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Ainekava areng 

Usundiõpetuse vajalikkusest või mõttetusest koolis ning selle õppeaine ebakindlast positsioonist 

on räägitud kogu taasiseseisvumisaja vältel. Sel perioodil on valminud ka mitu versiooni 

ainekavast. Esimese versiooni usuõpetuse (tolleaegse nimetusega) ainekavast koostasid juba 

taasiseseisvumise aastal Sirje Kiivit ja Meelis Kond1. See ainekava lähtus suuresti soomlaste 

konfessionaalse usuõpetuse eeskujust, mis eeldas õpilaste eelnevat kokkupuudet ristiusuga, 

usulist kasvatust ja tihedaid kokkupuuteid kirikuga. Pisut korrigeerituna ilmus ainekava ka 1993. 

aastal2 ning juba suuremate täiendustega 1997. aastal põhikooli ja gümnaasiumi valikainete ja –

kursuste kogumikus.3 2002. aastal avaldas ning 2003. aastal kaitses dr. Pille Valk oma 

dissertatsioonis juba oluliselt erineva lähenemisega ainet. Mitmed koolid võtsid kasutusele just 

selle ainekava, kohandades seda paikkonna eripärasid arvestavaks. Eelpool nimetatud ainekavad 

on olnud koolidele ja õpetajatele soovituslikud, mitte siduvad. Käesolev ainekava on esimene, 

mis on kinnitatud riikliku õppekava osana ning see on Pille Valgu koostatud Eesti olusid 

arvestava ainekava edasiarendus.  

Nimetatud ainekavades kirjeldatud aine on aastate jooksul läbi teinud olulisi sisulisi ja 

kontseptuaalseid muudatusi, mida põhjalikult lahkab oma lõputöös Olev Luik4. Luik tõdeb, et 

paralleelselt ainenimetuse muutumisega usuõpetusest religiooniõpetuseks ja sealt omakorda 

usundiõpetuseks on toimunud rida sisulisi ja põhimõttelisi muudatusi. Nii on mõningad 1997. 

aasta ainekavas kirjeldatud eesmärgid kohatud ning vastuolus tänaste eesmärkidega. Olgu siin 

võrdluseks toodud üks paljudest paradigmaatilistest muudatustest, mis ilmneb aine kirjelduses. 

Kui veel 1997. aasta ainekavast leiab kirjelduse, et „Usuõpetus seab eesmärgi õpetada 

orienteeruma kristlikus usus ja selle kultuuritraditsioonides, loob eeldused kristliku kiriku 

mõistmiseks ja sellega osadusse astumiseks“ ja eeldab, et ainet õpetatakse 1.-12. klassini, siis 

2010. aasta ainekava rõhutab, et „Usundiõpetus pole käsitletav ühegi kiriku, koguduse ega 

usulise ühenduse kuulutustööna. Usundiõpetuses ei käsitleta ühtki maailmavaadet õpilastele 
                                                 
1 Kiivit , S; Kond, M; Kraav , M. Üldhariduskooli programmid. Usundiõpetus. Tallinn: Eesti Vabariigi 
Haridusministeerium, 1991. 
2 Kond, M; Nigula, T; Tammo, J. Usuõpetuse õppekava. Tallinn: Riigi Kooliamet, 1993. 
3 Valk , P. Eesti kooli religiooniõpetuse kontseptsioon. Doktori väitekiri. Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2002. lk 15-
16. 
4 Luik , O. Usundiõpetuse neutraalsus: internetikommentaaride ja ainekavade analüüs. Bakalaureuse töö. Tartu 
Ülikool, usuteaduskond, 2011.   



 

 

normatiivsena. Gümnaasiumi usundiõpetus ülesanne ei ole juhatada õpilasi mingi kindla 

religiooni juurde.“ Taoline rõhuasetus peegeldus ka ainesisus, kus enne oli tunduvalt suurem 

rõhk kristlusel, selle dogmaatika, kirikuloo ja kristliku eetika tutvustamisel.  

Alates 2002. aasta ainekavast on ainesisu keskselt lähenemiselt liigutud oskuste ja pädevuste 

põhisele lähenemisele, selge rõhuasetusega kriitilise mõtlemise ja analüüsioskuse arendamisel 

ning dialoogi- ja koostööoskuste kujundamisel. Selline lähenemine võimaldab kooliti suuremat 

paindlikkust. Ühest küljest on kirjeldatud aine eesmärgid ja lähtekohad ning üht kursust 

põhikooli iga kooliastme kohta, millele saab kool liita ka teisi. Teisalt on uus ainekava üles 

ehitatud nii, et igat õppeaastat võidakse alustada nii eeldusel, et ainet on varem juba õpitud kui 

ka juhul, kui seda varem õpitud ei ole. Luik võtab oma analüüsi kokku: „Uue ainekava õpisisu ja 

–tulemused on algusest peale suurema rõhuga enesereflektsioonile, aga samuti dialoogile ja 

üksteisemõistmisele ning arvestavad rohkem üha pluralistlikumaks muutuvat ühiskonda ja 

religiooni nii positiivset kui ka negatiivset mõju sellele.“ 

Tänaseks võib tõdeda, et ühest küljest pole usundiõpetuse kandepind koolides oluliselt 

laienenud, kuid teisalt on selle osakaal suurenenud eelkõige gümnaasiumi astmes. Mitmetes 

edukates gümnaasiumites on kujunenud usundiõpetusest kooli identiteedi osa ning vähemalt 

meedias tõstatatuna äratavad usundite õpetamisega seotud teemad endiselt suurt tähelepanu. 

Hetkeseisuga õpetatakse usundiõpetust eraldi ainena umbes viiekümnes koolis, mis teeb umbes 

10% kõikidest Eesti koolidest. Enamasti on tegemist valikainega ja vaid vähestes koolides 

toimub õpetus kõikides kooliastmetes. See aga tähendab, et väga vähe õpilasi on õppinud 

religioone regulaarselt esimesest kooliastmest alates. Vähemalt esialgu tundub, et kirjeldatud 

situatsioon lähematel aastatel ei muutu.   

Seega peab ainekava5 ellurakendamisel arvestama olukorraga, et õpitav materjal peaks olema 

arusaadav ka neile, kes pole eelnevalt tundigi religioone õppinud ja samas peaks olema tagatud, 

et mõtteainet saaksid ka need õpilased, kes on usundiõpetust õppinud koolis või selle vastu 

sügavamat huvi tundnud kodus, koguduse juures vm. Nii peaks ainekava  teemade käsitlemine 

eeldama piiratud hulgal eelteadmisi, kuid samas pakkuma küsimusi ja probleeme, kus õpilastel 

oleks võimalus rakendada oma seisukohtade formeerimisel ja teemade analüüsil ka suuremat 

hulka teadmisi . 

 

 

                                                 
5http://www.hm.ee/index.php?0511288  



 

 

Usulisest taustast 

Loomulikult tuleb õpetamisel silmas pidada ka Eesti omapärast usulist tausta. Mõni aeg tagasi 

võis lugeda uudist, et Briti telekanal BBC pühendab äärmustest rääkiva telesarja ühe osa Eestile 

kui maailma kõige vähem religioossele riigile. Sarja Extreme World Eestist rääkiv osa jõuab 

eetrisse 2011. aastal. Sama aasta augustis oli aga raadiosaade sarjas Heart and Soul, mis kõneles 

Eestist kui unikaalse religioosse jaotusega maast Euroopas, kus kristlus on vähemuses6. Filmi 

aluseks on eelmisel aastal korraldatud uuring, mille põhjal mängib religioon maailmas 84% 

täiskasvanud inimeste elus olulist rolli, Eestis on vastav näitaja aga vaid 16%7. 

Ilmselt ei tulnud kirjeldatud uuringu tulemus religiooniga tegelenud inimestele üllatusena. BBC 

uuring langes väga hästi kokku 2005. aasta juunis avaldatud Eurobaromeetri uuringuga, mille 

kohaselt usub vaid 16% Eesti elanikest, et Jumal on olemas. Samas uskus 54% Eesti elanikest 

kõrgema jõu või vaimu olemasolu, 26% kinnitasid, et ei usu ja 4% vastas, et ei tea.8 

Mõlema näitajaga, nii usuga jumalasse kui ka kõrgematesse jõududesse või vaimudesse, oli Eesti 

tookord Euroopas esimesel (või viimasel) kohal. Nii et tegelikult võiks filmi aluseks olla ka Eesti 

kui kõige vaimudeusklikum riik. Seega peab usundiõpetaja teadvustama, et ta õpetab usulises 

mõttes ülihuvitavas ja unikaalses paigas teemasid, mis on enamikule maailmast olulised, kuid  

teiste riikide õpikutest ja metoodikatest laenatud ülesanded või skeemid ei pruugi Eesti oludes 

töötada.  

Eesti omapärast usulist tausta näitab ka asjaolu, et erinevalt paljudest teistest maadest tunduvad 

siin olevat usklikud inimesed haritumad kui mitteusklikud. Küsitlusfirma SaarPoll juht Andrus 

Saar iseloomustas artiklis «Tolerantne mittetolerantne maailm» (PM 27.02.2011) Eesti usklikke 

järgnevalt: 

«Eksisteerib väga selge tendents: mida madalam on inimese haridus, seda suurem on 

tõenäosus, et nende hulgas on rohkem mitteusklikke inimesi. Usklike inimeste seas on kõige 

suurema osakaaluga kõrgharidusega inimesed. See puudutab ka koguduseliikmete koosseisu: 

koguduseliikmete hulgas on kõrgema haridusega inimeste arv suurem kui ühiskonnas 

keskmiselt. 20. sajandil oli seos vastupidine – madalama haridusega inimeste seas oli usklikke 

inimesi rohkem kui haritud inimeste seltskonnas.»9 

 

                                                 
6 http://www.bbc.co.uk/programmes/p00hy0df  
7 http://www.bbc.co.uk/news/world-11828902  
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_225_report_en.pdf . Eesti usulise maastiku kohta leiab 
viimased andmed ja põhjalikuma ülevaate peagi ilmuvas kogumikus „Astu alla rahva hulka“ EKN, 2011. 
9 Postimees 27.02.2011 



 

 

Õpilaste arusaamad religioonist 

Võib julgesti eeldada, et vaid vähesed õpilased mõistavad religiooni viisil, nagu teevad seda 

traditsioonilised usulised organisatsioonid. Enamiku õpilaste seisukohad on individuaalsed ja 

mõjutatud üsna erinevatest ja erineval tasemel allikatest. Seega on gümnaasiumi ainekavas 

ettenähtud enam levinud kirikute ja usuorganisatsioonide vaadete tutvustamine ja analüüs omal 

kohal, et anda ettekujutus traditsioonilistest lähenemistest ning usuliste probleemidega 

tegelemisest, kus õpilased saavad testida on usualaste seisukohtade põhjendatust. 

Kuna usulisi teadmisi on enamikul õpilastel napilt ning sageli on need ühekülgsed, on kindlasti 

mitmed õppetöös käsitletavad teemad tundlikud ja võivad erineda õpilastele harjumuspärastest 

seisukohtadest. Näiteks tundub, et õpilased vajavad põhjalikke selgitusi ja erinevate võimaluste 

tutvustamist religiooni ja teaduse suhetes, kus õpilaste arvamustes domineerib ülekaalukalt 

nende kahe valdkonna vastandamine.10 See on tundlik teema, kus tuleb arvestada ka asjaoluga, et 

paljuski kreatsionismi propageerimise kartusest lähtuvalt on usundiõpetuse õpetamise suhtes 

kahtlust avaldanud ka Eesti Teaduste Akadeemia. Nende seisukoha järgi on põhikoolis 

usundiõpetuse eraldi ainena õpetamine lubamatu, gümnaasiumi puhul küll tehakse mööndus 

juhul, kui aine on täiesti vabatahtlik.11 Selle autoriteetse organisatsiooni kartus on ka üks põhjusi, 

miks käesolevas aineraamatus on muuhulgas puudutatud religiooni ja loodusteaduste vahelisi 

suhteid.   

2006.-2009. aastal toimunud, Euroopa 14-16-aastasi õpilasi hõlmanud uuringu tulemustele 

tuginedes saab välja tuua mitmeid teisigi Eestile omaseid tegureid, millega usundiõpetuses peaks 

arvestama12.  

Enamuse kooliõpilaste jaoks on religioon seotud pigem mineviku ja ‘teistega’, mitte kaasaja ja 

nende endiga. Tavaliselt noored religiooni ei praktiseeri, seda peetakse niivõrd eraasjaks, et 

sellest vaevu räägitakse. Samas aga soosivad vähesed teadmised ja kokkupuuted religiooniga, 

samuti nende teemade vältimine olukorda, kus mitmed religiooni suhtes peetavad eelarvamused 

püsivad elujõulisena ning toetavad usulise taustaga õpilaste marginaliseerimist. Seetõttu on 

oluline, et noortel inimestel oleks kogemus sellest, et religioonist ja oma maailmavaatelistest 

                                                 
10Jürgenstein, T. Teaduse ja religiooni suhetest  // Religiooniõpetuse õpetamisest. Tallinn : Argo, 2007, lk. 59-64. 
11 http://www.akadeemia.ee/_repository/file/PUBLIKATSIOONID/2009/Raamat_2008_EESTI.pdf, lk 249 
12 REDCo uuringust tulenevad soovitused on leitavad 
http://www5.quvion.net/cosmea/core/corebase/mediabase/awr/redco/research_findings/REDCo_policy_rec_est_2.p
df , Eestit puudutavad tulemused leiavad põhjalikumat käsitlust ingliskeelsena O. Schihalejevi doktoritöös Estonian 
young people, religion and religious diversity : personal views and the role of the school (2009) ning mõned 
kvantitatiivse uuringu tulemused on avaldatud ka eestikeelsena: Schihalejev, O. „Koolinoorte arusaamine 
religioonist ja maailmavaatelisest mitmekesisusest“ Kristlik Kasvatus 1 (2011), lk 6-14. 



 

 

tõekspidamistest saab kõneleda väärikalt ja huvitavalt. Samuti peaks õpilastel olema võimalus 

oma maailmavaatest kõnelemisel juhatust ja tagasisidet saada.  

 

Vahel võib avalike diskussioonide või õpilaste seas kuuldust jääda mulje, et eestimaalased ja 

eriti noored suhtuvad religiooni negatiivselt. On tõsi, et võrreldes teiste maadega on meie noored 

religiooni suhtes negatiivsemalt häälestatud. Siiski peab rõhutama, et suurem osa õpilasi 

negatiivse suhtumisega pigem ei nõustunud. Tundub, et negatiivne suhtumine on meedias ja 

avalikkuses lihtsalt häälekamalt esindatud. Siin on väljakutse õpetajale – kuidas seda pilti 

tasakaalustada ning tuua positiivne suhtumine ja kuvand religioonist selgemalt välja. 

Uuring ei toetanud levinud arvamust, et usundiõpetus teeks õpilasi usklikumaks, küll aga olid 

selged tendentsid, et see muudab õpilased tolerantsemaks. Usundiõpetusel oli oluline roll hoiaku 

kujundamisel, et ühiskonnas olemasolevad usulised erinevused ei ole üksnes paratamatud ja 

normaalsed, vaid ka huvitavad. Taolise huvi ja religioonide ’elususe’ aitavad koolitundi tuua nii 

filmide kasutamine, seostamine kirjandusega, tänapäeval üha sagenevate reisikogemuste 

integreerimine ainesse kui ka kohtumised inimestega, kelle religioosne maailmavaade avaldub 

nende igapäevaelus.   

Religioonialaseid õpinguid hindasid eriti kõrgelt usulise taustaga õpilased. Seejuures eristasid 

nad selgelt koguduses antavat õpetust, mille peamise ülesandena nähti usulist ülesehitamist, 

selgust oma usu nüanssides ja osadust, ning teisalt koolis antavat religioonialast haridust, mida 

nad hindasid eelkõige enesereflektsiooni aspektist ja tolerantsuse kujundajana. Teiste 

religioonide tundmist peeti rikastavaks ning hinnati võimalust mõtestada oma usku ka teistes 

kontekstides.  

Gümnaasiumi usundiõpetuse kursuste sisust 

Käesolevat ainekava töörühma kuulusid lisaks Pille Valgule veel Ilmo Au, Silja Härm, Toomas 

Jürgenstein, Kerstin Kask, Ringo Ringvee, Olga Schihalejev. Ainekava valmimise erinevates 

etappides andsid oma tagasisidet ka religiooniõpetuse õpetajad erinevatest Eestimaa koolidest. 

Usundiõpetus kuulub oma sisult ja eesmärkidelt sotsiaalainete valdkonda. Sarnaselt valdkonna 

teiste ainetega (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, inimgeograafia) taotleb ka 

usundiõpetus, et õpilane tunneb ja austab inimõigusi ja demokraatiat; tunneb ära ja väärtustab 

kultuurilisi eripärasid; suhtub lugupidavalt erinevatesse maailmavaatelistesse tõekspidamistesse; 

huvitub oma rahva, kogukonna ja maailma arengust; kujundab oma arvamuse ning on aktiivne ja 

vastutustundlik kodanik. Usundiõpetuse õpetamisel on neli suuremat eesmärki, millest esimesed 



 

 

kaks on enam seotud sotsiaalainetega, viimased kaks aga haakuvad ka humanitaarainete 

üldeesmärkidega: 

• Orienteerumine kultuuris. Ajaloolis-kultuuriliste tegurite mõistmine ning Eestis esindatud 

usuliste liikumiste põhiõpetuste tundmine; maailmavaadete mõju teadvustamine nii 

ühiskonna kui üksikinimese elus, nii positiivsetes kui probleemsetes ilmingutes. 

Religioone tuleb tutvustada nende sisemises mitmekesisuses ning hoiduda tuleks usuliste 

liikumiste lihtsustatud käsitlustest. Religioone õpitakse tundma seoses kirjanduse, 

poliitika, kultuuri, teaduse ja teiste inimtegevuse valdkondadega.  

• Respekti kujundamine. Oskus lugupidavalt ja suhteid ülesehitavalt kõnelda 

maalimavaateliste küsimuste üle ning vastu seista eelarvamuslikule suhtumisele, mõista 

usuvabaduse põhimõtteid ja piire. Selle eesmärgi saavutamiseks on möödapääsmatu 

kohtumine reaalsete inimestega, kes esindavad erinevaid maailmavaateid – näiteks 

õppekäikude, külaliste kutsumise, koolis ja paikkonnas esineva usulise mitmekesisusega 

tutvumise ning õpilastevahelise dialoogi julgustamise kaudu. Erinevaid religioosseid ja 

sekulaarseid maailmamõistmise viise käsitledes ja nende üle arutades julgustatakse 

empaatilist suhtumist ja vastastikkust lugupidamist.  

• Kõlbelise arengu toetamine. Teadlikkus oma peamistest väärtushoiakutest, väärtuste rolli 

analüüs nii enda kui teiste inimeste toimimises. Siin on usundiõpetusel koos filosoofia ja 

kirjandusega täita oluline roll ühelt poolt selle mõistmisel, kuidas eri kultuurides 

saadakse samadest väärtustest aru ning kuidas väärtushinnangud ja -hoiakud põhinevad 

sügavatel uskumustel sellest, kuidas maailmas asjad toimivad. Teisalt on usundiõpetusel 

oluline roll väärtuste refleksioonioskuse kujundamisel. 

• Kriitiline mõtlemine, eneserefleksioon ja tegelemine eksistentsiaalsete küsimustega. Oma 

maailmavaate põhiliste joonte sõnastamine ja oma tõekspidamiste analüüs käsitletud 

religioonide valguses, kuid ka religiooni uurimisel kasutatavate lihtsamate teaduslike 

meetodite tundmine. Gümnaasiumis on kesksel kohal kriitilise mõtlemise arendamine 

ning analüüsi- ja argumenteerimisoskus maailmavaatelistes küsimustes. Õpetaja roll on 

aidata õpilasel mõtelda selgemalt oma identiteedi üle ning näha oma tõekspidamisi 

laiemas kontekstis.  

Nende eesmärkidega on kooskõlas paljudele usundiõpetuse õpetajatele tuttav R. Jacksoni 

interpreteeriv lähenemine13, mille keskmes on kolm printsiipi. Esimene printsiip puudutab 

                                                 
13 Jackson, R. Religious Education: An Interpretive Approach. London: Hodder and Stoughton, 1997. 



 

 

representeeritust. See tähendab, et religiooni mõistetakse osana elukogemusest, vastavalt 

käesolevale kultuurilisele ja ajalisele kontekstile, samuti paljudele isiklikele kogemustele 

(vastandina muutumatule, homogeensele ja ühtsele uskumise süsteemile, nagu seda paljudes 

religioone käsitletavates raamatutes on esitatud). Ühtse ja homogeense pildi asemel pakutakse 

sama nähtuse erinevate mõistmisviiside mosaiiki, mis võimaldab süvakäsitlust. Teine printsiip 

on interpreteerimine. Õppeprotsessi lülitatakse õpilaste eelteadmised ja oletused ning neid 

kõrvutatakse uue infoga, pöörates tähelepanu uute ideede ja kontseptsioonide võimalikult 

adekvaatsele ’tõlkimisele’ õpilastele mõistetavasse keelde ja kogemusse. Kolmas printsiip on 

reflektiivsus, mis puudutab eelõige eneserefleksiooni, oma kultuuri, väärtuste, soo ja muude 

tegurite mõju nähtuste mõistmisel.  

Gümnaasiumi kahe ainekursuse lähema selgituse leiab õppeprotsessi peatükist. Kursus „Inimene 

ja religioon“ on tuttav juba 2002. aasta ainekavast ning tegeleb religiooni erinevate 

avaldumisvormidega ja religiooni teadusliku uurimise meetoditega. Kursus „Eesti usuline 

maastik“ aga tutvustab Eestis esindatud konfessioonide ja religioonide kõrval ka 

mittereligioosseid maailmavaateid. Kursuste järjekorra saab iga õpetaja ise otsustada (sellest on 

lähemalt juttu õpiprotsessi kirjelduses õpitegevuse alapeatükis). 

Lisaks kirjeldatud kursustele on koolil võimalus lisada igal kooliastmel süvendavaid kursusi 

tingimusel, et nende koostamisel arvestatakse õppeaine üldeesmärke ja õpetamise põhimõtteid 

ning taotletavaid õpitulemusi ja õpitegevusi. 

Õpikud ja muud kirjalikud materjalid 

Ehkki tänapäeval mängivad õppetegevuses olulist rolli töölehed, Youtube, Powerpoint esitlused, 

võrgupõhine õpe jms, on klassikaline õpik siiski vajalik, garanteerib õpetajale stabiilsuse ja 

õpilasele minimaalse kokkuvõtte ainest. Gümnaasiumiastmes on ainekava teemad 

õppematerjalidega hädapäraselt kaetud (paremini kursusel „Inimene ja religioon“, vajakajäämisi 

on kursusel „Eesti usuline maastik“).  

Arvestades õpilaste usundiliste teadmiste nappust ja sagedast soovi õppida tundma just maailma 

usundeid, tuleks esimesena peatuda Lasse Halme, Jarno Parviola, Tom Sjöblom, Riitta Vaaramo 

maailma usundeid tutvustaval õpikul «Usundid. Müüdid, jumalad, tavad, sümbolid» (Koolibri 

2010)14. Seda õpikut, kuhu on tehtud mitmeid Eesti oludes vajalikke täiendusi (nt Eesti 

rahvausundi tutvustus), saaks väga hästi kasutada sissejuhatavas (lisa)valikkursuses neile, kes 

                                                 
14 http://koolibri.ee/book.php?mcid=1&scid=&nid=4&type=subjects&search=usundid , 
http://www.koolibri.ee/download/?action=binary&id=4720  



 

 

maailma usundeid varem õppinud ei ole15. Sellel põhjusel võib julgustada ka gümnaasiume seda 

õpikut soetama.  

 

Kõige uuema teosena, mis katab kursuse „Inimene ja religioon“ enamiku teemasid, on ilmunud 

Toomas Jürgensteini ja Olga Schihalejevi õpik «Usundimaailma suured küsimused»16 (Koolibri 

2011). Õpik pole reaalses kooliolukorras veel tuleristseid läbinud. Üheltpoolt on tegemist üsna 

väikesemahulise kokkuvõttega, mis ei tohiks üle jõu käia ka õpilasele, kes puutub usunditeemaga 

kokku esmakordselt, teisalt on eelkõige küsimuste ja ülesannete kaudu võimalik oma teadmisi 

rakendada ka usundite vastu juba eelnevalt huvi tundvatel õpilastel. Kindlasti on soovitav 

õpetajatel siin mitmete teemade näitlikustamiseks lisamaterjale otsida.   

Suuremat osa kursuse „Inimene ja religioon“ teemasid on käsitletud ka William Raeperi ja Linda 

Smithi õpikus «Pilk ideede maailma» (Koolibri 2003). Kuna selles õpikus on püütud lõimida 

filosoofiat ja religiooni, mistõttu esitatud materjal on mahukas, siis on õpetajal küllalt raske 

valikuid teha. Teiseks käib filosoofiat mitteõppinud õpilasele see õpik iseseisvaks töötamiseks 

tõenäoliselt üle jõu. 

Kursuse „Eesti usuline maastik“ õpetamiseks spetsiaalne õpik esialgu puudub. Vajalikud andmed 

Eestis eksisteerivate usuliste liikumiste tekke, õpetuse, leviku jms kohta on kõige paremini 

esitatud Ilmo Au ja Ringo Ringvee teatmikus «Usulised ühendused Eestis» (MTÜ Allika 

kirjastus 2007), kuid õpetamise käigus peaks sinna lisama ka küsimusi ja ülesandeid, elulisi 

näiteid nendesse usunditesse või erinevatesse kirikutesse kuuluvatelt isikutelt jms. Osalt saab 

lisalugemiseks kasutada ka Toomas Jürgensteini, Riina Ruudu ja Tiina-Erika Friedenthali õpikut 

„Kiriku ajalugu ja tänapäev. Kristlik eetika“ (Koolibri 1999) ning Toomas Jürgensteini poolt 

koostatud Eesti Kirikute Nõukogu ja tema liikmeskirikuid tutvustavat videoõppematerjali 

„Metoodikajuhendit“ (Eesti Kirikute Nõukogu, 2002).   

Kindlasti on igal õpetajal lisaks õpikutele möödapääsmatuks abivahendiks lugemismaterjal, mis 

aitab kaasa mõtestatud metoodilisele lähenemisele ning aine paigutamisele riikliku õppekava 

üldisesse konteksti. Usundiõpetuse metoodilise poole pealt leiab abi mitmest viimastel aastatel 

ilmunud raamatust ja e-väljaandest. Kindlasti on paljude õpetajate poolt kasutatud 

„Religiooniõpetuse õpetamisest“17 või ka metoodika sarja kuuluv „Abiks õpetajale“. Mõlemas 

                                                 
15 Ainekava võimaldab lisaks kahele kirjeldatud kursusele ka kolmanda kursuse lisamist, tingimusel, kui selle 
koostamisel arvestatakse õppeaine üldeesmärke ja õpetamise põhimõtteid ning gümnaasiumis taotletavaid 
õpitulemusi. 
16 http://koolibri.ee/book.php?mcid=1&scid=12?&nid=5&  
17 Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus . Religiooniõpetuse õpetamisest. Tallinn:Argo, 2007. 



 

 

leiavad kajastamist usundiõpetuses olulised teemad ning leidub näiteid olulisematest tundides 

kasutatavatest meetoditest. Pille Valk jõudis taasüllitada raamatuna oma parandatud ja täiendatud 

doktoritöö, milles on kirjeldatud usundiõpetuse ainekava aluseks olevaid teoreetilisi kaalutlusi ja 

empiirilisi uuringuid.18 2010. aastal ilmus sarnaselt käesolevale ka põhikooli usundiõpetuse 

aineraamat, milles kirjeldatud dialoogilisi ja uurimuslikke lähenemisi on paslik kasutada ka 

gümnaasiumis.19
  

Kuna usundiõpetus jagab teiste sotsiaalainetega sarnaseid eesmärke ja väljakutseid, tuleks heita 

pilk nii põhikooli kui gümnaasiumi sotsiaalainete valdkonnaraamatutele20 ning läbivaid teemasid 

ja lõimingut käsitlevatele kogumikele21. 

Olümpiaadist ja uurimistöödest 

Usundimaailma vastu sügavamat huvi tundvatele õpilastele on alates 2009. aasta kevadest 

korraldatud lisamotivatsiooni pakkumiseks usundiõpetuse (algse nimega religiooniõpetuse) 

olümpiaade22. Need on välja kasvanud Tartu Ülikooli Teaduse ja Religiooni Kolleegiumi 

korraldatud gümnasistide esseevõistlusest ning korralduslikult on kõige enam eeskuju võetud  

juba aastaid korraldatud filosoofiaolümpiaadidest.  

Olümpiaad koosneb kahest voorust. Esimeses voorus tuleb etteantud teemal kirjutada essee. 

Teise vooru pääsevad kümme paremat õpilast, kelle ülesandeks on eelvooru essee kaitsmine, uue 

lühiessee kirjutamine etteantud teemal, usualaste teadmiste test ning loosiga võetud usulise 

probleemi analüüs.23 Parimatele rakenduvad Tartu Ülikooli või Tallinna Ülikooli astumisel 

soodustingimused vastavalt ülikoolide vastuvõtueeskirjadele. 

Olümpiaadide kõrval pakuvad võimalusi ainet huvitavamaks muuta religiooniteemalised 

uurimistööd. Kuna uus õppekava eeldab gümnaasiumi lõpetamiseks uurimistöö kaitsmist, võiks 

ka sellel alal näha olulist perspektiivi usundiõpetuse teemade süvendamiseks, rikastamiseks ja 

teiste õppeainetega lõimimiseks. Et religioonialased tööd konkureerivad edukalt kõige kõrgemal 

                                                 
18 Valk, Pille. Religiooniõpetus- Mis? Miks? Kuidas? Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2009. 
19 Schihalejev, Olga. (toim) Põhikooli valikaine usundiõpetus REKK, 2010) 
http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valikaine_USUNDI%C3%95PETUS 
20 Oja, Mare; Kõiv, Kristi; Mõttus, Hella; Schihalejev , Olga; Sepp, Ene. Põhikooli valdkonnaraamat 
SOTSIAALAINED. REKK, 2010. Saadaval 
http://www.oppekava.ee/index.php/P%C3%B5hikooli_valdkonnaraamat_SOTSIAALAINED; gümnaasiumi oma. 
21 Luisk, Ülle (Toim.). Läbivad teemad õppekavas ja nende rakendamine koolis. Tartu Ülikooli haridusuuringute ja 
õppekavaarenduse keskus: Tartu Ülikool, 2010. Saadaval    Läbivate teemade materjal: 
http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw//action=preview/id=807523/LT_KOGUMIK_I.pdf 
   Jaani, Juta.; Aru, Liisa. (Toim.). Lõiming: lõimingu võimalusi põhikooli õppekavas . Tartu : Tartu Ülikool, 
2010. Saadaval  
http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/action=preview/id=772212/l%F5imingukogumik_08+03+10.pdf  
22 Vt lähemalt http://www.teaduskool.ut.ee/rlo 
 



 

 

tasemel, näitab Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilase Eleri Kärtneri 2007. aastal õpilaste 

teadustööde riiklikul konkursil saavutatud esikoht (gümnaasiumi astmel anti 2007. aastal välja 

kolm esikohta) tööga „Universumi ja elu tekke mõistmisest Hugo Treffneri Gümnaasiumi 

abituuriumis“24  

Usundiõpetuse kodulehest  

Usundiõpetusel on nüüdsest ka oma koduleht (http://usundiopetus.weebly.com). Sealt leiab 

olulist materjali nii usundiõpetuse õpetaja, asjast huvitatud õpilane kui ka ainest huvitatud 

koolijuht või õpiku kirjastaja.  

Lehele on koondatud informatsioon usundiõpetust: aine kirjeldus, usundiõpetuse ainekava 

põhikoolile ja gümnaasiumile, muu aineõpetust reguleeriv seadusandlus, lingid uue riikliku 

õppekava rakendusmaterjalidele, aga ka rahvusvahelised dokumendid usundiõpetuse küsimuses. 

Siit leiab ka informatsiooni ilmunud õpikute kohta, päevakajalisi teemasid ja arutelusid ning 

konverentside materjale. Samuti on siin metoodilisi materjale usundiõpetuse tundide 

läbiviimiseks, kooliastmete kaupa soovitusi trükis ilmunud materjalidele, mis on abiks 

usundiõpetuse läbiviimiseks, ning lingid eestikeelsetele andmebaasidele ja materjalidele, millest 

võib tunnis või õpilastööde tegemisel abi olla. Loodame, et kodulehe vahendusel hakkavad 

tegevõpetajad üha enam jagama oma loodud materjale, leevendades nõnda trükitud materjalide 

põuda.  

Õpilastele mõeldes on koostatud alamenüü, kuhu on koondatud põnevaid veebi-õppematerjale 

nii inglise kui eesti keeles, viiteid Eestis esindatud suuremate religioonide ja konfessioonide 

kodulehtedele, looduslikele pühapaikadele ja kirikutele, erinevate usundite pühakirjadele ja 

religioonide kalendrile. Samuti leidub siin religioosset huumorit ning religioonialaste mõistete 

seletusi. 

Aineraamatu sisust 

Aineraamatu artiklites leiavad käsitlemist mitmed teemad, kus vaadeldakse religiooni seoseid 

teiste valdkondadega. Eelkõige keskendutakse teemadele ja probleemidele, millega 

koolitundides võidakse kokku puutuda.   

Nii käsitlevad Tartu ülikooli dotsendi Kalev Tarkpea artikkel „Religioosne ja füüsikaline 

maailmapilt“ ning Gustav Adolfi Gümnaasiumi keemiaõpetaja Martin Saare  artikkel „Religioon 

ja (al)keemia“ religiooni seoseid reaalainetega. Kalev Tarkpea annab ülevaate, missugused 

põhilised väited on aluseks tänapäeva füüsikalisele arusaamale maailmast ja missugused võiksid 

                                                 
 



 

 

olla nende ettevaatlikud seosed usuliste väidetega. Tegemist on kindlasti olulise teemaga, sest 

paljude õpilaste arvates vähendab religiooni tõsiseltvõetavust just vastuolu loodusteadustega. 

Martin Saare artikkel lähtub ajaloolist taustast ning kirjeldab alkeemia kujunemist teaduseks ja 

selle olulist põimumist teoloogiaga. 

Humanitaaria poolelt on usundiõpetajatele kindlasti väga heaks allikaks Underi ja Tuglase 

Kirjanduskeskuse teaduri Õnne Kepi artikkel „Religioossed motiivid Eesti lüürikas“. Rohkete 

näidetega, mida iga õpetaja saab sobitada oma tundidesse, on selles artiklis esitatud ülevaade usu 

mõjust eesti luulele 17. - 20. sajandil. Niisama väärtuslikuks allikaks ja praktiliseks 

abimaterjaliks on Tartu Kunstikooli õpetaja Merille Hommiku artikkel „Usundiõpetuse 

vajalikkusest kunstiajaloo õpetamisel ja õppimisel“. Tänapäevast usundiõpetuse tundi on raske 

ette kujurada ilma illustreerivate filmilõikudeta. Tartu ülikooli usuteaduskonna teadur Ain 

Riistan kirjeldab filmide kasutamise võimalusi, seda nii tehnilisest, juriidilisest kui ka sisulisest 

aspektist. 

Koostajad loodavad, et aineraamat pakub igale usundiõpetajale hulgaliselt avastusi, kuidas 

õpetust uute ideedega rikastada, seda teiste õppeainetega integreerida, tehniliste võimalustega 

täiustada ning õpilastele huvitavamaks muuta. 


