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UURIMISTÖÖ KOOSTAMINE LOODUSAINETES 

Indrek Peil ja Inge Vahter, Saaremaa Ühisgümnaasium 

 

Ameerika psühholoogi Benjamin J. Bloomi järgi on õppe-kasvatustöö tunnetuslike 

eesmärkide kõrgemateks kategooriateks analüüs ja süntees. Traditsiooniliste õppemeetoditega 

on nende eesmärkideni jõudmine raske. Küll aga saab õpilastel vastavat suutlikkust arendada 

uurimistegevuse kaudu. Et loodusainete uurimismeetoditeks on teatavasti vaatlus, katse ja 

andmetöötlus, siis sobib uurimistöö just siin eriti hästi õppetööd mitmekesistama.  

Käesolev artikkel uurimistööde koostamisest ja kasutamisest loodusainete toetamisel põhineb 

suures osas Saaremaa Ühisgümnaasiumi (SÜG) õpetajate kogemustel. Nimelt on koolis 

uurimistöid aktiivselt juhendatud juba aastakümneid. SÜG-i õpilasteadurid on edukalt 

esinenud nii vabariiklikel kui rahvusvahelistel konverentsidel ja konkurssidel.  

Uurimistööle esitatavad põhinõuded  

Sõltumata teemast ja vormist, peab uurimistöö täitma kindlaid nõudeid. Esimeseks nõudeks 

on see, et töö sisaldagu uurija oma panust. Ei piisa vaid kirjandusallikatest leitud mõtete oma 

sõnadega ümberkirjutamisest. Nii saadakse pelgalt referaat. Tulemus peab kasutatud 

algmaterjaliga võrreldes sisaldama midagi kvalitatiivselt uut. Omapoolse panuse andmiseks 

on palju teid: vaatlused, katsetega tehtavad mõõtmised, küsitlused, intervjuud, õppevahendi 

koostamine, millegi valmisehitamine, kirjandusallikatest leitud materjali süstematiseerimine 

ning üldistamine jne.  

Teiseks peab igal uurimistööl olema selgelt sõnastatud uurimiseesmärk. Kõik algab mingist 

lahendamist ootavast probleemist. Probleemi lahendamiseks püstitatakse hüpoteesid ehk 

oletused ja/või uurimisküsimused. Hüpoteese saab püstitada kvantitatiivsetes uurimistöödes, 

kus analüüsitakse arvulisi andmeid. Kvalitatiivsete tööde puhul (n koduloolised või isiku-

uurimised) sõnastatakse uurimisküsimused. Uurimused võivad olla ka kombineeritud ja siis 

sõnastatakse nii hüpoteese kui uurimisküsimusi. Uurimuse eesmärk on neid hüpoteese kas 

kinnitada või ümber lükata ning küsimustele vastuseid leida. Probleemi selgitus, hüpoteesid, 

uurimisküsimused ja uurimisülesanne sõnastatakse uurimistöö sissejuhatuses.  

Kolmandaks peab teaduslikus uurimistöös kindlasti olema kuus kohustuslikku osa: 

1) tiitelleht; 2) sisukord; 3) teemat, uurimiseesmärke ja meetodeid tutvustav sissejuhatus; 4) 

soovitatavalt kolmeks mahult võrdseks osaks jagatud sisuline osa, kus esitatakse ülevaade 

teemakohasest kirjandusest, oma uurimistegevuse kirjeldus (meetodi kirjelduse võib siin ka 

eraldi peatükina vormistada) ning saadud tulemused koos analüüsiga; 5) kokkuvõte saadud 

tulemuste ja järeldustega ning 6) kasutatud allikate loetelu. Vajaduse korral võib töösse panna 

ka lühendite loetelu ja lisad. 

Neljandaks kehtib kõikidele kasutatud allikmaterjalidele viitamise nõue. Teksti sees tuleb 

viidata nii raamatutele, artiklitele, internetilehekülgedele kui ka arhiivimaterjalidele, isiklikele 

fotokogudele ja autori poolt intervjueeritutele. Õpilane peab harjuma intellektuaalset omandit 

väärtustama ja mõistma, et viitamata jätmise korral on tegu plagiaadi ehk vargusega. Noorte 

seas on laialt levinud väärarusaam, et kui raamatust leitud mõtted on oma sõnadega ümber 

kirjutatud, siis polegi viidata vaja.  



2 

 

Loodusainete omandamist toetavad uurimisvaldkonnad  

Loodusteemaline uurimistöö ei pea sugugi olema hästi sisustatud laboris läbi viidud 

klassikalisel eksperimendil või loodusvaatlustel põhinev uurimus. Tööd võivad olla vägagi 

erinevad ja tõsisest loodusteadusest esmapilgul kaugel. Teadusliku tunnetusprotsessi olemust, 

töö koostamist ja vormistamist õpetavad nad sellegipoolest kõik suurepäraselt.  

Kindlasti peaks õpetaja välja pakkuma ja juhendama eksperimentaalseid uurimistöid, kus 

õpilane viib läbi katseid ja sooritab mõõtmisi. Siin saab hästi ära kasutada mitmesuguseid 

andmehõiveseadmega ühendatud andureid.  

Neile, kellele meeldib meisterdada, sobivad praktilise väljundiga tööd. Ehitatakse näiteks 

tuulegeneraator, akvaariumi termoregulaator või biojäätmete komposter ning uuritakse selle 

toimimist. Eelnevalt otsitakse ja töötatakse läbi muidugi ka teemakohast kirjandust.  

Õpetajale on tarbimisväärtuslikud aineõpetuse metoodika alased tööd. Ka need on enamasti 

praktilise väljundiga. Õpilased saavad erinevatest allikatest kokku otsida harjutusi ja 

ülesandeid, need siis läbi lahendada ja koondada ülesannete koguks. Võib ehitada mudeleid ja 

demonstratsioonivahendeid, filmida nähtusi selgitavaid videoklippe, koostada arvutiesitlusi, 

foto- ja lingikogusid ning interaktiivseid õpilehekülgi. Lõpuks saab kokku panna isegi 

temaatilise teadusõhtu kava ning selle õhtu ise ka läbi viia.  

Neile, kellele täppisteadused vähem sobivad, saab välja pakkuda humanitaarsemaid teemasid. 

Näiteks võib läbi viia koduloouurimusi mitmesuguste loodusteaduste rakenduste (elekter, 

veevärk, maaparandus jne) kasutuselevõtust oma kodukandis. Kindlasti on ajaloolise 

väärtusega isiku-uurimused legendaarsetest õpetajatest ja oma koolist või kodumaakonnast 

pärit loodusuurijatest ja -kaitsjatest. Loodusteadustega saab siduda isegi keele- ja 

kirjandusuuringuid. Võib uurida terminite keelelist päritolu või analüüsida kõikvõimalike 

nähtuste ning probleemide kajastamist luules ja ilukirjanduses. Kuigi sellised humanitaarse 

suunitlusega tööd on loodusteadusest kaugel, panevad nad siiski õpilase mõnesse teemasse 

põhjalikumalt süvenema ja toetavad sellega loodusteadusliku maailmapildi kujunemist.  

Õpilasele sobiva uurimisteema leidmine  

Teemavalik on määrava tähtsusega. Teema olgu õpilasele huvipakkuv ja samas jõukohane. 

See ei tohi olla liiga lai, kuid peab siiski võimaldama täita kõik uurimistööle seatud nõuded. 

Pole vaja karta, et töö ei tule piisavalt teaduslik. Õpilasuurimuse eesmärgiks pole ju suured 

avastused, mis teadust edasi viivad, vaid teaduse tegemise õppimine. Omaaegne Tartu 

Descartes’i Lütseumi õpetaja Tanel Lepsoo on öelnud, et teadustöö kogemuste omandamiseks 

ei pea esimesel korral midagi ääretult keerukat ja üliteaduslikku tegema. Tähtis on lihtsalt 

kõik selle erinevad etapid läbi mängida.  

Meelepärase ja jõukohase teema otsimist võiks õpilane alustada iseendast. Mis teda eriti 

huvitab, millega ta vabal ajal tegeleb? Sageli on uurimistööd kerge seostada hobiga. Teiseks 

tasub läbi mõelda oma võimalused info hankimiseks või katsete läbiviimiseks. Äkki on 

sugulaste-sõprade hulgas inimesi, kellel elukutse või harrastuse tõttu rohkesti huvipakkuvat 

teavet või töökoda seadmetega, kus eksperimenteerida saaks? Kolmandaks võib õpilane 

siduda uurimistöö oma tulevikuplaanidega. Kui näiteks on soov õppimist jätkata 

filmitegemise alal, tuleb sisseastumisel kasuks, kui on ette näidata omatehtud videoklippe või 

animatsioone. Miks siis mitte koostada uurimistööna videoklippe ja animatsioone sisaldav 

õppevahend!  
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Sageli on õpilased leidlikud ja pakuvad põneva ja väga hea teema ise välja. Siis jääb 

juhendajal üle vajaduse korral vaid soovitada teemat konkretiseerida või sobivamalt ümber 

sõnastada. Kindlasti on sobiva teema leidmisel abiks ka varasemate uurimistööde nimekiri. 

See, et keegi on teemat juba varem uurinud, ei vähenda töö õpetuslikku eesmärki, pigem 

suurendab. Lisandub nüüd ju võimalus oma tulemusi varasematega võrrelda. Kui oma koolil 

on varasemaid töid vähe, võib neid otsida ka teiste koolide kodulehtedelt.  

Juhendaja osast uurimistöö valmimise protsessis  

Juhendaja ja õpilase vahel peab toimuma koostöö. Juhendaja roll on selle juures õpetav, 

abistav, meeldetuletav ja innustav. Juhendaja ei tohi midagi õpilase eest ära teha, vaid peab 

vajalikele tegevustele suunama. Näiteks pole vaja hakata üles lugema vormistusnõudeid, selle 

asemel tuleb lihtsalt juhendile viidata. Nooremate õpilastega on soovitatav vormistusjuhendis 

nõutu koos läbi arutada. Õpetaja ei otsi vajalikke kirjandusallikaid ise üles, vaid näitab, kuidas 

neid raamatukogude andmebaasidest ja internetist otsida saab. Loomulikult, eriti nooremate 

juhendatavate korral, võib juhendaja ka ise sobivaid allikaid ja andmebaase soovitada.  

Tööprotsessi alguses peab juhendaja kindlasti abiks olema ajakava planeerimisel. Et 

tegevused lõppu kokku ei kuhjuks, peab algusest peale selge olema, millal otsitakse kirjandust 

ja seda läbi töötatakse, millal tehakse katseid ning kogutakse ja töödeldakse muid andmeid, 

millal valmib esialgne mustand... Lisaks lepitakse kokku lähemate uute kohtumiste kuupäevad, 

mida õpetaja vajaduse korral meelde tuletab. Teiseks lõpptulemust määravaks tähtsaks tööks, 

millel juhendaja pilku peal hoiab, on uurimistöö kava koostamine.  

Pärast kava koostamist ja selle ellurakendamist jälgib juhendaja töö edenemist, annab nõu 

ning aitab surnud punkte ületada. Kindlasti peab juhendaja töö vormistusliku külje enne 

komisjonile esitamist põhjalikult üle vaatama. Eraldi tähelepanu nõudvaks etapiks, kus 

juhendaja saab õpilasele toeks olla, on kaitsmise ettevalmistamine.  

Õpilase motiveerimisel tuleks vältida sundi. Parem on äratada huvi, pakkuda tunnustust ja 

rõõmu. Lihtsaim tunnustus on kiitmine, kuid väga hästi sobib ka imestamine, et ühe või teise 

asjaga kenasti hakkama saadi. Õpilast saab innustada ja tunnustada valmivale uurimistööle 

lisaväljundeid pakkudes. Näiteks võib korraldada oma kooli konkursi või suunata töö mujale 

võistlustele ja konverentsidele.  

Uurimisandmete kogumine ja töötlemine  

Loodusainete teemalised tööd eeldavad pea alati vaatlus- või katseandmete kogumist ja 

töötlemist. Kui vaatlused ja katsed viib õpilane ise läbi, tuleb eelnevalt välja töötada sobiv 

protokollivorm. Väga hästi võib töös kasutada ka teiste uurijate kogutud andmeid. Näiteks on 

võimalik ligi pääseda Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia instituudi ilmavaatluste 

andmebaasidele ning ülemaailmse programmi GLOBE raames õpilaste poolt kogutud 

keskkonnaandmetele.  

Kui andmeid kogutakse küsitluse teel, saab seda teha internetipõhiselt. Tänapäeval leidub 

palju teenusepakkujaid, kes võimaldavad kerge vaevaga koostada elektroonilisi ankeete ning 

nende abil interneti kaudu küsitlusi läbi viia ja andmeid koguda. Küsitlusi on võimalik teha ka 

noorte hulgas populaarsete suhtlusvõrgustike kaudu.  

Kvantitatiivsete (arvuliste) andmete töötlemiseks kasutatakse loomulikult arvutit. 

Õpilasuurimuste puhul piisab täielikult kontoritarkvarapakettidesse kuuluvatest 
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tabeltöötlusprogrammidest. Need võimaldavad teha arvutusi, statistilist andmetöötlust, uurida 

sõltuvusi ning joonistada diagramme ja graafikuid. Siinjuures on vajalik, et õpilane tehtavast 

ise ka sisuliselt aru saaks. Kindlasti tuleb mõõtmisandmete töötlemisel arvestada 

mõõtmismääramatusega ning küsitluste puhul hinnata valimi mahtu ning tulemuse 

usalduspiire. 

Kvalitatiivsete (sõnumiliste) andmete töötlemisel kasutatakse tavaliselt sedeldamist, 

süstematiseerimist ja grupeerimist, mida on otstarbekas teha käsitsi.  

Järelduste tegemine ja tulemuste interpreteerimine 

Uurimistöös ei piisa vaid andmetabelite ja näiteks intervjuutekstide esitamisest. Kogutud 

andmeid tuleb analüüsida, võrrelda omavahel või teiste uurijate andmetega ning üldistada. 

Seejuures on väga oluline, et õpilane saaks aru, kui suuri üldistusi ta teha võib. Uurides vaid 

ühe metsatuka taimi, ei saa teha järeldusi terve Eesti keskkonnaseisundi kohta. Hea oleks 

noorele teadlasele tutvustada üldkogumi ja valimi mõisteid. 

Uurimuse läbiviimise kirjeldust ja tulemuste esitamist tuleks kindlasti illustreerida fotode, 

jooniste, diagrammide ja graafikutega. Seejuures peab illustreeriv materjal olema seotud 

autori tekstiga. 

Tulemuste esitamise kõrval tuleks anda ka hinnang oma tehtud tööle — kas uurimiseesmärk 

täideti, hüpoteesid leidsid kinnitust ning uurimisküsimused vastuse. Seejuures ei pea sugugi 

muretsema, kui hüpotees kinnitust ei leidnud ega seda sobivaks ringi sõnastama hakkama. 

Hüpoteesi ümberlükkamine on kinnitamisega võrdväärne teaduslik tulemus. Hinnang antakse 

ka kasutatud uurimismeetodi sobivusele ning võimalikele tehtud vigadele. Hea on teha 

ettepanekuid, mida edaspidi veel uurida võiks. 

Uurimistöö ja õpilase areng 

Uurimistöö koostamine arendab loovust, tegelikult ongi tegemist loovtöö ühe liigiga. Loovus 

on tegevus, mille käigus luuakse uusi ideid, esemeid, teoseid jne. Loovuse tulem on kindlasti 

uudne ja tõhus, loovus tähendab omapoolset panust. 

Uurimistöö arendab vaatlemisoskust. Uurimisel on oluline oskus vaadelda. Vaatlemist saab ja 

tuleb harjutada. Oluline on mõista, et vaatlustulemus sõltub vaatepunktist. Seepärast tuleb 

uurimistöös kasutada võimaluse korral mitut erinevat meetodit. 

Uurimistöö arendab kirjeldamisoskust. Uurimistöös tuleb kirjeldada teiste poolt varemtehtut, 

hetkeolukorda ja sellest tulenevat probleemi, uurimiseesmärki, oma tegevust ja lõpuks 

tulemusi. Kirjeldus peab olema lugejale mõistetav ja kirjeldamisel järgitakse teaduskeele 

nõudeid. 

Uurimistöö arendab liigitusoskust. Uurimistöö teoreetilises osas on põhimõistete selgituse 

juures soovitav kasutada liigitamist. Liigitamine aitab näha süsteemi, aitab mõista olemust ja 

toimimist.  

 


