ise õpetaja juhendamisel koostama nendele tegevustele suunavaid materjale. Kõige lihtsam 
on seda teha süsivesinike homoloogiliste ridade puhul. Kui õpilastele ette anda süsivesinike 
homoloogiliste ridade lünkadega tabel, siis täidavad õpilased tabelisse jäetud lüngad kerge vaevaga 
(vt tabel 2) ise. 
 
Tabel 2. Atsükliliste süsivesinike homoloogilised read. 
 

Alkaanid Alkeenid  

Valem  Nimetus  Valem  Nimetus  Valem 

CH4 

C2H6 

C3H8 

C4H10 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

....................... 

CnH2n+2 

n ≥ 1 

metaan 

etaan 

propaan 

butaan 

pentaan 

heksaan 

heptaan 

oktaan 

nonaan 

dekaan 

... ... ... ... ... ... 

-aan 

- 

C2H4 

C3H6 

C4H8 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

....................... 

CnH2n 

n ≥ 1 

- 

eteen 

propeen 

buteen 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

detseen 

... ... ... ... ... ... 

-een 

- 

C2H2 

C3H4 

C4H6 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ...... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

... ... ... ... 

....................... 

CnH2n-2 

n ≥ 1 

 
Põhimõtteliselt saaksid õpilased iseseisvalt tuletada ka teisi õppematerjalis orienteerumiseks 
vajalikke tabeleid ja skeeme, ent kohustuslike kursuste jaoks osutuvad need siiski liigselt 
ülepaisutatuks. Näiteks võib aatomorbitaalide suhtelise energia ja järelikult ka nende elektronidega 
täitumise järjekorra leida V. Kletškovski reeglist lähtudes, mille kohaselt orbitaalide energia määrab 
kvantarvude n ja l summa n + l (Karik, H., Tõldsepp, A., 1977). Paraku tutvutakse kvantarvudega 
alles 12. klassi viimases füüsikakursuses, mistõttu tuleb orbitaalide täitumise järjekorra käsitlemisel 
leppida vaid üldise teesiga orbitaalide energiast. Kui õpilastele anda aine ehituse ja omaduste 
seostes orienteerumiseks tabel 1 valmiskujul, siis, nagu tabeli peast ilmneb, eeldab see ka visuaalset 
teavet, mis õpikus on toodud (Karelson, M., Tõldsepp, A., 2011). 
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