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SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

UURIMISTÖÖ ÜLESEHITUS  

Filmiklipp 1/6 

Uurimistöö ülesehitus. Teema valimine 
https://www.youtube.com/watch?v=MvlhzAH8Mug 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MvlhzAH8Mug
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SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

Mõisted: referaat – uurimistöö 

 Referaat = ettekanne mistahes kujul 

 Referaat = lühikokkuvõte  

juba valmis töödest 

 Referaat ≠ uurimistöö 

 Referaat saab olla osa uurimistööst 

 
REFERAAT 

 

UURIMISTÖÖ 
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Uurimistöö ülesehitus 

 Juhendis loetletud kohustuslikud osad 

 Sisulise osa jagamine kolmeks (võrdselt!) 

– mida teised teinud on? 

– mida ja kuidas autor tegi? 

– võrdlus, analüüs, järeldused, soovitused... 

 Otstarbekas liigendatus alapea-

tükkideks kergendab arusaamist 



SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

TEEMA VALIMINE 

Filmiklipp 1/6 

Uurimistöö ülesehitus. Teema valimine 
https://www.youtube.com/watch?v=MvlhzAH8Mug 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MvlhzAH8Mug
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Teema: võimaldagu maksimumi  

 Sõnastada hüpotees või uurimisküsimus 

ja sellest tulenev uurimuslik eesmärk 

 Leida teemakohast allikmaterjali 

 Valida ja põhjendada sobiv meetod  

 Oma uuring iseseisvalt läbi viia 

 Uurimistulemusi teistele arusaadavalt 

interpreteerida ning vormistada 
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Teema: uudne ja päevakajaline 

 Originaalne — sisaldab seniuurituga 

võrreldes midagi uut ja esmakordset, 

uurija lisab omapoolse panuse 
 

Juba realiseeritud teemasid  

võib korrata! 
 

 Aktuaalne — kaasajas huvipakkuv 
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Teema: teaduslik 

 Võimaldab midagi kirjeldada 

 Mis on? Kuidas on? Missugune on? 

 Võimaldab seletada 

 Võimaldab seoseid leida (klassikaline 

teadus)  Mispärast? Mille jaoks? 

 Võimaldab prognoosida 

 Võimaldab uurida ja tulemuseni jõuda 
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Teema: konkreetne ja kitsas 

 Ei tohi olla mahukas ja laialivalguv 

 “Balzac”, “Teine maailmasõda” 

 Teema olgu täpne ja kitsas 

 “Eesnimed A. Gailiti novellis…” 
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Teema: jõukohane  

 Vajalik allikmaterjal kättesaadav 

 Vahendid kättesaadavad 

 Odav teostada 

 Alusteooria mõistetav 

 Uurimismeetodid arusaadavad 

 Füüsiline ja ajaline maht sobiv 

 Andmete töötlemise ja interpreteerimise 
meetodid arusaadavad 
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Teema: mänguline 

 Eesmärgiks pole tingimata 

süvateaduslikud tulemused 

 Eesmärgiks on uurimistöö koostamise 

protsessi õpetamine 

 Teema võimaldagu kõik nõutu läbi teha 

 Teema võimaldagu teadusliku töö 

tegemine läbi mängida 
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Teema: kuidas leida 
 Õpilase enda huvid (pakuvad ise teema) 

 Õpetajad  pakuvad 
– võimalike teemade nimekiri (teemapank) 

– ettepanekud konkreetsetele õpilastele 

 Varasemad uurimistööd  
raamatukogus ja kooli kodulehel 

 Juurdepääs põnevatele andmetele 

 Kooli vajadused 

 Päevauudised 

 Konkursitööde teemad 
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Uurimistööde liigid 

 Praktiline (katsed, vaatlused) 

 Praktilise väljundiga 

 Õppematerjalid 

 Sotsioloogiline (küsitlus) 

 Analüütiline (kirjandusallikate põhjal) 

 Kodulooline (intervjuud, 

arhiivimaterjalid) 

 Ajaloo talletamine (isikud, kollektiivid) 



SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

UURIMISKÜSIMUS 

HÜPOTEES 

Filmiklipp 2/6 

Uurimisküsimus. Hüpotees. Juhendaja leidmine.  
https://www.youtube.com/watch?v=82jSnX-FnYg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82jSnX-FnYg
https://www.youtube.com/watch?v=82jSnX-FnYg
https://www.youtube.com/watch?v=82jSnX-FnYg
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Probleem ja eesmärk 
 Uuringu aluseks on probleemi olemasolu 

 Probleem on tegelikkuse ja soovitava 

vastuolu 

 

 

 

 

 Probleem nõuab lahendust, see on 

eesmärk 

TEGELIKKUS IDEAAL 

PROBLEEM 
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Selge uurimiseesmärk 

 Uurimistööd tehakse kindla eesmärgiga, 

mis tuleb selgelt sõnastada 

 Eesmärk tuleneb mingist probleemist, 

mis vajab lahendamist 

 Probleem võib olla mis iganes, näiteks: 

– pole head õppevahendit 

– tahaks endise õpetaja kohta rohkem teada 

– klassiruum tundub olema pime ning jahe 
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Eesmärk 

 Peab olema vastavuses pealkirjaga;  

 peab olema antud tööga saavutatav;  

 on suunatud tulemusele, mitte 

protsessile (uurimisprotsess ei ole 

eesmärk);  

 ei näita, mida tulemusega tehakse  

(nt ei saa olla eesmärk midagi muuta) 

 Nt: Selgitada välja, kuidas... 
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Hüpotees või uurimisküsimus? 

 Uurimistöö saab olla:  

– kvantitatiivne (arvude abil kirjeldamine) 

– kvalitatiivne (lugude läbi kirjeldamine) 

 Kvantitatiivses töös kontrollitakse läbi 

uurimise hüpoteese (oletusi) 

 Kvalitatiivses töös otsitakse läbi 

uurimise vastust uurimisküsimusele  

 Hüpotees(id) või uurimisküsimus(ed) 

         tuleb kindlasti püstitada 
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Hüpotees 

 Kvantitatiivse uurimuse korral 

 Probleemi võimalik lahendus tugineb 

teaduslikul oletusel ehk hüpoteesil 

 Hüpotees rajaneb teadaoleval 

 Hüpotees on tõestamata oletus 

 Hüpotees peab olema kontrollitav 

 Nii hüpoteesi tõestamine kui 

kummutamine on positiivne tulemus 
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Hüpoteesi sõnastamine 

 Võrdlushüpoteesina 

– Liivastel muldadel kasvavate porgandite 

saagikus on suurem kui savimuldadel 

kasvavatel porganditel 

 Seosehüpoteesina 

– Head kaugushüppajad on ka head 

sprindijooksjad 
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Uurimisküsimuse sõnastamine 

 Kvalitatiivse uurimuse korral 

 Küsimus, millele otsitakse vastust 

uuringu abil 

 Aitab teemat piiritleda 

 Aitab mingi nähtuse kohta leida 

erinevaid tähendusi 
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Uurimisküsimuste näited 

 Mida tähendavad firmamärgid rõivastel 

põhikooli õpilastele? 

 Millised on vilistlaste mälestused 

Kuressaare Gümnaasiumi õpetajatest? 

 Kuidas põhjendavad õpilased oma 

põhjuseta puudumisi? 

 Mida tähendab Eesti taasiseseisvumine 

gümnaasiumiõpilastele? 

 



SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

KOOSTÖÖ JUHENDAJAGA 

Filmiklipp 2/6 

2/6 Uurimisküsimus. Hüpotees. Juhendaja leidmine.  
https://www.youtube.com/watch?v=82jSnX-FnYg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=82jSnX-FnYg
https://www.youtube.com/watch?v=82jSnX-FnYg
https://www.youtube.com/watch?v=82jSnX-FnYg
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Juhendaja roll 

 Juhendaja peab valdkonda tundma 

 Juhendab tõsiselt, mitte kuidagimoodi. 
Juhendaja peab tundma vastutust. 

 Peab võimaldama õpilasel olla 
juhendatava rollis 

 On õpetav, abistav, meeldetuletav ja 
innustav (ei tohi midagi ise ära teha) 

 Laseb õpilasel endal otsustada  
(otsustamisega kaasneb õpilase vastutus) 
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Õpilase motiveerimine 

 Soov või vajadus? 

 Huvi ja rõõm, mitte sund ja hirm 

 Tunnustamine 

– märkamine 

– kiitmise asemel võib ka imestada 

 Lisaväljundite pakkumine 

 Koostööpartneri rolli teadvustamine 

 Eeskuju — õpetaja uurib ka ise 
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Uurimistoo juhendamise protsess 

 Teema täpsustamine 

 Tegevuste ajakava paikapanemine 

 Lähemate kohtumiste kokkuleppimine 

 Sisulise kava koostamine 

 Töö edenemise jälgimine ja toetamine 

 Vormistuse ülevaatamine 

 Kaitsmise ettevalmistamine 

 NB! Juhendaja ei tee ise, vaid toetab! 
        Ei oota õpilasepoolset initsiatiivi! 



SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

TÖÖ KIRJANDUSEGA 

Filmiklipp 3/6 

Kirjandusega tutvumine. Tsiteerimine. Refereerimine. 

Viitamine.  
https://www.youtube.com/watch?v=X_wbWJ6IGg0 

https://www.youtube.com/watch?v=X_wbWJ6IGg0
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Uurimistöö referatiivne osa 

 Teemakohase kirjanduse ülevaade 

tuleb kindlasti teha 

 Õpetab allikaid otsima ja analüüsima 

 Annab ideid (teema täpsustus, meetodid...) 

 Võimaldab võrrelda 

 Väldib jalgratta leiutamist 

 NB! Kirjandusülevaade vastaku teemale 
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Kirjanduse otsing 

 Operaatorite kasutamine Googles 

 Eesti artiklite andmebaas 

 e-kataloog ESTER 

 Allikakriitika 

– auori tuntus ja tsiteeritavus 

– väljaandja tuntus 

– esitus ja kujundus 

– kontrollitavus 
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Allikad ja neile viitamine 

 Allikate vorme väga palju (raamat, 

telesaade, teatrikava, veebileht, vestlus, ...) 

 Uurimistöö koostamine teadvustab 

intellektuaalse omandi olemust 

 Mõtte ümbersõnastamine ei muuda 

autorlust (varastatud auto ülevärvimine?) 

 NB! Allikatele viitamine on kohustuslik! 

 Vormistusreeglid kehtestab kool 
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Autori omapoolne panus 

 NB! Omapoolne panus peab olema! 

Ilma selleta on vaid referaat 

 Töö peab sisaldama allikatega 

võrreldes midagi uut 

 Omapoolset panust annab näiteks: 

vaatlus, katse, küsitlus, tekstianalüüs, 

süstematiseerimine, mudeli ehitamine, 

juhendi koostamine, filmi loomine, 

sündmuse läbiviiminne,... 



SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

UURIMISMEETODID 

Filmiklipp 4/6  

Praktilise uurimise läbiviimine. Metoodika. Andmebaasid.  
https://www.youtube.com/watch?v=Sbsq4cHM-Ic 

https://www.youtube.com/watch?v=Sbsq4cHM-Ic
https://www.youtube.com/watch?v=Sbsq4cHM-Ic
https://www.youtube.com/watch?v=Sbsq4cHM-Ic
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Uurimismeetodid 

 Valmisandmestikud 

– statistika aastaraamatud 

– lasteluule andmebaas 

 Andmekogumismeetodid 

– vaatlus 

– eksperiment 

– mõõtmine 

– intervjuu 

– päevikumeetod 
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Uurimismeetodid 2 

 Andmete töötlemine 

– aritmeetiline keskmine 

– standardhälve 

– korrelatsioonikordaja 

 Kvantitatiivse analüüsi meetodid 

– võrdlemine 

– järjestamine ehk reastamine 

– regressioon, ekstrapolatsioon ja 

interpolatsioon 
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Uurimismeetodid 3 

 Uurimise täpsus ja usaldatavus. Valimid 

– ilma täpsuse hindamiseta ei oma tulemus 

väärtust (n. kunstiringis käib 28 % ± 1 %) 

– valim peab olema üldkogumit esindav 

(representatiivne) 

– valimi maht peab olema piisav  

valimimahu kalkulaator 
http://syg.edu.ee/oppematerjalid/uurimistood_referaadid/valimimaht.html 

 Kvalitatiivne analüüs 

– näieks teksti kodeerimine 

 

http://syg.edu.ee/oppematerjalid/uurimistood_referaadid/valimimaht.html
http://syg.edu.ee/oppematerjalid/uurimistood_referaadid/valimimaht.html
http://syg.edu.ee/oppematerjalid/uurimistood_referaadid/valimimaht.html


SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

TULEMUSED, ARUTELU  

JA JÄRELDUSED 

Filmiklipp 5/6  

Tulemuste, järelduste ja arutelu peatükk 
https://www.youtube.com/watch?v=iHSnPEhsf1c 

https://www.youtube.com/watch?v=iHSnPEhsf1c
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Tulemuste interpreteerimine 

 Kokkuvõtted, tabelid graafikud 

 Seotakse autori tekstiga, milles  

– analüüsitakse,  

– sünteesitakse,  

– võrreldakse, 

– üldistatakse. 

 Antakse hinnang 

– tehtud tööle, meetoditele, vigadele 
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Graafik 
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Arvdiagramm 
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Seosediagramm 



SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

UURIMISTÖÖ KOKKUVÕTE, 

PEALKIRI JA SISSEJUHATUS 

Filmiklipp 6/6  

Uurimistöö kokkuvõte, pealkiri ja sissejuhatus. Kaitsmine. 
https://www.youtube.com/watch?v=GRGBRy-5I3w 

https://www.youtube.com/watch?v=iHSnPEhsf1c
https://www.youtube.com/watch?v=iHSnPEhsf1c
https://www.youtube.com/watch?v=iHSnPEhsf1c
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Uurimistöö vormistus 

 Vastaku kehtivale juhendile 
(kehtestatakse kooli poolt) 

 Korrektne ladus keel (oma sõnadega, 

kirjavigade, minavormi ja slängi vältimine,...) 

 Optimaalne hulk illustratiivset materjali 
(pildid, tabelid, graafikud,...) 

 



SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

NÄITEID TEEMADEST 

Koostatud ja kaitstud  

Saaremaa Ühisgümnaasiumi õpilaste poolt 
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Küünal kui valgusallikas 
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Tuulegeneraator 



46 
SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

Moskvitši mootori 

toitesüsteemi modifitseerimine  
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Tesla trafo 
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Lorentzi jõu laboritöö 
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Kartulipüssi  

ehitamine ja katsetamine 
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Helkurid ja kingalusikad 
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Saarlaste mõõtmetest 
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Õppefilm õhurõhu kohta 
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Moekollektsioon 
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Dokumentaalfilm 
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Noore ema tähelepanekud 



SAAREMAA ÜHISGÜMNAASIUM 

JÕUDU UURIMAKS! 

Õpetaja saab kõigega hakkama 


