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Õpilaste uurimistööd keemias 
Neeme Katt 

Jõgeva Ühisgümnaasiumi keemia- ja informaatikaõpetaja 
 
Uurimistöö koostamise ja esitlemise oskus on üks riikliku õppekava nõuetest. Alates 2014. a 
kevadest saab gümnaasiumi lõputunnistuse õpilane, kes on teinud gümnaasiumi jooksul 
uurimistöö. Kirjalikus vormis uurimistöö on kindla ülesehitusega kirjutis, mis keskendub mingile 
uurimisprobleemile. Uurimistöö tegemine ise on aga eelkõige protsess ja töömeetod, mille 
käigus analüüsitakse uuritavat probleemi: püstitatakse lähtuvalt uurimisprobleemist eesmärgid ja 
hüpoteesid, kirjeldatakse uurimismeetodeid, viiakse uurimus läbi, esitatakse tulemused, 
analüüsitakse tulemusi ja tehakse järeldused. Uurimistöö kirjalik vorm järgibki eelkõige 
uurimistöö kui protsessi etappe. Töö tiitellehele, annotatsioonile ja sisukorrale järgnevad 
tavaliselt järgmised uurimistöö osad: sissejuhatus, töö teoreetiline taust, materjal ja metoodika, 
tulemused, arutelu ja järeldused, kokkuvõte, kasutatud kirjandus ning vajaduse korral ka lisad. 
 
Töö läbiviimiseks vajalikuks teoreetiliseks ettevalmistuseks on õpilasel uue õppekava kohaselt 
võimalik valida kaks valikkursust: „Arvuti kasutamine uurimistöös“ ja „Uurimistöö alused“. 
Neist esimene keskendub informaatika kontekstis praktiliste tegevuste kaudu meetoditele ning 
tarkvaravahenditele, mis lihtsustavad uurimisandmete kogumist, töötlemist, analüüsimist ja 
esitlemist. Teine kursus annab algteadmised teadusliku uurimistöö olemusest, meetoditest, 
etappidest, struktuurist, vormistamisest ning kaitsmisest, lisaks võib selle kursuse koosseisu 
kuuluda individuaalõppe vormis ka uurimistöö reaalne tegemine.   
 
Keemia kui oma olemuselt eksperimentaalne loodusteadus pakub õpilastele laialdasi võimalusi 
uurimistööde tegemiseks. Seejuures ei ole tähtis mitte uurimuse keerukus, vaid probleemi 
püstitamise ja uuringu läbiviimise korrektsus, töö arusaadav vormistus ja võimaluse korral ka 
praktiline väljund. Uurimistööd koostades harjutab õpilane teaduslike meetodite rakendamist, 
samuti õpib kasutama mitmesuguseid teabeallikaid, eristama olulist ebaolulisest, hindama infot, 
analüüsima andmeid, tegema järeldusi ning ennast arusaadavalt väljendama. Töös peab õpilane 
kriitiliselt käsitlema nii enda kui ka teiste autorite seisukohti ning kõik esitatud väited peavad 
olema argumenteeritud ja toetuma faktidele. Töö kaitsmine on aga õpilasele sageli esimeseks 
suuliseks eksamiks. Kindlasti on uurimistöö tegemine väärtuslikuks kogemuseks õpilastele, kes 
jätkavad õpinguid kõrgkoolis. 
 
Uurimistööd võib liigitada kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks. Kvantitatiivse uurimuse korral 
püstitatakse eesmärgid ja hüpoteesid, uuringu tulemused on mõõdetavad (sageli arvulised) 
andmed ning neist saab teha järeldusi statistilise andmeanalüüsi põhjal. Seevastu kvalitatiivse 
uurimuse korral püstitatakse eesmärgid ja uurimisküsimused, uuritakse eelkõige sõnalisi või ka 
pildilisi andmeid ning järeldusi ei tehta statistika põhjal, vaid leitakse mustreid (induktiivne 
analüüs). Kui kvantitatiivsed uurimused püstitavad hüpoteese ja püüavad neid tõestada, siis 
kvalitatiivsed uurimused on pigem kirjeldavad, viies üksikjuhtumite kirjeldamiselt üldistusteni. 
Seetõttu ei püstitata neis ka hüpoteese, vaid uurimisküsimusi. Kvalitatiivsed uurimused on 
iseloomulikud eelkõige humanitaar- ja sotsiaalteadustele. Siiski peab märkima, et kui varem 
sageli vastandati kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid uurimusi, siis tänapäeval nad pigem 
täiendavad teineteist: näiteks võib kvalitatiivne uurimus eelneda kvantitatiivsele, andes viimasele 
n-ö põhja. Keemia kui loodusteadus pakub võimalusi eelkõige kvantitatiivsete uurimuste 
läbiviimiseks, mistõttu keskendub artikkel peamiselt kvantitatiivsetele uurimustele. 
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Kogu uurimisprojekti võib jagada järgmisteks põhietappideks: teema valik, töö kavandamine, 
andmete kogumine, tulemuste analüüs ja järelduste tegemine, töö vormistamine ning 
retsenseerimine ja kaitsmine.  
 
Teema ja juhendaja valik on omavahel seotud – pakub ju sageli esmase teema välja õpetaja, ka 
on töö teostaja ja juhendaja omavaheline hea läbisaamine ja koostöö tähtsad. Valitud temaatika 
peab töö tegijat huvitama, ka peavad vajalikud vahendid ja materjalid olema kättesaadavad. 
Õpilane võib ka ise teema välja pakkuda, kuid teema sobivuse üle peaks otsustama siiski 
juhendaja. Õpetaja peaks suutma hinnata teema teostatavust ja piiritletust. Uurimistöö asemel 
referaadi saamise välistamiseks on vaja osata ette näha, et teema oleks (eksperimentaalselt) 
uuritav. Siiski peab märkima, et puhtalt empiiriliste uurimuste kõrval on olemas ka teoreetilist 
laadi uurimused (ülevaated), mis koostatakse kirjanduse põhjal. Sellises töös antakse kriitiline 
ülevaade mingi probleemi läbiuurituse seisust, koondades teadaolevat infot ja üldistades teiste 
uurijate järeldusi, ning näidatakse edasiste uuringute suunda (näiteks „Hüpoteesid vee 
magnettöötluse efekti põhjendamiseks”). Ilmselgelt on nõuetekohase ülevaateuurimuse 
koostamine õpilasele raskem kui puhtalt empiirilise uurimuse läbiviimine. Kui selline töö on 
siiski ette võetud, siis tuleks kindlasti jälgida, et ülevaateuurimus ei oleks lihtsalt referaat, vaid 
sisaldaks töö autori poolset üldistust. Kooli uurimistöödes võiks refereeriv ülevaade olla 
empiirilise uurimuse osa (nn teoreetiline taust).  
 
Kindlasti peab arvestama, et teema ei käiks konkreetsele õpilasele üle jõu: mis ühele õpilasele 
liiga lihtne ja labane, võib teisele olla ületamatult raske. See asjaolu seab omamoodi piirid ka töö 
hindamisele. Loomulikult on igas koolis välja töötatud uurimistöö hindamisjuhend, kuid siiski  ei 
saa uurimistööd hinnata puhtalt formaalse skaala põhjal. Kooli uurimistöö eesmärk on eelkõige 
teadusliku meetodiga tutvumine, mitte töö sisuline keerukus. Siin saab tähtsaks asjaoluks, kui 
hästi õpetaja tunneb oma õpilast, et leida talle sobiva raskusega teema. Kui mõni nõrgem õpilane 
on eeskujulikult lahendanud lihtsama uurimisprobleemi, siis peab ta saama hea hinde, samas kui 
mõni tugevam õpilane jookseks sellise tööga lihtsalt lati alt läbi ega vääriks nii head hinnet. 
Tublimaid õpilasi võib suunata valima endale teema ja juhendaja Õpilaste Teadusliku Ühingu 
poolt väljapakutavast loetelust – vt Sihtasutuse Archimedes veebileht 
http://archimedes.ee/teadpop/index.php?leht=147 (oli septembris 2011 kättesaadav). 
 
 
Tegelikult ongi töö juhendamise seisukohalt ilmselt üks raskemaid probleeme sobivate teemade 
leidmine, eriti nüüd, kui uurimusi hakkavad tegema kõik õpilased. Paratamatu on asjaolu, et 
teemad hakkavad aastati korduma. Aga kas see ongi nii halb? Juhendamise seisukohast ongi 
lihtsam, kui õpetajal on mõned sellised „valveteemad“, mida igal aastal pakkuda. Et vältida 
võimalikku plagiaati, tuleb lihtsalt töö eesmärki (uurimisobjekti) pisut varieerida: kui näiteks 
ühel aastal uuriti vee karedust X küla salvkaevudes, siis järgmisel aastal võib uurida Y küla 
puurkaevu vee karedust. Nii tekib õpetajal võrdlusandmete baas, mida õpilased saavad töö 
tulemuste analüüsimisel kasutada. Ka annavad uusi ideid paljude koolide veebilehtedel väljas 
olevad uuritud teemade loetelud. Üsna mitmeid sobivaid ideid ja uurimismetoodika kirjeldusi on 
kaasas koolidesse jõudnud Vernieri seadmete komplektidega.  Plagiaadi välistab ka see, kui 
õpilane viib oma mõõtmised läbi kooli keemiaklassis õpetaja juhendamisel. Kontrollimaks 
võimalikku plagiaati, võib kasutada vastavaid veebilehti (nt  
http://www.dustball.com/cs/plagiarism.checker/). 
 
Teema sõnastust – pealkirja – tuleb töö käigus tavaliselt korrigeerida. Tark oleks see lõplikult 
sõnastada alles töö valmimisel. Näiteks esialgsest üldsõnalisest teemast „Vee karedus” peaks 
tööprotsessi jooksul kujunema märksa konkreetsem pealkiri, nt  „Vee karedus X linna 
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salvkaevudes”. Pealkiri peab edasi andma töö sisu täpselt ja piiritletult ning olema vastavuses töö 
eesmärgiga. Pealkirja ei sõnastata lause ega küsimusena. Vältida tuleb pealkirja üldsõnalisust, 
laialivalguvust, pretensioonikust. Võib-olla sobiks siin järgida reeglit „heas pealkirjas on 7±2 
sõna“.  
 
Teema valikut tuleb töö sissejuhatuses ka põhjendada. Sisuliselt haakub see probleemi 
püstitamisega. Kuigi uurimisprobleemi all mõistetakse küsimust, millele otsitakse töö käigus 
vastust, ei sõnastata seda küsimusena, vaid kirjeldusena. Sobilik on alustada probleemi laiemast 
taustast, millele järgneb juba konkreetse lahendamata probleemi kirjeldus. Probleemi kirjelduse 
põhjal sõnastatakse töö eesmärk ja ning seda täpsustav(ad) hüpotees(id), kvalitatiivse uurimuse 
korral uurimisküsimused. Sissejuhatus kui töö esimene osa peaks olema kirjutatud lugejat 
kaasahaaravalt, unustamata siiski teadustööle omast stiili. Kui sissejuhatusele järgneb eraldi 
peatükina töö teoreetiline taust, siis ei peaks sissejuhatus olema kuigi pikk – piisab ühest 
leheküljestki. 
 
Töö uurimisprobleemi sõnastamiseks on soovitav võimalikke küsimusi esmalt kirja panna 
rohkem, et siis nende seast valik teha.  Uurimisprobleem võib hõlmata ainult ühte küsimust, kuid 
võib integreerida ka mitut võimalikku küsimust. Eesmärk näitab, kuhu tööga välja tahetakse 
jõuda. Eesmärk peab olema vastavuses töö pealkirjaga ja suunatud tulemusele (mitte 
uurimisprotsessile). Eesmärk tuleb sõnastada selgelt ja uuritavana. Näiteks võib uurimistöö 
eesmärgiks olla selgitada välja, kuidas vee karedus sõltub veevõtmise kohast X külas. Sama 
eesmärgi ebaõnnestunud (uurimisprotsessile suunatud) sõnastus oleks „uurida vee karedust X 
külas“.  
 
Hüpotees on väide uurimisprobleemi oletatava lahenduse kohta. Hüpotees põhineb 
taustauuringutel ja varasematel kogemustel. Õpilane peaks läbi mõtlema oma varasemad 
tähelepanekud-teadmised valitud valdkonnas ning panema kirja võimalikke seoseid erinevate 
tegurite  vahel. Näiteks kareda vee keetmisel tekib katlakivi, jõevesi on pehmem kui kaevuvesi 
jne. Seejärel tuleb kirjanduse (sh interneti) abil teha selgeks antud teema teoreetiline taust. Siis 
saab hüpoteesi sõnastada ja seda ka põhjendada. Tööd vormistades tuleb jälgida, et kõik 
uurimisprobleemi ja hüpoteesi aluseks olevad väited oleksid korrektselt viidatud (mõnikord 
arvavad õpilased, et töö sissejuhatuses pole viitamine vajalik). Hästi formuleeritud hüpotees 
peaks sisaldama väidet uuritavate faktorite seose kohta või sõnastatud võrdlusena. Näiteks võib 
võrdlushüpoteesis väita, et voore harjal on salvkaevude vesi karedam kui jõe ääres, sest jõe ääres 
on kaevud madalamad ja vesi ei läbi enne kaevu jõudmist nii palju karedust tekitavaid 
kivimikihte kui voore harjal. Seosehüpoteesina võib väita, et mida sügavam on puurkaev, seda 
karedam on vesi, sest sügavamatesse kihtidesse jõudnud vesi on rohkem kokku puutunud 
karedust põhjustavate kivimitega.  
 
Töö esimene sisuline osa on tavaliselt probleemi teoreetiline taust, mis vajaduse korral 
jaotatakse alapeatükkideks. Kirjeldatakse uuritava probleemi laiemat tausta ja antakse 
põhjalikum ülevaade uuritava probleemi senisest uurituse seisust. Õpilastööde korral on see osa 
tähtis, sest õpilane peab end uurimisvaldkonnaga kurssi viima, kuid samas ei tohi see kujuneda 
põhiliseks. Teoreetilise tausta koostamisel on juhendajal oluline ülesanne aidata õpilasel jääda 
kindlatesse raamidesse. Esimeste allikateni võiks õpilast suunata juhendaja, samuti võiks ta 
aidata õpilasel koostada selle peatüki kava. Kindlasti tuleb õpilastel lasta kõikidele teksti 
lõikudele lisada viited ja üksiti koostada ka korrektsed bibliograafilised kirjed, sest sageli pole 
muidu hiljem enam meeles, kust milline materjal leiti. Kui esmalt ongi õigustatud suurema hulga 
materjali läbitöötamine ja refereerimine (mitte lehekülgede kaupa internetist kopeerimine!), siis 
tööd lõplikult vormistades tuleks silmas pidada, et teoreetiline taust ei tohiks töö põhiosast 
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moodustada üle poole. Juhendaja peaks jälgima, et töö teoreetiline taust ei kujuneks ainult 
lõikude kaupa „kokkukleebitud“ tekstiks. Tähtis on siiski materjali süstematiseerida ja 
refereerida, luua seotud ja mõtestatud tekst. Kokkukirjutatud teoreetiline taust peab seonduma 
töö eesmärgiga ja sobima kokku järgmise peatükiga, uurimismeetodi kirjeldusega. Antud töö 
seisukohalt ebaolulist teavet ei tohiks sellese peatükki kuhjata.  
 
Allikate valikul tuleks silmas pidada nende usaldusväärsust. Usaldusväärsed on kahtlemata 
teadusajakirjades ja teaduslikes andmebaasides avaldatud materjalid, samas lihtsalt 
„guugeldatud“ tekstid sisaldavad sageli kontrollimata infot, mis võib olla kokku pandud ärilistel 
eesmärkidel või suisa autori fantaasiast lähtuvalt. Kindlasti tuleb juhendajal suunata õpilast 
võimalikult algsete allikate juurde. Kui näiteks Wikipedias on refereeritud mingit teadusartiklit, 
siis on artikli allservas üldjuhul ka viited. Mis puutub veebientsüklopeediasse üldse, siis 
ingliskeelne Wikipedia on juba suhteliselt hea allikas (sõltub siiski teemast!), kuid eestikeelset 
Vikipeediat ei saa uurimistöö materjali kogumiseks soovitada. Sellegipoolest ei loeta uurimistöös 
Wikipedia tsiteerimist heaks tooniks. Kui õpilased kasutavad otsinguks tavalist Google’it, siis 
maksaks neid suunata spetsiaalse otsimootori Google Scholar juurde (http://scholar.google.com), 
mis otsib eelkõige teaduskirjanduse hulgast. Kahjuks annab see nagu päris Google’gi paremaid 
tulemusi ingliskeelsest veebist otsides. Loomulikult sobib sõltuvalt teemast kasutada ka Eesti 
raamatukogude andmebaase (ESTER http://ester.utlib.ee, TÜ Raamatukogu http://www.utlib.ee). 
Kui andmeid on leitud mõnest mitte eriti usaldusväärsest allikast, siis tuleb püüda leida neile 
sõltumatu kinnitus teisest allikast.  
 
Järgmiseks tuleb kavandada töö metoodika (kasutatavate teaduslike meetodite kogum), mille 
eesmärgiks on kontrollida püstitatud hüpoteesi. Metoodika valikul tuleb paika panna, mida/keda 
uuritakse, hinnata andmete kogumiseks vajalikku aega ja vajalike vahendite kättesaadavust, 
samuti kindlaks määrata (mõõtmis)protseduuride kord. Selleks on vaja mõista, kuidas on 
erinevad faktorid omavahel seotud ning mis millest sõltub, samuti aru saada, kui palju andmeid 
on vaja koguda, et tagada tulemuste usaldusväärsus. Kui võimalik, siis tuleb planeerida 
kontrollkatse või võrdluskatse. Loodusvaatluste korral kasutatakse võrdluseks sageli pikaajalisi 
keskmisi.   
 
Metoodikas võib eristada andmekogumismeetodeid (vaatlus, eksperiment, küsitlus vms), 
andmetöötlusmeetodeid (kuidas kasutatakse arvandmeid) ja tõlgendamismeetodeid (kuidas 
tulemusi mõtestatakse).  
 
Vaatluse korral jälgitakse uurijast sõltumatult toimuvaid protsesse. Siia kuuluvad näiteks 
loodusvaatlused ja inimvaatlused. Tähtis on täpselt fikseerida vaatluste aeg ja koht. 
Eksperimendi ehk katse korral jälgitakse uurija poolt käivitatud protsesse. Usutavuse tagamiseks 
kasutatakse korduvkatsete seeriaid või kontrollkatseid.  
 
Küsitluse koostamiseks tuleb määratleda eesmärgile vastav sihtgrupp. Küsitletavad peavad 
moodustama proportsionaalse läbilõike sihtgrupist ja neid peab statistilise vea vähendamiseks 
olema piisavalt palju. Sihtgrupi määratlemisel peab silmas pidama töö eesmärki. Kui küsitletakse 
ainult oma kooli õpilasi, siis peab ka uurimisprobleem olema vastavalt sõnastatud: näiteks X 
gümnaasiumi õpilaste (mitte aga Eesti koolinoorte!) eelistused mineraalvee valikul. Küsitluse 
alaliigid on lühiküsitlus, ankeet ja intervjuu. Küsitlus peab olema viisaka ja vastajat motiveeriva 
sissejuhatusega, optimaalse mahuga ning küsimuste ülesehitus olgu loogiline. Küsimused võivad 
olla valikvastustega, lühivastustega või avatud. Lihtsam on analüüsida valik- ja lühivastuseid. 
Valikutes püütakse arvestada kõiki võimalikke vastuseid, kuid sageli on vajalik lõppu panna 
„muud variandid“ või jätta tühi rida. Avatud küsimuste vastused annavad võimaluse sügavamaks 
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sisuanalüüsiks, kuid nendega opereerimine on töömahukas. Paremini sobiks siin intervjuu. Kiir- 
ehk lühiküsitlus sisaldab tavaliselt 1…3 küsimust (valik- või lühivastustega). Ankeet võiks olla 
kuni kaks A4 formaadis normaalkirjas (12 p) lehekülge. Arvestades asjaolu, et kõikvõimalikke 
küsitlusi korraldatakse (edaspidi) koolides palju, peab olema hoolega läbi mõeldud, kuidas 
motiveerida küsitletavaid vastama kohusetundlikult, mitte aga n-ö trips-traps-trulli mängima. 
Küsimused peavad olema nummerdatud ja üheselt arusaadavad. Küsitlust peaks enne 
rakendamist mõne inimese peal katsetama. See võimaldab leida võimalikke mitmetimõistetavusi 
ja muid vigu. Paberil täidetava küsitluse korral on tähtis ka küsitluse vormistus – oskamatult 
kujundatud loetelud, tühikute ja kirjavahemärkide vale kasutamine jne ei häälesta vastajat 
küsitluslehte korrektselt täitma. Paberil täidetavate küsitluste kõrval võiks kaaluda küsitluse 
koostamist veebikeskkonnas (nt Google Docs http://docs.google.com, eFormular 
http://www.eformular.com/ jt), mis võimaldab säästa aega andmete kokkuvõtmise arvelt. 
Küsitluse koostamisel peaks juhendaja jälgima, et õpilane ei esitaks töö eesmärgiga 
seondumatuid küsimusi ning et küsimused oleksid arusaadavad ja üheselt mõistetavad. Ka tuleb 
õpilase tähelepanu juhtida küsitluse vormistusvigadele. Tähtsamate küsimuste kohta tuleks 
koostada kontrollküsimused (esitada sama küsimus teisiti). 
 
Andmetöötlusmeetodid valitakse vastavalt töö iseloomule. Statistilistest näitajatest, mida on 
kvantitatiivsetes õpilasuurimustes sagedamini vaja, võiks nimetada sagedusjaotust, aritmeetilist 
keskmist, standardhälvet, minimaalset ja maksimaalset elementi, mediaani ja moodi. Kõiki neid 
võimaldab leida mõni tabelarvutusprogramm (näiteks Excel), samuti on võimalik 
hajuvusdiagrammi abil leida kahe muutuja vahelist sõltuvust ja korrelatsioonikordajat (Exceli 
XY-punktdiagramm). Nende näitajate arvutamist käsitletakse lähemalt kursuses „Arvuti 
kasutamine uurimistöös“. Juhendaja peaks jälgima, milliseid näitajaid õpilane üldse vajab. Sageli 
arvutatakse selliseid protsente ja keskmisi, mis võivad ka mitte midagi näidata. Kvalitatiivsete 
uurimuste korral kirjeldatakse andmete organiseerimist.  
 
Töös kirjeldatakse metoodikat tavaliselt teises sisulises peatükis – materjali ja metoodika 
peatükis. Sõltuvalt uurimisvaldkonnast võib selle jagada mitmeks alapeatükiks. Üks neist peaks 
kindlasti iseloomustama uurimisobjekte ja teine konkreetseid tegevusi, mis läbi viidi. 
Uurimisobjektide (materjali) kirjelduses keskendutakse sellele, mis on tähtis antud töö 
kontekstis. Metoodika kirjelduses antakse võimalikult detailne ja põhjalik ülevaade, kus ja millal 
tööd tehti, kuidas koguti andmeid, milliseid vahendeid ja meetodeid kasutati (katsete 
kirjeldused), kuidas ja milliste andmeanalüüsi meetoditega andmeid töödeldi. Kirjelduse eesmärk 
on veenda lugejat selles, et andmed koguti korrektselt, võimalike vigade allikatest oldi teadlikud 
ja neid püüti vältida. Metoodika kirjeldus peab olema sedavõrd põhjalik, et teine uurija saaks 
selle järgi korrata samu uuringuid, samas ei tohiks kirjeldada midagi, mis pole antud töö 
seisukohast oluline.  
 
Kui metoodika on kavandatud, siis võib asuda andmete kogumise (töö praktilise osa 
läbiviimise) ja töötlemise juurde, selle etapi tulemused võetakse ülevaatlikult kokku (võimaluse 
korral tabeli või diagrammina). Kogutud andmed esitatakse tulemuste peatükis, mis võib olla 
uurimistöö kõige lühem osa üldse. Tulemuste osa peab olema konstateeriv ja kirjeldav (mitte 
arutlev ega tõlgendav). Tulemused peavad vastama püstitatud eesmärkidele ja kontrollima 
püstitatud hüpoteese. Ei esitata tulemusi, mis ei ole seotud töö eelnevalt püstitatud eesmärkidega. 
Kindlasti aga ei tohi välja jätta antud töö seisukohast tähtsaid tulemusi, mis ei kinnita püstitatud 
hüpoteesi. Töö tulemuseks võib olla ka hüpoteesi ümberlükkamine.  
 
Iga arvutatud näitaja tuleks esitada koos veahinnanguga. Esitatakse konkreetsete alaküsimuste 
uurimise tulemused, viidates vastavatele joonistele ja/või tabelitele. Joonis või tabel paigutatakse 
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selle tekstiosa järele, kus seda esmakordselt mainitakse. Viitamata jooniseid või tabeleid ei tohi 
olla. Joonisel on number ja allkiri (näiteks Joonis 3. Magnetseadme ehitus), tabelil number ja 
pealkiri (näiteks Tabel 2. Vee mööduv karedus X küla salvkaevudes). Joonised ja tabelid peavad 
olema arusaadavad ka teksti lugemata. Kõik joonisel või tabelis kasutatud sümbolid ja lühendid 
peab lahti seletama, graafiku telgede tähistus peab olema koos vastavate mõõtühikutega. 
Tähelepanu tuleks juhtida sellele, et uurimistöös nimetatakse joonisteks kõiki skeeme, 
diagramme, fotosid, pilte ja muid graafilisi objekte. Graafikute koostamisel peaks juhendaja 
pöörama vajadust mööda õpilase tähelepanu sellele, et argument (millest sõltub) kantakse x-
teljele ja funktsioon (mis sõltub) y-teljele. Ka peaks jälgima, kas õpilane kasutab sobivat tüüpi 
diagrammi (tulp-, sektor-, joondiagramm jt). Kuna igal joonisel peab nagunii olema allkiri, siis 
diagrammi koostamisel Excelit kasutades ei tohi diagrammile tiitlit lisada.  
 
Siinkohal juhiks tähelepanu keemiaalastes uurimistöödes sageli vajaminevale keemiliste 
reaktsioonide võrrandite ja igasuguste arvutusvalemite vormistamisele. Reaktsioonivõrrandid ja 
arvutusvalemid esitatakse igaüks eraldi real ja nummerdatakse, kasutades selleks võrrandist või 
valemist paremal ümarsulgudes esitatud arvu. Nii saab töö tekstis valemile või võrrandile 
järjekorranumbri abil viidata. Arvutusvalemis kasutatavaid tähiseid selgitatakse valemi järel 
(tähise esmakordsel kasutamisel).  
 
Järgneb kogutud materjali analüüs (arutelu), mille põhjal tehakse järeldused, kas tulemused 
kinnitavad püstitatud hüpoteesi või lükkavad selle ümber. Analüüs peab lähtuma püstitatud 
eesmärkidest. Järeldustes tuleks ära näidata töö teostamisel tekkinud võimalikud vead, mis võisid 
mõjutada tulemusi, samuti ideed probleemi edasiseks uurimiseks. Arutelu on tavaliselt õpilastele 
töö kõige raskem osa. Tavaliselt tulevad õpilased hästi toime andmete kogumisega, kuid nende 
analüüsimine ning eriti kirjapanek ja järelduste tegemine võivad osutuda tõsiseks 
komistuskiviks. Töö selle etapi juures vajavad õpilased kõige enam juhendaja asjalikku ja 
taktitundelist nõuannet, samas ei tohi juhendaja õpilase eest midagi ära teha. Sobiv oleks 
korraldada koos õpilasega suuline arutelu tulemuste üle. Selle käigus saab õpetaja esitada 
suunavaid küsimusi. Vestluse põhjal formuleerib õpilane ise teksti. Arutelu peatükis 
tõlgendatakse tulemusi, võrreldakse neid teiste autorite sarnaste uurimuste tulemustega 
(seejuures ei tohi unustada viiteid!), analüüsitakse lahknemiste võimalikke põhjusi. Võrdluseks 
sobivad ka varasemad sama teema kohta tehtud õpilastööd. Arutletakse tulemuste 
usaldusväärsuse ja võimalike vigade üle. Tuleks vältida liigset sõnavahtu, tulemustest räägitakse 
kvalitatiivsel tasemel ja üldistatult. Tulemuste põhjal tehakse üldistusi ja järeldusi, mis võivad 
olla esitatud ka eraldi järelduste peatükis.  
 
Kokkuvõte peegeldab sissejuhatust. Esitatakse veel kord kõige tähtsamad tulemused – lühikesed 
ning konkreetsed vastused sissejuhatuses püstitatud eesmärkidele (mitte numbriliselt, välja 
arvatud juhul, kui need ise olidki eesmärgiks). Ei tohi esmakordselt esitada tulemusi, mida pole 
eelnevas töös mainitud. Tuuakse välja järeldused ja praktilised soovitused. 
 
Uurimistöö vormistamise reeglid on igas koolis kindlasti kehtestatud ja nendest tuleks kinni 
pidada. Üldised nõuded on kõigil teadustöid vormistavatel asutustel sarnased, kuid alati esineb 
erinevusi detailides. Töö vormistamine koolis kehtiva juhendi järgi näitab üksiti ka õpilase 
funktsionaalse lugemise oskust – kui täpselt ta suudab järgida etteantud nõudeid. Juhendav 
õpetaja peab kindlasti olema kursis vormistusnõuetega ja juhtima õpilase tähelepanu 
puudujääkidele. Rohkem tähelepanu vajavad tavaliselt tühikute, kirjavahemärkide, numbrite ja 
lühendite kasutamine ning loetelude vormistamine. Sageli eksitakse terves töös sama ajavormi ja 
umbisikulise kõneviisi kasutamise nõude vastu. 
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 Eriti „peen“ kunst on viidete kirjete koostamine. Sõltuvalt koolis kasutusel olevast süsteemist on 
muidugi võimalik kasutada ka veebis olevaid viitegeneraatoreid (nt  http://citationmachine.net/), 
aga iseküsimus on, mida see töö koostajale õpetab. Kahtlemata on õpilase seisukohalt kasulikum 
ka viidete koostamisega midagi õppida. Vaja on jälgida, et terves töös kasutataks ühte ja sama 
viitamissüsteemi. Teadusmaailmas enamlevinud nime-aasta viitamine on rohkete 
internetiallikate puhul keerukam kui numbriline viitamine. Nime-aasta viitamissüsteemide korral 
antakse viited töö tekstis ümarsulgudes. Viide algab autori perekonnanimega, sellele  järgnevad 
ilmumisaasta ja lehekülje number. Kasutatud kirjanduse loetelus on kirjed järjestatud autorite 
perekonnanimede järgi. Numbriviidete puhul viidatakse tekstis kasutatud allikatele kasutatud 
kirjanduse loetelus kirje järjekorranumbri ja leheküljenumbriga. Kasutatud kirjanduse peatükis 
tuuakse ära töös viidatud kirjandusallikate täielikud kirjed (alfabeetilises või viitamise 
järjekorras). 

Töö annotatsioon ehk teaduslik kokkuvõte (Abstract) või resümee (võõrkeelne lühikokkuvõte 
tööst – Summary, Zusammenfassung) lisatakse tööle vaid siis, kui seda koolis nõutakse. Resümee 
pikkus võiks olla 100–200 sõna. Selles tutvustatakse töö eesmärki, väga lühidalt ka kasutatud 
meetodeid, pearõhk on töö üldistatud tulemustel ja järeldustel. Tavaliselt paigutatakse 
annotatsioon kohe tiitellehe järele.  
 
Lisadesse paigutatakse sellised materjalid, mis ei ole töö sisust täielikuks arusaamiseks otseselt 
vajalikud, kuid on lisamaterjaliks. Näiteks võib lisasse panna algandmete tabeli, uurimisala 
plaani, arvutused vms. Igale lisale peab töö tekstis viitama.  
 
Ülevaateuurimuses ei ole materjali, metoodika, tulemuste ega arutelu peatükke. Nende asemel 
liigendatakse töö alateemadeks, millele antakse vastavalt sisulised pealkirjad. Kõik tekstis 
toodud kirjeldused ja väited peavad olema korrektselt varustatud viidetega vastavatele 
kirjandusallikatele, kust need on võetud. Iga alapeatüki lõpuosas tuuakse ära autori enda üldistus, 
mille ta teeb viidatud kirjanduse põhjal.  
 
Uurimistöödes tuleb kasutada korrektset kirjakeelt. Üldiselt on kombeks kasutada umbisikulist 
tegumoodi, sest see toetab väljenduse objektiivsust: „käesolevas töös vaadeldakse … , uurimuses 
on analüüsitud …, andmed on saadud …, joonise 1 andmed osutavad, et …, küsitlusest võib 
järeldada, et …” 
 
Vältida tuleks minavormi, erandiks on autori arvamuse esitamine, kusjuures ei kasutata sõnu  
„mina“ või „ma“. Allikatele viitamine on isikuline: „Tamm (1985) väidab, et ...”. Vältida tuleb 
nii liiga konspektiivset kui ka paljusõnalist stiili, sõnakordusi, slängi ja liigseid võõrsõnu. 
Kasutada tuleb selget ja täpset oskuskeelt, üldtunnustatud ja väljakujunenud terminoloogiat. 
Võõrkeelsete allikate kasutamisel tuleb vältida tõlkevääratusi ja toortõlkeid, eriti ettevaatlik peab 
olema terminite masintõlkega. Arvestama peab teadustekstile esitatavate nõuetega: objektiivsus, 
tõestatavus, kontrollitavus, kriitilisus, süsteemsus ja täpsus. 
 
Uurimistööde kaitsmine toimub vastavalt koolis kehtestatud korrale. Mõttekas oleks seda teha 
kaitsmiskomisjoni lahtistel istungitel. Sellisel juhul saavad ka teised õpilased osa uurimistööde 
tulemustest, kaitsjal aga on võimalik omandada esinemiskogemusi suurema auditooriumi ees. 
Kaitsmine seisneb töö koostaja lühiettekandes (näiteks 5 minutit). Soovitav on kaitsmisel 
kasutada esitlusvahendeid, näiteks projektoriga näidata teemakohaseid slaide, mis tooksid välja 
töö põhiseisukohad. Uurimistööle on soovitav määrata retsensent, kelleks võib olla õpetaja või 
õpilane. Retsensent tutvub põhjalikult tööga ja esitab kaitsmisel küsimusi (keskenduda tuleb töö 
sisule!). Küsimusi võivad esitada ka kõik teised kuulajad.  
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Uurimistöö hindamisel arvestatakse töö protsessi, sisu ja vormistust ning õpilase esinemist 
kaitsmisel. Täpsemad põhimõtted töötab välja kool. Oluline on jälgida probleemi püstitamist, töö 
teemast ja metoodikast kinnipidamist ning järelduste tegemist. Kindlasti tuleb silmas pidada, et 
uurimistöö ei oleks referaat. Hindab siiski eelkõige juhendaja, arvestades eesmärki, mille ta 
õpilasele püstitas, ja vältides formaalset hindamisskaalat. 
 
Paremad tööd võiks edasi saata üleriigilistele konkurssidele. Kõigi õppeainete tööd on oodatud 
rikkaliku auhinnafondiga Eesti õpilaste teadustööde riiklikule konkursile 
(http://archimedes.ee/teadpop/), loodusainete töid saab esitada Tartu Keskkonnahariduse 
Keskuse ja haridusministeeriumi koostöös korraldatavale keskkonnaalaste uurimistööde 
võistlusele (http://www.teec.ee/) ja programmi GLOBE keskkonnauurimuste konkursile 
(http://www.globe.ee). Üleriigilistelt konkurssidelt on võimalik jõuda esindama Eestit ka 
rahvusvahelistele konkurssidele: Türgis  toimuvale rahvusvahelisele keskkonnaprojektide 
olümpiaadile INEPO, USA-s toimuvale noorte teadusmessile Intel International Science and 
Engineering Fair, Rootsis toimuvale konkursile Stockholm Junior Water Prize. Siin pole tegu 
mitte ainult oma töö esitlemisega, vaid õpilasel avaneb võimalus tutvuda maailma noortega ja 
õppida tundma erinevaid kultuure. 
 
Lõpetuseks veidi õpilasuurimuste juhendamisest. Õpetajal, kes on andnud nõusoleku töö 
juhendamiseks, lasub vastutus töö suunamise eest. Juhendaja peaks kursis olema eespool esitatud 
õpilasuurimuste metoodikaga ning tal peaks juba eelnevalt olema üldine ettekujutus töö 
tulemustest. Mingil juhul ei tohiks nõustuda juhendama teemat, millest õpetaja ise eriti üle ei käi. 
Ainult nii saab anda õpilasele asjatundlikku nõu, tegemata samas midagi õpilase eest ära. 
Õpetaja peab aitama õpilasel püsida õigel kursil, eelkõige püstitada jõukohast eesmärki ja 
kavandada metoodikat. Uurimistööd tehes peab silma peal hoidma ajagraafikul. Ajakavast 
kinnipidamine on vajalik ka õpetajale – see võimaldab tal oma tööd planeerida. Õpetaja 
järjekindlus aitab vältida viimasel hetkel rabelemist. Töö juhendamise seisukohalt on mugav 
pidada õpilasega kirjavahetust e-posti teel. Õpilasel tuleks lasta kogu materjal esitada alati ühes 
ja samas failis, millele siis õpetaja saab teist värvi tekstiga  (nt punasega) oma kommentaare 
vahele lisada. Õpetaja ülesanne ei ole parandada õigekirjavigasid, see jäägu ikka õpilase 
ülesandeks. Ka ei tohi õpetaja õpilase eest tööd kirjutama hakata – piisab viitamisest, mida veel 
vaja teha on. Kui töö hakkab lõpuks kaante vahele saama, siis oleks mõttekas veeta tunnike koos 
õpilasega arvuti taga, et juhtida tähelepanu sõnastus- ja stiilivigadele, kohendada mõnda mõtet ja 
anda tööle lõplik kuju. Mõistlik on jätta töö reaalse läbiviimise ja esitamise vahele vähemalt 
paarikuuline vahe. Siis on aega töö tulemusi mõtestada ja vormistada. Kui õpilase ja juhendaja 
koostöö sujub, siis on kaitsmisel kindlasti mõlemal põhjust rõõmu tunda. Hea töö ei ole pikk, 
vaid paraja pikkusega; kooli tingimustes tähendab see pigem lühidust. Tähtis on just see osa 
tööst, milles õpilane kirjeldab oma panust.  
 
Mõningaid suhteliselt lihtsate keemiaalaste uurimuste ideid 
 
Vee mööduva ja üldkareduse määramine  
Mööduvat karedust saab lihtsalt määrata tiitrimisel vesinikkloriidhappega, kasutades 
indikaatorina metüüloranži. Vesinikkloriidhape võiks olla ~0,05M. Vesinikkloriidhappe lahus 
valmistatakse ligikaudselt, tema täpne kontsentratsioon määratakse tiitrimisel täpselt teadaoleva 
kontsentratsiooniga (~0,05M) booraksilahusega. Vajalik booraksilahus valmistatakse täpsest 
booraksi kaalutisest (kui koolis puuduvad analüütilised kaalud, siis saab paluda kaalumist mõnes 
apteegis) mõõtkolbi kasutades.  
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Tiitrimisel toimuvate reaktsioonide võrrandid:  
Na2B4O7  +  5H2O  +  2HCl  →  2NaCl  +  4H3BO3 

Ca(HCO3)2  +  2HCl  →  CaCl2  +  2H2O  +  2CO2 
Vee mööduvat karedust väljendatakse  üldiselt millimoolides 1 dm3 vee kohta. 
Üldkareduse määramiseks on kõige lihtsam kasutada ka meie reaktiivikauplustes müüdavat 
komplekti Visocolor®-ECO. Loendades 5 cm3 uuritavale veele lisatud reaktiivitilkade arvu kuni 
värvuse muutumiseni, saab teada vee üldkareduse Saksa kareduskraadides (1 odh = 0,1783 
mmol/dm3). 
 
Vee rauasisalduse määramine 
Rauasisalduse määramiseks kasutatakse tavaliselt kolorimeetrilist analüüsi, mille aluseks on 
valguse neeldumine aines sõltuvalt tema värvust põhjustava keemilise ühendi 
kontsentratsioonist. Võrreldakse uuritava lahuse värvuse intensiivsust teadaoleva 
kontsentratsiooniga lahustega täpselt ühesugustes tingimustes. Ligikaudselt saab kolorimeetrilist 
analüüsi läbi viia võrdluslahuste seeria abil, täpsema tulemuse saab Vernieri komplekti kuuluva 
kolorimeetriga (koostades enne kalibreerimiskõvera). Üldise raua kvantitatiivse kolorimeetrilise 
määramise aluseks on reaktsioon:  
Fe3+ + 3SCN– Fe(SCN)3.  
 
Värvusskaala tegemiseks tuleb valmistada kindlast Fe2(SO4)3·9H2O kaalutisest alglahus 
rauasisaldusega 5 mg/dm3, mida omakorda lahjendada vajalike lahuste saamiseks. Valmistatud 
võrdluslahused võiks olla järgmiste rauasisaldustega: 0,1 mg/dm3, 0,5 mg/dm3,1,0 mg/dm3, 1,5 
mg/dm3, 2,0 mg/dm3, 2,5 mg/dm3, 3,0 mg/dm3, 3,5 mg/dm3, 4,0 mg/dm3, 4,5 mg/dm3, 5,0 
mg/dm3. Kalibreerimisgraafiku koostamiseks võib lahuseid olla vähem, sest põhimõtteliselt 
peaks graafik olema sirge. Võrdluslahuste kasutamisel tuleb jälgida, et kasutatavad katseklaasid 
oleksid täpselt ühesugused. Märgistada katseklaasid/küvetid ja viia lahustega läbi üldise raua 
määramise protsess.  

1. Mõõta katseklaasi 10 cm3 uuritavat lahust. 
2. Lisada 2 ... 3 tilka kontsentreeritud HCl-lahust. 
3. Lisada mõni kristallike (NH4)2S2O8 (et oksüdeerida Fe2+ -ioonid Fe3+ -ioonideks). 
4. Pärast kristallide lahustumist lisada 0,2 cm3 50-% KSCN (või NH4SCN) lahust. 

 
Seejärel viia üldise raua määramine läbi ka uuritavate veeproovidega. (NB! Veeproovid peavad 
olema värsked, sest õhuhapniku mõjul toimub kiiresti Fe3+-ioonide sadestumine.) Vee 
rauasisalduse teadasaamiseks võrrelda proove võrdluslahustega. Täpsemalt saab lahuseid 
võrrelda pealtvaates (mitte külgvaates). Vernieri kolorimeetrit kasutades tuleb mõõta uuritava 
lahuse absorbeerimine ja leida rauasisaldus kalibreerimisgraafikult.  
 
Veekogu hüdrokeemiliste näitajate määramine 
Veekogude olulisemaid saasteaineid saab määrata AQUANAL-i Ökotest Water Laboratory 
testrite komplektiga (saadaval reaktiive müüvates  kauplustes), mis võimaldab ligikaudu määrata 
NO2

–, NO3
–, NH4

+ ja PO4
3– sisalduse. Määramine käib komplektiga kaasasoleva värvusskaala 

alusel. Lisaks võiks mõõta hapnikusisaldust (nt komplektiga SA 10) ja pH-d (nt pH-meetriga või 
samasse komplekti kuuluva universaalindikaatoriga), lihtne on mõõta ka vee läbipaistvust. 
 
Mulla pH määramine 
Kõige lihtsam on määrata mulla pH-d vesileotisest, kasutades pH-meetrit. pH-meeter kuulub 
Vernieri komplekti, kuid müügil on ka eraldi pH-meetreid. Segada keeduklaasis 20 ml mulda ja 
20 ml destilleeritud vett. Asetada pH-meetri elektrood vee ja mulla segusse, oodata näidu 
stabiliseerumist. Tuleb silmas pidada, et nii saadakse pH(H2O). Võrdlusandmetena on saadaval 
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aga tavaliselt pH(KCl), mis eeldab, et muld segatakse 1M KCl lahusega. pH(H2O) on aluselisem 
kui pH(KCl). Erinevus on 0,5 kuni 1,4 ühikut. 
 
Sademete pH määramine 
Sademevett tuleb koguda lagedal väljal, et vältida vee võimalikku saastumist. Selleks võib 
kasutada purki asetatud kilekotte. Kilekotte tuleb võimaliku saaste vähendamiseks vahetada iga 
päev (ka siis, kui pole sadanud). pH mõõtmiseks kasutada pH-meetrit. 
 
Artikli koostamisel kasutatud ja samas kõigile uurimistöö tegijatele soovitatavad 
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Kikas, Ü. Loodusteaduslike õpilasuurimuste juhendamine. E-koolituse materjalid, 2005 
Mänd, R. Näpunäiteid uurimistöö koostajale (rõhuga loodusteadustele). [WWW] 
http://www.ttkool.ut.ee/olympiaadid/ftp/napunaiteid_uurimustoo_koostajale.pdf, 25.10.2005 
Uibu, K., Luik, P. Uurimistöö kirjutamine ja juhendamine koolis. Koolituse materjalid, 2011 
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