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Sissejuhatus 

 

Antud materjal on koostatud eesmärgiga anda ülevaade tegevusuuringust tudengitele, kes 

kaaluvad selle meetodi kasutamist oma lõputöös bakalaureuse või magistritasemel. Kuigi 

peamiseks sihtrühmaks on õpetajahariduse tudengid, kes viivad läbi uuringuid oma õpingute 

osana, sobib antud materjal ka abimaterjaliks õppejõududele, kes juhendavad tudengite 

uurimistöid. 

 

Käesoleva käsiraamatu eesmärgid on: 

 anda tudengitele ülevaade tegevusuuringu olemusest, kaasa arvatud selle läbiviimise 

protsessist, erinevate andmate kogumisest ja analüüsimeetoditest, mida saab kasutada, 

ning eetilistest aspektidest ja hinnangu andmisest tegevusuuringule; 

 anda tegevusuuringust huvitatud üliõpilastele põhiteadmised sellest, kuidas alustada 

tegevusuuringu kava koostamist ja meetodi rakendamist; 

 pakkuda juhendajatele ülevaadet tegevusuuringu võtmeelementidest isegi, kui nad pole 

seda ise kasutanud, et neil oleks võimalik üliõpilasi kogu protsessi vältel juhendada. 

 

Lisaks käesolevale materjalile on soovitatav, et nii üliõpilased kui juhendajad tutvuksid 

tegevusuuringu metodoloogia alase kirjandusega, et oma teadmisi veelgi täiendada. 

Käesolevas kirjutise lõpust võib leida lisamaterjali soovitused. 

 

Mis on tegevusuuring? 

 

Tegevusuuringut on defineeritud kui sotsiaalsete olukordade uurimist, mille viivad läbi 

praktikud eesmärgiga parandada teatud (erialase) tegevuse kvaliteeti (vrd Kemmis & 

McTaggert, 1988; Carr & Kemmis, 1986; Hopkins, 1993).  See tähendab, et tegevusuuringule 

annavad tõuke igapäevtöö küsimused ja väljakutsed. Tegevusuuringu eesmärgiks on arendada 

igapäevapraktikaid ning selle läbiviijateks on tihti oma eriala spetsialistid või eriala omandavad 

tudengid, näiteks tegevõpetajad ja õpetajaks õppivad tudengid. Tegevusuuring on 

põhimõtteliselt reflekteeriv lähenemine teadusele, kus uurija/professionaal tegeleb põhjalikult 

oma tegevuse uurimisega eesmärgiga arendada oma pädevusi ja praktikaid. Selles protsessis 

mõistab uurija/professionaal paremini oma erialast identiteeti. 

 

Tegevusuuring saab enamasti alguse mõne sündmuse vaatlusest, ebamugavust tekitavast 

kokkupõrkest, segadusseajavast vahejuhtumist, mitterahuldava tulemuse märkamisest, 

oskamatusest mingit probleemi lahendada või soovist olukorda paremini mõista. 

Tegevusuuring on teaduslik uurimus, kusjuures mitte ainult meetod, vaid terviklik lähenemine 

uurimisprobleemile, mis võib kaasata erinevaid uurimismeetodeid. Tegevusuuringule kehtivad 

samad üldpõhimõtted – süsteemsus ja täpsus – nagu kõikidele teistele teadusuuringutele.  

 

Tegevusuuringut eristab teistest uurimisviisidest selle praktiline rakendatavus. Tavaliselt 

keskenduvad teadlased rakendusvõimalustele pärast uurimistulemuste ja järelduste selgumist. 

Tegevusuuringu läbiviija rakendab uusi teadmisi ja uuringutulemusi juba uuringu jooksul. 
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Praktikust uurijale ongi rakendamine teatud mõttes tulemus. Seega, uurimistulemuste 

rakendamine on uuringuprotsessi sisse ehitatud ja rakendamine ongi uuringu tulemus. 

Praktikutest uurijate juhtlauseks võiksid olla Lewini (1946, 34) sõnad: „Uuring, mille ainsaks 

tulemuseks on raamatud, pole piisav.“  

 

Praktikust uurija 

 

Lisaks tulemuste rakendamisele on veel midagi, mis eristab tegevusuuringut teistest 

uurimisviisidest haridusvaldkonnas – uurija roll. Tegevusuuringu läbiviija on eelkõige 

praktikust uurija, kes (Ryhammar 1989): 

 uurib kohalikke praktikaid endale tuttavas kontekstis, nt oma koolis või klassis; 

 otsib igapäevastele tegevustele kinnitust ja tunnustust mitte arvamuse, vaid 

tõenduspõhisuse kaudu; 

 tegeleb järjepidevalt enesesse süüvimisega; 

 püüdleb oma alal autoriteediks panustades uute teadmistega ühisesse 

teadmistepagasisse; 

 arendab teooriaid, et tõsta professionaalsust oma valdkonnas. 

  

Need tunnused eristavad teadusuuringu läbiviija rolli haridusteadlase omast, kes uurib teiste 

inimeste tegevust, mitte enda oma. Haridusteadlase uurimuse põhieesmärk ei ole reeglina oma 

töös autoriteetsuse saavutamine või professionaalsuse tõstmine oma valdkonnas, kuigi tema 

uuringus võib sellised elemente leiduda. Haridusteadlased võtavad tavaliselt eesmärgiks 

praktika edendamise üldisemalt (teadusringkonnas, koolides ja õpetajate seas laiemalt). 

Seevastu praktikutest uurijad tegutsevad tihtipeale mikro- või mesotasandil, keskendudes enda, 

oma kooli või tegevusvaldkonna praktikale (vrd Norton 2009).  

 

Vastavalt eelnimetatud uurimissuunale tehakse edasised valikud: kas keskendutakse 

uuringudisainile (haridusteaduslik uuring) või rakendamisele (tegevusuuring)? 

Haridusteadlased on tihti teadusasutuste palgal töötavad metoodikud ja teoreetikud. See aga 

tähendab, et paljudel juhtudel on nad uuritavast kontekstist väljas või sellest eemaldunud. 

Praktikutest uurijatega ei juhtu seda kunagi, sest nad osalevad aktiivselt nendes tegevustes, 

mida neil on kavas uurida ja arendada. Seega, tegevusuuring eeliseks võib pidada head kohaliku 

kultuuri ja kohalike praktikute igapäevatöö ja probleemide tundmist. Samas võib keerukaks 

osutuda objektiivsuse säilitamine ja käibetõdede märkamine (Ryhammar 1989). Seega on 

oluline reflekteeriv hoiak (nt Kembler, 2000). 

 

Tegevusuuringut võib kaaluda pea-aegu igas koolikontekstis, kus uurimine on võimalik. Siiski, 

kui puudub kooli juhtkonna tugi ja ei leita kedagi kollektiivist, kellega koostööd teha, ei ole 

tegevusuuringu läbiviimine soovitatav. Samuti, kui ei suudeta tagada andmete 

konfidentsiaalsust ja piisavat pseudonüümimise taset, tasuks kaaluda teisi uuringuformaate. 

Tegevusuuring, nagu iga teine uuring, nõuab pühendumist. See on eriti oluline tegevusuuringu 

puhul, kuna koheselt rakendatakse tegevusi, mitte ei tegeleta üksnes andmekogumisega. 

Õpetamisele ja õppimisele võib olla tegevuste katkestamine häiriv. Kokkuvõtvalt võib öelda, 



4 
 

et tuleb tagada ressursside olemasolu, et projektile pühenduda ja tagada ka kooli tugi oma 

ettevõtmisele. 

 

Praktikust uurija eneseanalüüs 

 

Haridusteadlased juhinduvad erinevatest teadmistest nagu näiteks õppimisalased meta-

teadmised, teoreetilised valdkonnapõhised ja pedagoogilised teadmised, õpetaja elukutse 

sotsiaalne ja moraalne koodeks (Niemi & Jakku-Sihvonen, 2006). Nendest lähtuvad ka 

praktikutest uurijad, kes lisaks kasutavad olulise teabeallikana enesesse süüvimist/ 

eneserefleksiooni. Enesesse süüvimine/refleksioon on isiklik ja eesmärgipärane oma 

veendumuste ja käitumise üle järgi mõtlemine (vrd Schön, 1983). See on süsteemne ja 

korrastatud „mõtlemise üle mõtlemise“ viis. Parimal juhul on enesesse süüvimise tulemuseks 

muutused kahel tasandil – suhtumises ja igapäevastes õpetamispraktikates. Refleksioon hõlmab 

küsimuste küsimist oma igapäevapraktikate kohta. Küsimused nagu näiteks: ’Miks see niiviisi 

juhtus?’, ’Kuidas ma sellele reageerin ja miks?’, ’Mida see tähendab õpilaste õppimisele?’ ja 

’Kuidas ma saan muuta oma õpetamist, et aidata õpilastel õppida? aitavad oma tegevusest 

mõelda. Kui selline refleksioon saab igapäevaseks osaks õpetamisest, siis on saadud 

reflekteerivaks praktikuks. 

 

Näiteks, õpetades on õpetajatel uskumused, mida hea õpetamine tähendab, kuidas õpilased 

õpivad või mida koolis tuleks saavutada. Professionaalsetel õpetajatel on teoreetiline arusaam 

õppimisest ja õpetamisest, mis juhib nende tegevust. Samas, praktika nii kinnitab kui lükkab 

teoreetilisi teadmisi ümber. Selleks, et sõnastada oma personaalset juhendit teooria kohta 

praktikas on vaja reflektsiooniprotsessi. See aitab luua seosed teooria ja praktika vahel, aga ka 

anda teoreetilisele teadmisele praktilise aluse igapäevatöös. Tegevusuuringu läbiviimise ajal 

tegeletakse nii oma suhtumise kujundamise kui meetodiga, mis aitab ise suunata oma (tulevast) 

tööd õpetajana. Tegevusuuring pakub vahendi, mis aitab juhtida oma professionaalset arengut. 

 

Tegevusuuringu mõttepäeviku pidamine 

 

Kvalitatiivse uurimuse puhul on tavaline, et uurija dokumenteerib oma tähelepanekud ja 

kogemused uurimisprotsessi käigus. Näiteks etnograafid peavad tihti välitöö päevikuid. 

Samamoodi on soovitatav, et praktikust uurija dokumenteeriks mingis vormis kogu protsessi. 

Selleks võib kasutada nn mõttepäevikut (i.k. reflection journal). Tegemist on vahendiga, mis 

aitab päevikupidajal tuvastada ja väljendada enda seisukohti ja mõtteid õpetamise ja õppimise 

osas. See aitab mõtteid struktureerida, selgitada ja kontseptualiseerida. Samas on see ka 

uurimisprotsessi dokumenteerimise viis. Mõttepäeviku pidamine tähendab oma kogemuste ja 

tähelepanekute kirjeldamist ning uuritavas keskkonnas toimuva märkamist ja analüüsi.  
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Järgnevalt mõned näited sellest, mida võib dokumenteerida tegevusuuringu mõttepäevikus 

(Kember 2000): 

 esialgsed mõtted uuritava teema kohta; 

 tehtud plaanid; 

 läbi viidud tegevuste loetelu; 

 märkused tegevuste mõjude kohta; 

 mõtted tegevuste kohta; 

 mõtted emotsionaalsete reaktsioonide kohta; 

 küsimused, näited, juhtumid, praktilise rakendatavuse ulatus, (ettevaatlikud) 

tõlgendused; 

 viited ja märkmed olulise kirjanduse ja leitud tugidokumentide kohta. 

 

Eriti kasulik on kohe oma mõtted kirja panna, et aru saada protsessist, kuna need aitavad 

uurijal/praktikul minna tagasi teemapüstitusse ja mõista järgnevaid otsuseid, mis algusest peale 

on tehtud. 

 

Nõuanded tegevusuuringu mõttepäeviku pidamiseks 

 

Aeg kirjutamiseks: võta tähelepanekute ja kogemuste ülestähendamiseks kindel aeg, nt 5-10 

minutit pärast tunni lõppu. 

 

Regulaarsed sissekanded aitavad kirjutamisvormis püsida ja on suureks abiks, kui tuleb 

uuringu aruandes oma tegevustest ja sündmustest ülevaade anda. 

 

Spontaanne kirjutamine tähendab, et üles kirjutatakse enam-vähem kõik mõtted just sellisel 

kujul, nagu nad pähe tulevad. Siinkohal võib liigne struktuurile ja lausele keskendumine 

päevikupidamise kasu pärssida. Meeles tuleks pidada, et uurimisprotsessi (sh mõtted, 

arusaamad ja küsimused) dokumenteerimise eesmärk on säilitada isiklik suhe uuringuga ning 

olla suuteline oma publikule täpselt kirjeldama uurimisprotsessi.  

 

Keskenduge kirjutamise ajal protsessile, päevik ei ole lõpudokument. 

 

Täislausete kirjutamine tähendab terviklike ideede ülesmärkimist. Märksõnadest võib olla 

kasu juhumõtete või avastuste kirjapanekul, kuid hiljem võib olla raske meenutada, millises 

kontekstis märksõnad tegelikult sündisid.  

 

Samas võib mõnikord otste teadlikult lahti jätmine lihtsustada järgmisel korral edasi 

kirjutamist. Lõpetamata sissekanne tähendab, et kirjutamine lõpetatakse seal, kust järgmine 

kord on lihtne mõttelõng uuesti üles võtta. 

 

Jaga oma päevikut kolleegide või kellegagi, kes on su uuringust huvitatud. Võite proovida 

kaaskirjutamist teiste projektis osalejatega. See tähendab, et jagate oma mõttepäevikut 

kolleegidega, kes ka omi tähelepanekuid ja mõtteid üles tähendavad. Nii on teil juurdepääs 

üksteise mõtetele. Selline päeviku jagamine on eriti kasulik, kui teete tegevusuuringut koos 

kolleegiga ja te mõlemad rakendate sama tegevust oma klassiruumis. Koostöine päeviku 

pidamine annab võimaluse kogemusi jagada ja ka protsess saab dokumenteeritud. Isegi 
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jagatud mõttepäeviku korral võite pidada isiklikku päevikut, kuhu kannate ainult isiklikuks 

kasutuseks mõeldud tähelepanekud ja mõtted. 

 

Kuigi uuringuaruanded järgivad tavaliselt akadeemilist joont, siiski isikliku joone hoidmine 

päevikus muudab kirjutamise tõenäoliselt huvitavamaks ja motiveerivamaks. 

 

(vrd Boice, 1990; Lonka & Lonka, 1996) 

 

Tegevusuuringu protsess 

 

Tegevusuuring koosneb mitmest etapist, mis on omavahel põimunud (vrd Kemmis & 

McTaggert, 1988; Carr & Kemmis 1986; Hopkins 1993). 

 

Tegevusuuring algab probleemi tuvastamisega oma töökeskkonnas või erialases situatsioonis, 

mis segadust tekitab. Kui idee on kuju võtnud, püstitatakse hüpoteesid olukorra kohta. Nähtuste 

mõistmine sõltub selles etapis suuresti praktiku praktilisest teooriast. Olles sõnastanud oma 

praktilise teooria, aitab see määrata ära fookuse ja suunata asjakohase kirjanduse juurde. 

Praktilise teooria olulisus viitab, et tegevusuuring ei ole loomu poolest mitte-teoreetiline, vaid 

et teooria roll on erinev, olles seotud tegevusuuringu läbiviija praktilise erialase arusaamisega. 

 

Oluline on tuvastada, millised uskumused on uurijal mingi nähtuse kohta, mida hakatakse 

uurima. Mis sa arvad, mis seda põhjustab? Miks? Kas midagi muud võib veel antud olukorda 

mõjutada? Olles väljakutse tuvastanud, võib-olla kasulik teistega, sealhulgas kolleegidega ja 

teiste praktikutega ja paluda nende arvamust antud väljakutse kohta. Teiste inimeste vaated 

aitavad oma arusaamist laiendada, aga neil võib olla ka täiesti erinev arusaamine antud teemast 

(mõne jaoks ei pruugi see üldse mingi väljakutse olla!). Selline teadmine on vajalik oma 

projekti disainimiseks ja tegevusplaani arendamiseks. Selles etapis tutvub tegevusuuringu 

läbiviija ka varasemate uuringute ja kirjandusega, mis on avaldatud samal teemal. 

 

Olles oma silmaringi laiendanud antud väljakutse osas, on järgmiseks sammuks planeerida 

edasised tegevused. Näiteks, õpetamist võib vaadelda ja andmeid koguda tunnikülastuste ajal 

või vahetult pärast neid, sõltuvalt tegevuse iseloomust. Uurimisküsimused suunavad, kuidas 

andmeid kogutakse ja võib esineda olukordi, kui andmekogumise ajal muutuvad ka 

uurimisküsimused. Sellest hoolimata, tihti tuleb ära määrata õpilaste teadmiste tase, näiteks 

kaardistades, kuidas õpilased antud hetkel teemast aru saavad, kuna see võib osutuda 

kasulikuks, kui soovitakse hinnata sekkumise efektiivsust. Võib-olla ollakse aga huvitatud 

õpilaste kogemustest koolis läbiviidava projekti suhtes, näiteks seoses jätkusuutliku arenguga, 

sellisel juhul on vaja koguda andmeid projekti läbiviimise ajal. 

 

Tegevusuuringu jooksul toimub kaks või enam rakendus- ja arendustsüklit, järgnevad tsüklid 

tuginevad eelmiste tsüklite jooksul saadud teadmistele. Nüüd tuleks eristada uurimismeetodeid 

ja tegevuse rakendusmeetodeid. Uurimismeetodiks võib olla näiteks etnograafiline vaatlus, 

samas rakendusmeetodiks võib olla koostöine rühmatöö klassis. 
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Üheks oluliseks osaks kogu protsessi jooksul on tegevusuuringu läbiviija refleksioon, mida see 

kogemus tähendab nende enda professionaalsele arengule. Laiemaks arendushuviks on ootus, 

et tegevusuuringu läbiviija jagab oma häid praktikaid ka teistega, kes tegelevad sarnaste 

väljakutsetega. Üldistusi ei või küll teha, ent väärtus seisneb selles, et parimate praktikate 

jagamine annab teistele võimaluse neid kohandada enda vajadustest lähtuvalt. 

 

Tegevusuuringu protsess hõlmab tavaliselt järgmisi tegevusi. Siiski, oluline on meeles pidada, 

et uurimisküsimus tuleb erinevate tegevuste valguses taas üle vaadata, et suur pilt teemast ei 

kaoks. 

 

Uuringu 

kavandamine ja 

alustamine: 

Teema fokuseerimine – Oluline on hoida teema piisavalt täpne! 

Osalejate valimine – s.t. tuleb otsustada, kellelt andmeid kogutakse. 

Kirjanduse ülevaade – Varasemad uuringud aitavad väljakutsest aru 

saada, et oleks võimalik sellele vastav sekkumine või arendusplaan 

luua. 

Teabeallikate tuvastamine – milliseid allikaid kasutatakse andmete 

kogumiseks. 

Eetikaküsimuste tuvastamine – Uuringuga võivad kaasneda mitmed 

eetilised küsimused, eriti kui uuringus osalejad on uurija enda õpilased 

või kliendid. 

Valitseva olukorra 

ja olulisuse 

kaardistamine: 

Valitseva olukorra kaardistamine – s.t. kuidas teised tajuvad antud 

probleemi? Kui levinud see on? Miks on oluline seda teemat uurida? 

Andmekorje meetodite valimine – kuidas kõige paremini antud 

olukorrast aru saada. Andmekorje meetodid võivad olla nt. 

intervjueerimine, vaatlemine, dokumentide, andmete, materjalide 

läbivaatamine, küsimustiku läbiviimine. 

Tegevuskava 

loomine ja 

rakendamine: 

Varasemale infole ja uuringutele tuginedes tuleb otsustada, milline 

sekkumine võiks aidata lahendada antud probleemi. Sekkumiseks võib 

olla uut moodi õpetamise katsetamine, uute materjalide arendamine ja 

kasutamine, sidemete loomine vanemate ja kooli vahel, kooli tegevuste 

planeerimine. 

Andmete 

kogumine ja 

analüüs: 

Andmete kogumine võib toimuda nt läbi intervjueerimise, vaatluse või 

küsimustiku läbiviimise. Siin võib olla loov. Kui õpilased loovad 

midagi (nt esseed, kunstitööd), võib neid kasutada andmetena 

(eeldades, et õpilased ja nende vanemad annavad selleks loa). 

Andmeanalüüsil 

põhinev 

võtmeküsimuste ja 

-kogemuste 

tuvastamine: 

Andmete analüüs sõltub kogutud andmetest, kuid võib hõlmata nt 

kodeerimist ja kategoriseerimist või statistilist andmete analüüsi (juhul 

kui andmestik on piisavalt suur lubamaks muid meetodeid peale 

kirjeldava statistika). Olemas on suur hulk meetodeid tutvustavat 

kirjandust, mis aitab valikut teha. Tuginedes analüüsile saab sünteesida 

võtmetulemused ja soovitused. 

Kirjalik ja suuline 

aruandlus 

erinevatele 

huvirühmadele: 

Kõige olulisemate tulemuste ja soovituste jagamine erinevate 

huvirühmadega kasutades nt formaalset aruannet, kirjeldavat ülevaadet 

ja ettekannet. 
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Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 

 

Teema tuvastamine 

 

Nagu eelnevalt välja toodud, on tegevusuuringu lähtekohaks mingi väljakutse, probleem või 

murettekitav sündmus. Järgmisena tuleks vastata veel osadele põhiküsimustele, mis aitavad 

arvestada uurimuse osapooltega: 

- Miks on uuring mulle oluline? 

- Kuidas asjakohane kirjandus uuringut toetab? 

- Kuidas mõjutab tegevusuuring minu klassi õpilasi? 

- Kuidas mõjutab tegevusuuring mu kolleege, kooli, hindeid jms? 

- Kuidas mõjutab tegevusuuring õpilaste vanemaid? 

- Kuidas aitab tegevusuuring edendada minu õpetamist/mind kui professionaali? 

 

Nendele küsimustele vastamine võimaldab paika panna uuringu põhimõisted ja põhjendada 

uuringu vajalikkust. Samuti aitab see tuvastada erinevaid vaatenurki, mida soovitakse uurida, 

sh õpilased, kolleegid, õpilaste vanemad, koolijuhid jne. Selles etapis peaks teile selge olema, 

mis on uuringu kontekst. Ilmselt ka teatud ootused selle osas, mida soovitakse saavutada 

uuringu tulemusena, st kuidas aitab uuringu läbiviimine praktikat edendada. 

 

Tegevusuuring on tihti kaasav ja kogukonnale suunatud ning võib hõlmata õpilasi ja kolleege 

laiemalt, koostöisel tegutsemisel on mitmeid eeliseid. Üksikisik saab tõhusalt lahendada vaid 

need küsimused, probleemid või dilemmad, mille üle tal on kontroll. Kollektiivil on suurem 

võimekus (Woolhouse 2005). Kolleegid tuleks projekti kaasata võimalikult varajases etapis. 

Enne andmete kogumise alustamist võib küsida kooli töötajatelt, kuidas nad teie algatusse 

suhtuvad, kuna neil võib olla olulisi mõtteid, mis aitavad teil vaatenurka laiendada või, 

vastupidi, fookust kitsendada. Teil võib minna vaja abi andmete kogumisel ja tegevuskava 

rakendamisel, mistõttu on hea, kui saate kaasata kolleege nende otsuste tegemisse, mis võivad 

neid mõjutada. Nende abi ja tuge võib vaja minna ka uuringu hilisemates etappides. 

 

Järgnevalt mõned nõuanded, mis võivad abiks olla uuringu läbiviimiseks kooli keskkonnas: 

 Kaalu võimalusi, kas oleks võimalik uuring läbi viia oma õpetamistegevuste raames, 

juhul kui õppekava lubab ühildada koolipõhise projektitöö parktikaga. Ühildades 

praktikaülesanded tegevusuuringu projektiga annab võimaluse alustada tõhusamalt 

uuringuga isegi kui praktika ajal ei ole võimalik projekti täielikult läbi viia. Sellest 

hoolimata saaks teha esialgse kaardistamise ja otsida võimalikke fookusteemasid 

uurimisprojektiks. 

 Küsi juhendajatelt koolis ja ülikoolis nõu ja abi. Praktikajuhendajad koolis on tavaliselt  

olukorraga väga hästi tuttavad ja võivad näidata mitut fookusteemat uurimisprojektiks. 

See võib anda ka rohkelt võimalusi teha koostööd juhendava õpetajaga nagu mentoriga. 

 Palu luba rääkida koolis õpetajatega uurides teemasid, mida nemad sooviksid arendada. 

Sellisel viisil võib leida abilisi, kes on tuttavad koolis levinud praktikatega ja oskavad 

suunata, kelle poole saaks oma projekti teemadega pöörduda, kuidas materjalidele ligi 
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pääseda jne. Kui sa ei tööta selles koolis, siis vajad üsna kindlalt abi projekti praktiliste 

küsimustega ja seetõttu on ühe või mitme õpetajaga koostöö tegemine suureks abiks. 

 Konsulteeri ka koolijuhiga, et saada juhtkonna toetus oma projektile. Koolil võivad olla 

käimaolevad või tulevased arendusprojektid, millega sinu oma hästi kokku sobiks. See 

suurendab võimalusi, et sinu projekt on koolis õigustatud, see saab tuge ning ligipääsu 

ja on nähtavam. 

 

Kindlasti on vaja kaardistada, milliseid ressursse on vaja ja kas need ressursid on kättesaadavad 

kogu tegevusuuringu projekti käigus. Ressurssideks võivad olla nt kolleegide panus, tööaeg, 

tehniline varustus ja tugi ning administratiivne tugi. 

 

Õpiülesanne 1: Tuvasta oma teema 

 

Tuvastage probleem: mõelge väljakutsele/ probleemile/ sündmusele, mida olete tähele 

pannud tunnis või kogenud õpetajana koolis või erialases kontekstis, näiteks õpilased jätavad 

pidevalt kodutöö tegemata või nad ei ole tunni teemast huvitatud. Kirjeldage probleemi või 

väljakutset lühidalt oma sõnadega. Formuleerige probleem ühe lausega. Näiteks: „Mõned 

õpilased on alati tunnis vait“; „minevikus on olnud juhtumeid, mille puhul on ilmselt tegemist 

koolikiusamisega" või “õpilased tulevad tundi ettevalmistamata.“ 

 

Sõnasta probleem küsimusena: näiteks: Kuidas õpilased ainesse x suhtuvad? Mis takistab 

õpilastel tunniülesandeid sooritamast? Millised ülesanded õpilasi motiveerivad? 

 

Leia eesmärk: sõnasta, mida loodad saavutada? Näiteks: mõista, kuidas õpilased ainesse x 

suhtuvad ja muuta ülesanded selliseks, et need vastaksid paremini õpilaste õpieesmärkidele. 

 

(vrd Stringer, 2008) 

 

Uurimisküsimuste sõnastamine 

 

Õigete küsimuste esitamine on omaette oskus. Vaatame küsimusi, millele võiks vastuse leida 

tegevusuuringute kaudu. Tegevusuuringutes kaldutakse otsima vastuseid küsimustele, mis 

kuuluvad ühte viiest kategooriast (Anttila 1998): 

 

1. Nähtuse tuvastamine. See tähendab, et küsime küsimusi nähtuse 

tunnuste või iseloomu kohta või püüame 

välja selgitada nähtuse kõige tähtsama või 

tüüpilisema esinemiskuju. Koolikiusamise 

näitega seoses võime küsida: millist 

kiusamist on õpilased koolis näinud ja kuidas 

nende meelest koolikiusamine nende 

igapäevast koolielu mõjutab? 

2. Nähtuse ajaline aspekt. Mõnikord on küsimused seotud ajaliste 

aspektidega, näiteks milline on nähtus olnud 

minevikus või milline see võib olla tulevikus. 

Võib-olla soovime võrrelda mineviku 

kogemusi valitseva olukorraga. Üks näide 
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nähtuse ajalisest aspektist on õpitulemuste 

võrdlemine vanas ja uuendatud 

testimissüsteemis. 

3. Nähtuse ulatusega seotud küsimused. Küsimused, mis on suunatud nähtuse 

ulatusele, st „kui palju/tihti“ seda esineb st. 

kui levinud nähtusega on tegemist. Kasutades 

koolikiusamise näidet, võime küsida: kui 

palju õpilasi on a) näinud pealt või b) 

kogenud koolikiusamist? Võime ka 

kombineerida nähtuse ulatusega seotud 

küsimusi ajaliste aspektidega. Näiteks: 

kuidas on koolikiusamise juhtude hulk viie 

aasta jooksul muutunud? 

4. Nähtusega seotud muljed. Küsimused, mis on suunatud inimeste 

arvamuste uurimisele nähtuste kohta nt 

küsides inimeste subjektiivsete kogemuste ja 

reaktsioonide kohta. Näiteks: kuidas õpilased 

ennast tunnevad, kui näevad, et kedagi 

kiusatakse koolis? Kuidas õpilased 

reageerivad või mida nad ette võtavad, kui 

näevad või kuulevad, et kedagi kiusatakse? 

5. Nähtuse võrdlemise ja seda mõjutavate 

teguritega seotud küsimused. 

Küsimused, mis võrdlevad nähtust mingi 

muu nähtusega otsitakse seoseid. Näiteks 

teame, et koolikiusamine võib olla loomult 

nii füüsiline (tõukamine) kui ka vaimne 

(hüüdnimede andmine). Võime soovida välja 

selgitada, kas need kaks kiusamise liiki 

esinevad eraldi või koos. Meid võivad 

paeluda ka tegurid, mis mõjutavad seda, miks 

mõned õpilased kiusavad (Millised tegurid 

nähtust mõjutavad?) või see, kuidas 

kiusamine vanuseti erineb (Millised on 

nähtuse variatsioonid?). 

 

Õpiülesanne 2: Uurimisküsimuste sõnastamine 

 

Esimeses õpiülesandes paluti teil tuvastada probleem, see oma sõnadega lühidalt kirja panna 

ja lõpuks formuleerida see ühe lausena. 

 

Järgmine samm on mõelda, milliseid küsimusi esitada ja otsustada, mida täpselt te nähtuse 

kohta välja selgitada soovite. Küsimusi võib olla rohkem kui üks ja rohkem kui ühte liiki. 

 

Kui olete otsustanud, mis liiki küsimused on teile kõige olulisemad, püüdke esitada 

tuvastatud probleem (esimesest õpiülesandest) küsimus(t)e kujul. Tavaliselt pühendavad 

uurijad palju aega ja energiat küsimuste sõnastamisele, et need oleksid selged, mõistetavad, 

mõõdetavad või mingil moel hinnatavad. 
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Mida soovitakse uuringuga saavutada? 

 

Tuleb määrata ka tegevusuuringu eesmärgid ja mõõdikud eesmärkide saavutamise 

hindamiseks. Näide sellest, kuidas koolikiusamist kaotada ja kooli õhkkonda parandada 

(Altrichter jt, 2008 põhjal): 

 Eesmärk: püüame saavutada koolis sellist õhkkonda, kus õpetajad ja õpilased tunnevad 

ennast mugavalt ja soovivad häid tulemusi saavutada. 

 Eesmärgi saavutamine, ehk mida selleks teha on vaja: koolipere (õpilased, õpetajad, 

muud töötajad) austab üksteist. Reegleid luuakse ja järgitakse üheskoos. Vigu nähakse 

kui õppimisvõimalusi ja mitte põhjust karistamiseks. 

 Edu mõõdikud: õpetajad ja õpilased austavad üksteist, olles viisakad, käitudes 

sõbralikult ja näidates üles hoolivust. Konfliktidele otsitakse lahendusi ühiselt, reegleid 

pannakse paika demokraatlikult. 

 Vahendid: kooli sisekliima uuring, intervjuud õpetajate ja õpilastega, vaatlused ja 

tunnikülastused. 

 

Õpiülesanne 3: Mida soovite oma uuringuga saavutada? 

 

Esimeses õpiülesandes paluti teil tuvastada probleem, see oma sõnadega lühidalt kirja panna 

ja lõpuks formuleerida see ühe lausena. Järgmine samm oli mõelda, milliseid küsimusi 

esitada ja otsustada, mida täpselt nähtuse kohta välja selgitada soovite. 

 

Järgnevalt pange kirja, mis on teie projekti loodetav eesmärk. Püüdke ette kujutada, milline 

on kool või klass, kus see eesmärk reaalselt on saavutatud (elluviimine). 

 

Seejärel püüdke leida mõõdikuid, mis aitaksid välja selgitada, kas teie visioon on täide läinud 

ja kas uuringu käigus on saavutatud seatud eesmärgid. Milliseid aspekte tuleb jälgida ja mille 

kohta andmeid koguda? Mõelge, milliseid vahendeid on vaja teabe kogumiseks.  

 

Lähtuge alati seatud eesmärgist ja sellest, mida soovitakse lõpuks oma uuringuga saavutada. 

 

Aja planeerimine 

 

Tegevusuuringu iseloomu tõttu on soovitatav varuda projekti läbiviimiseks piisavalt aega, 

samuti tuleb hinnata, kui palju aega on uurijal endal. Näiteks bakalaureusetööd viiakse läbi 

umbes 1-2 semestri jooksul, magistritöö puhul on see 2-3 semestrit. Doktoritöö puhul on 

periood 8 semestrit. Uuring läbiviimise aeg sõltub teadusasutusest ja rahvuslikust kontekstist. 

Näiteks erialastes programmides kutsutakse lõputöid tihti iseseisvateks projektideks ja on 

kursuste osaks, mis kestavad intensiivselt umbes pool semestrit. Sellisele tööle pühendatud aeg 

ja kvaliteet on võrdne bakalaureuse lõputööga. 

 

Tegevusuuringuks valmistumisel võib osutuda vajalikuks küsida kooli juhtkonnalt luba. Samuti 

tuleb nii lastelt kui nende vanematelt/hooldajatelt saada nõusolek, olles nad eelnevalt asjaga 
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kurssi viinud. Informeeritud nõusoleku saamine võib aega võtta rohkem kui esialgu plaanitud. 

Kasulik oleks teha nädalaplaan. Tuleb meeles pidada, et muutuste jälgimiseks (näiteks 

õpitulemuste puhul) peab periood olema piisavalt pikk. Seetõttu võiksid üliõpilaste 

tegevusuuringu projektid kesta vähemalt ühe semestri või isegi rohkem. 

 

Ajakava 2-semestri pikkuse magistritöö valmimiseks võiks välja näha selline: 

 

Semester 1: Kirjanduse ülevaate koostamine, sekkumise planeerimine, uurimisplaani 

kirjutamine, uurimislubade saamine kooli juhtkonnalt, informeeritud lubade kaaskirja 

koostamine, osalejate informeerimine ja loa saamine, andmete kogumise ettevalmistus, 

võimalusel hetkesituatsiooni kaardistus, sissejuhatava ja teoreetilise ülevaate kirjutamine, 

metoodikaosa ülevaade nii suures mahus kui võimalik. 

 

Semester 2: Informeeritud nõusoleku saamine õpilastelt ja vanematelt/hooldajatelt, kui seda 

pole veel tehtud, sekkumise rakendamine, andmed kogumine, andmete analüüs, tulemuste ja 

järelduste kirjapanek. 

 

Õpiülesanne 4: Aja planeerimine 

 

Kuidas sa kirjeldaksid tegevusuuringut kui ajaliselt piiratud protsessi ja tegevust? 

 

Joonista kaart (või mõni muu visuaal) uurimisprotsessist. Tuvasta olulised sammud või 

etapid selles protsessis ja märgi need oma kaardile. 

 

Mis on sinu roll nendes võtmepunktides? Millised osapooled on veel nendega seotud ja mis 

on nende roll? 

 

 

Tegevusuuringu kava 

 

Uuringukava annab ülevaate uuringu eesmärkidest, varasematest uuringutest antud teema 

kohta, toob välja uurimisküsimused, meetodite valiku ja kasutatud kirjanduse nimekirja. Tihti 

on lisana kaasas informeeritud nõusoleku kirjad, nõusoleku vormid ja uurimisinstrumendid või 

intervjuu protokollid. Järgnevalt on välja toodud uuringukava täpsem sisu: 

 

Tausta kirjeldus 

See osa võib kirjeldada ka konteksti (nt kooli 

kontekst), millele võib pikemalt keskenduda 

ka eraldi peatükis/osas (nt seoses muudatuse 

kirjeldusega), mis kirjeldab kontekstiga 

seotud tegureid. 

Selles osas kirjeldab uurija:  

 teemat, mis muret või väljakutset 

valmistab ning selgitab lugejale, miks 

on oluline seda teemat lähemalt 

uurida. Paljud väljakutsed on 

mitmetahulised, kuid on vaja piirata 

uuringu ulatust ja otsustada, millele 

täpsemalt uuringus keskendutakse. 
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 uuringu fookust, mis hõlmab 

selgitust, millise osaga tegeletakse ja 

millisega mitte, isegi kui erinevaid 

aspekte on märgatud. Selgitatakse, 

miks teatud aspektid on välja jäetud ja 

teised lisatud. 

 uuringu eesmärki ja selle olulisust 

kontekstis, milles uuring läbi viiakse. 

Ka oodatavad tulemused 

moodustavad osa põhjendusest, miks 

uuring läbi viiakse. 

Uuringu teoreetiline raamistik ja eelnevad 

uuringud samal teemal 

Uuringu kavas näitab uurija oma teadlikkust 

varasematest uuringutest antud teemal 

kirjeldades sobilikku raamistikku ja näitab, 

kuidas ta olemasolevaid teadmisi oma 

tegevusuuringu kavandamisel rakendada.  

Kuigi tegevusuuring keskendub praktika 

edendamisele, ei ole see olemuselt 

mitteteaduslik. Teooria on oluline 

tegevusuuringus kahel viisil: 

1) Nagu mistahes muu teadusuurimuse puhul, 

keskendutakse ka tegevusuuringus kindlale 

teemale, mille kohta võib ilmselt leida 

eelnevaid teoreetilisi mudeleid ja uurimusi. 

Tulles tagasi koolikiusamise näite juurde, on 

selge, et läbi on viidud arvukalt uurimusi, mis 

on kaasa aidanud selle valdkonna teoreetilise 

baasi arendamisele. Uurija peab tutvuma 

olemasoleva kirjandusega. 

2) Teine teoreetiline raamistik puudutab 

tegevusuuringut kui uuringu läbiviimise 

käsitlust. Näiteks, tegevusuuringu võib 

valida, kuna oleme veendunud, et õppimine 

toimub läbi reflektsiooni (vrd Schön), 

õppimine on situatiivne (i.k. situated) (vrd 

Lave & Wenger) või õppimine toimub 

praktikakogukonnas (i.k. community of 

practice) (Wenger). Sellised seisukohad 

võivad uurijat suunata kasutama 

tegevusuuringut praktika muutmise 

eesmärgil. 

Uurimisküsimused Uurimisküsimused on reeglina suunatud 1) 

nähtuse kirjeldamisele, k.a. kõige olulisemate 

või tüüpilisemate nähtuse esinemise 

viisidele; 2) kronoloogiliste aspektide 

väljatoomisele, nt milline see nähtus on olnud 

minevikus ja milliseks ta võiks muutuda 

tulevikus; 3) nähtuse sagedusele; 4) kuidas 

teised nähtusesse suhtuvad; või 5) nähtuse 

võrdlemisele ja seda mõjutavatele teguritele 

(Anttila, 1998). 

Eetilised kaalutlused Igas uuringus tekib eetikaküsimusi sõltuvalt 

valitud lähenemisviisist ja meetoditest. On 

teatud aspektid, millele peaksid mõtlema ja 

mida järgima kõik uurijad. Need on uuringus 
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osalemine vabatahtlikkuse alusel, uuringus 

osalejate piisav teavitamine enne nendelt 

nõusoleku saamist, uuringus osalejate 

isikuandmete kaitse ja uuringu andmete 

konfidentsiaalsus. 

Sekkumine Teistsugustes uurimisprojektides see osa 

tavaliselt puudub. Tegevuskava peaks olema 

võimalikult konkreetne, sh kirjeldama 

kavandatavaid tegevusi – millal ja miks need 

toimuvad ning kes osalevad sekkumise 

erinevates etappides. Kui sekkumise ajakava 

on hoolikalt läbi mõeldud, on uurijal hea 

ülevaade sellest, kuidas tegevusuuringu 

tsükkel kulgeb. 

Meetod  

Uuringu kava meetodit käsitlevas osas 

kirjeldab uurija, milliste meetoditega, 

milliseid andmeid ja kellelt (valim) 

kogutakse. Samuti kirjeldatakse 

andmeanalüüsiks kavandatud meetodeid. 

Tegevusuuring võib tugineda nii 

kvalitatiivsetele kui kvantitatiivsetele 

andmetele ning erinevatele 

andmekogumismeetoditele.  

Kirjandus Uuringu kavas sisaldub ka valik kirjandusest, 

mis moodustab uuringu teoreetilise tausta. 

Siia kuuluvad kodumaised ja rahvusvahelised 

allikad, mis käsitlevad teoreetilisi 

raamistikke, eelnevaid teemakohaseid 

uurimusi ja metodoloogiat. 

 

Uurimismeetod ja andmete kogumine tegevusuuringu käigus 

 

Tegevusuuring on süsteemne uurimisviis, mis võib tugineda nii kvalitatiivsetele kui 

kvantitatiivsetele andmetele. Andmeid on võimalik koguda erinevate meetoditega, millest 

levinuimad on intervjuu, vaatlus ja küsimustikud. Siiski on oluline hoolikalt kaaluda, millist 

informatsiooni on vaja, et vastata uurimisküsimustele ja valida vastavalt sellele 

andmekogumismeetod(id). Tuleb keskenduda pigem ühele-kahele meetodile, kuna muidu võib 

juhtuda, et kogutakse suur hulk andmestikku, mis ei aita uurimisküsimustele vastata. Ei ole 

heaks tavaks korjata andmeid lihtsalt selleks, et need võivad tulevikus kasulikuks osutuda. 

 

Levinuimad andmekogumise meetodid on: 

 

 Intervjuud on tavaliselt poolstruktureeritud või avatud küsimustega ning viiakse läbi 

indiviididega või gruppidega. 

 Küsimustikud on tavaliselt struktureeritud, kuid võivad sisaldada ka avatud küsimusi. 

Kvantitatiivseid andmeid koguvate küsimustikega tuleb olla ettevaatlik, kuna tuleb 

arvestada, et väikese valimi tõttu ei pruugi võimalik olla keerulisem andmeanalüüs. 

Kirjeldav statistika on siiski tavaliselt võimalik. 
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 Vaatlused võivad olla struktureeritud, poolstruktureeritud või avatud küsimustega, 

olenevalt sellest, mida uurija on otsustanud vaadelda. Õpilaste tagasiside ja veebpõhised 

vestlused ning blogid võivad samuti olla andmeallikateks. 

 Lisaks võivad andmete hulka kuuluda klassis läbiviidavad ülesanded, kodutööd, testid 

ja eksamid. Tegelikult on õppetöö jooksul kättesaadavad veel mitmeid andmeallikaid, 

nt õpilaste aruanded, ettekanded ja esseed, mille kogumiseks ei pea uuringu läbiviija 

osalejaid liigselt koormama. 

 Kuigi mõttepäeviku pidamine on kasulik kogu uurimisprotsessi käigus andmete 

tõlgendamisel, võib ka see olla uurimismaterjal. 

 

Intervjuud 

 

Intervjuu on tegevusuuringus levinud andmete kogumise viis. Intervjuu eesmärk on 

rekonstrueerida indiviidi reaalsus, et saada aimu intervjueeritava kogemusest (vt eelkõige 1. ja 

4. kategooria uurimisküsimusi). Uurija keskendub intervjueeritavate kogemuste variatiivsusele 

ja üritab „haarata kogu spektrit“, rõhutades erinevaid kogemusi/kogemise viise. Uurija püüab 

tuvastada individuaalsete andmete põhjal erinevaid skeeme (vertikaalne analüüs) ja/või 

kaardistada kõik indiviidid, kelle intervjuudes need skeemid esinevad (horisontaalne analüüs) 

(vrd Polkinghorne 1995).  

 

Intervjuusid analüüsides võib uurija pöörata tähelepanu erinevatele aspektidele, nt vestluse sisu, 

lugu ehk narratiiv, kõnelemine ja vaikus, väljendusstrateegiad, žestid (Kaasila, 2008). 

 Vestluse sisu paljastab intervjueeritava tunded, veendumused, teadmised ja 

motivaatorid, millest kõneleja on teadlik ja soovib rääkida. 

 Intervjuu narratiivi ehk loo analüüs tähendab, et uurija määratleb žanri ja süžee. See, 

kuidas lugu jutustatakse, peaks andma infot intervjueeritava põhiolemuse ehk 

identiteedi kohta. Intervjueeritav annab rõhuasetuste, korduste, eituse ja kolmandas 

isikus kõnelemise kaudu mõista, kui mõni teema või küsimus on talle tavalisest tähtsam. 

 Spontaanne kõne, pausid ja vaikus annavad infot intervjueeritava suhtest teemaga, st 

kas ta soovib sellest kõneleda või kui tundlik üks või teine teema tema jaoks on. 

 Näoilmed, kehahoiak ja hääletoon väljendavad intervjuu ajal tekkivaid tundeid ja 

teemaga seotud emotsioone (Kaasila, 2008). 

 

Aktiivne intervjuu (Holstein ja Gubrium, 1995; vrd Burnaford jt, 2001) on eriline 

intervjuutehnika, mida mõnikord kasutatakse tegevusuuringu käigus. Tegemist on dialoogiga, 

milles konstrueeritakse aktiivselt tähendust ja tähendus tekib intervjuu tulemusena. Tegemist 

on suhteliselt avatud intervjuudega. Siiski võib kasutada suunavaid küsimusi, kuigi nende 

eesmärk on ainult teema tõstatamine, mitte sisu kontrollimine. Intervjueerija võib isegi 

intervjueeritavalt küsida, milliseid küsimusi viimane tahaks kuulda. Aktiivses intervjuus võib 

intervjueerija avaldada oma seisukohti ja vaatenurki. Traditsioonilises intervjuus see reeglina 

tavaks ei ole. Intervjueerija jagab oma mõtteid selle osas, mis tema meelest on olulised andmed 

ja mida ta seni on uuringu käigus teada saanud. Aktiivne intervjuu võib olla sobiv, kui 
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soovitakse rohkem teada saada, kuidas õpilased reageerivad sekkumisele ning soovitakse neilt 

parandusettepanekuid saada. 

 

Vaatlus 

 

Nagu intervjuu, võib ka vaatlus, mis tavaliselt toimub klassiruumis, olla informatiivne meetod, 

ent uurijale peab olema selge, milliseid vaatlusandmeid on võimalik analüüsida. Uurija võib 

klassiruumis vaadelda nt tundeid, motivatsiooni, kognitiivseid aspekte või sotsiaalseid nähtusi 

(Hannula, 2007). Kogenud vaatleja suudab jälgida näoilmeid, keha-asendeid, lähedust ja 

kaugust ning hääletooni, et teha järeldusi, milliste tunnetega reageeritakse. Motivatsiooni on 

võimalik tõlgendada läbi valikute, mida õpilased teevad nt koduste ülesannete suhtes. 

Kognitiivseid aspekte on võimalik analüüsida läbi õpilaste saavutuste ja seeläbi, mida nad 

õppeaine, õppimise, sotsiaalsete aspektide kohta arvavad ja kuidas seda väljendavad. Ka 

õpilaste näoilmed, kui nad on mingi tegevusega hõivatud, võivad edastada kognitiivset teavet. 

Sotsiaalseid nähtusi on võimalik vaadelda kasutatud suhtlusvorme analüüsides ja ka seeläbi, 

kuidas õpilased klassis eakaaslastega suhtlevad. 

 

Nii audio- kui videosalvestised tuleks transkribeerida. Esimesena tehakse tavaliselt nn mustand, 

kus on kirjas kõige olulisemad sündmused või pöörded. Sõnasõnalised transkriptsioonid 

tehakse mõnikord ainult kõige tähtsamatest kohtadest. Uurija võib siiski pidada vajalikuks 

kirjutada üles kogu andmestik, et otsustada erinevate osade tähtsuse üle. Videosalvestiste puhul 

on uurijale abiks koomiksilaadne transkriptsioon, kus on üles tähendatud pildid ja kõne. Ka 

žestid, näoilmed ja keha asendid võib analüüsi tarbeks üles märkida.  

 

Vaatlustel on filmimisest palju abi. Tuleb mõelda, mitut videokaamerat on vaja, et soovitu 

filmile jäädvustada. Kas filmitakse eelkõige õpetajat, õpilasi või mõlemaid? Kas filmi kvaliteet 

on piisav, et analüüsida väiksemaid detaile nt õpilaste vahelises koostöös?  

 

Õpiülesanne 5: Andmete kogumise meetodi valimine 

 

Milliseid andmeid on vaja? Kogemusi, lugusid ja narratiive, tagasisidet, hindeid, arvandmeid 

jms? Iga uurimisküsimuse puhul eraldi tuleb kaaluda, milliseid andmeid on vaja, et sellele 

vastata. Tuleb ja kaaluda, kas sama meetodid kasutatakse esialgse olukorra kaardistamiseks 

ja hiljem sekkumise edukuse hindamiseks. 

 

Kellelt? Õpilastelt, kolleegidelt, kooli juhtkonnalt, lapsevanematelt jt? 

 

Kuidas andmeid koguda? Vaatluse, küsimustike, intervjuude, tagasiside lehtede, hindeliste 

ülesannete jms abil? 

 

Kes andmeid kogub? Kas kavatsete ise intervjueerida oma õpilasi või oleks parem, kui seda 

teeks mõni kolleeg või keegi kolmas, kes ei pane teie õpilastele hindeid? 
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Tegevusuuringu usaldusväärsus ja paikapidavus 

 

Nagu mistahes uurimistöö korral, peab tegevusuuringu läbiviija suhtuma läbi viidavasse 

uuringutesse kriitiliselt. Tavaliselt hindavad uurijad oma tööd usaldusväärsuse ja paikapidavuse 

seisukohalt, kuid tegevusuuringu puhul on vastavateks mõõdikuteks usaldatavus ja 

ülekantavus. See tähendab, et kuigi uuringu tulemusi ei ole võimalik üldistada suuremale 

populatsioonile, võib keegi sarnases olukorras või samade väljakutsete puhul leida uuringu 

huvitava ja kasuliku. Samuti tõstab usaldatavust, kui uuring on dokumenteeritud ja esitatud 

viisil, et teised saavad hinnata, kuidas tehti valikuid, saadi tulemused ja neid interpreteeriti.  

 

Usaldatavust saab suurendada triangulatsiooniga ja nt paludes teisel inimesel osa andmestikust 

kodeerida. Triangulatsioon tähendab, et uurija võrdleb erinevate andmete, nt intervjuude, 

vaatluse ja küsimustiku tulemusi. Tegevusuuringus on üldiselt seda lihtne teha, sest 

uurimisprotsessi käigus tekib palju erinevaid andmeid, eriti kui uuring viiakse läbi klassiruumis. 

 

Mõnikord püüdlevad uurijad selle poole, et nende leidude põhjal oleks võimalik teha üldistusi. 

Praktikust uurija aga keskendub rohkem oma leidude ülekantavusele. Eesmärk ei ole teha 

üldistusi ning uuringu iseloomu tõttu ei ole see isegi võimalik. Tegevusuuringu läbiviija peaks 

hoopis küsima, millises kontekstis on tulemused ülekantavad või rakendatavad? Väga hea 

arutelu tegevusuuringu üldistatavuse teemal leiab allikast Action learning and action research 

(Kember 2000, lk 41-42). 

 

Lisaks huvitab praktikutest uurijaid usaldusväärsus, st et uuringu leidudel/tulemustel oleks 

praktiline väärtus. Samuti tuleb meenutada tegevusuuringu alguspunkti: väljakutse või 

probleem antud olukorras. Seega, üks uuringu väärtuse mõõdik on selle tähendusrikkus. Kas 

tulemused aitavad kaasa uuringu eesmärkide saavutamisele? Kas tulemused annavad juurde uut 

teadmist? 

 

Eetika tegevusuuringus 

 

On teatud eetilised aspektid, millele peaksid mõtlema kõik uurijad. Need on uuringus osalemine 

vabatahtlikkuse alusel, uuringus osalejate piisav teavitamine enne nendelt nõusoleku saamist, 

uuringus osalejate isikuandmete kaitse ja uuringu andmete konfidentsiaalsus. Uuringus 

osalemine on alati vabatahtlik. 

 

Osalejatel peab olema piisavalt teavet, mille alusel teha kaalutletud otsus uuringus osalemise 

kohta. Osaleja peab olema teovõimeline ja saama ise otsustada, et anda nõusolek. Kui see nii ei 

ole – näiteks paljudes kooliuuringutes osalevad lapsed – siis on vaja lapsevanema või hooldaja 

nõusolekut. Ent isegi juhtudel, kui lapse osalemise kohta võetakse nõusolek lapsevanemalt, on 

oluline, et lapsele antakse eakohaselt informatsiooni ning tema arvamust enda kohta käivate 

otsuste osas arvestatakse. Last ei tohi sundida uuringus osalema. Tuleb veel rõhutada, et isegi 

kui pedagoogiline sekkumine viiakse läbi osana õppetööst ning kõik lapsed klassis võtavad 

sellest osa, peab uuringuks andmete kogumine ikkagi olema vabatahtlik. 
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Järgnevalt mõned soovitused selle kohta, millise teabe peaks uurija lisama lapsevanematele või 

hooldajatele mõeldud informeerivasse kirja: 

 Uuringu nimi ja põhjendus, 

 Sekkumine ja protseduurid, 

 Ajaraam ja võimalikud järeluuringud, 

 Aeg, mis kulub intervjuudeks või küsimustikele vastamiseks, muud ootused osalejatele, 

 Uuringu vabatahtlikkus ja õigus loobuda uuringus osalemisest ükskõik, mis ajal ilma 

selgituste või sanktsioonideta, 

 Uuringus osalemine või mitte-osalemine ei mõjuta seda, kuidas osalejaid koheldakse 

või milliseid teenuseid neile võimaldatakse, 

 Võimalikud kasud ja ebamugavused, 

 Uurija kontaktandmed, 

 Informatsioon rahastaja kohta, kui projektil on väline finantseerija, 

 Kuidas talletatakse andmestikku ja mis sellega saab pärast uuringu lõppu. Kui projekt 

ei jätku, siis on soovitatav andmestik kustutada v.a. juhul, kui suudetakse selle 

andmestiku konfidentsiaalsus täielikult tagada. 

 

Lisaks peab uurija järgima andmekaitseseadust (GDPR), kui kogutakse isikuandmeid ja täitma 

andmekaitsevormi. See on informeerivast kirjast eraldiseisev vorm uuringu kohta võimalikele 

osalejatele. Kui informeeriv kiri on pigem teaduseetiline dokument, siis andmekaitsevorm on 

dokument, mis toob välja seadusest tulenevad aspektid isikuandmete käsitlemise kohta. 

Kõrgkoolidel on enamasti selliste dokumentide põhjad ette valmistatud. 

 

Samuti on hea osalejatele teada anda, et uurija on valmis vastama kõigile küsimustele, mis 

osalejatel (või nende vanematel/hooldajatel) võivad uuringu kohta tekkida. Uurija peab 

osalejaid teavitama ka sellest, et neil on igal ajal õigus uuringus osalemisest loobuda, ilma et 

sellel oleks mingeid tagajärgi. Uuringus osalejal peab olema ettekujutus sellest, mida uuritakse, 

millised on oodatavad tulemused ja tagajärjed ning millised ohud on sellega seotud. 

Haridusalastes tegevusuuringutes võivad ohtudeks olla ärevus, kahetsus või vaimne stress. 

Sotsiaalsete tagajärgedena võivad uuringu leiud negatiivselt mõjutada teiste suhtumist 

osalejasse. Uurija peab püüdma võimalikke ohte ja negatiivseid tagajärgi minimeerida. Selleks, 

et kaitsta uuringus osalejaid ja nende keskkonda, ei lisata dokumentatsiooni isikute ja koolide 

nimesid. 

 

Palju on selliseid eetikaküsimusi, mis on iseloomulikud erinevatele uurimisviisidele ja 

algatustele. On ka aspekte, millega just praktikust uurija tüüpiliselt kokku puutub (vrd Norton 

2009; Kuriloff, Andrus ja Ravitch, 2011): 

 Hüvedest osa saamine: kui mingi sekkumise abil loodetakse õppimist edendada, siis kas 

on eetiline jätta kontrollrühm sellest võimalusest ilma? 

 Võimu küsimused: õpetaja ja õpilaste vaheline suhe on alati seotud võimuga. Seetõttu 

võib õpilastele tunduda, et neil on kohustus nende õpetaja poolt läbi viidavas uuringus 

osaleda, või et nad peavad neile esitatud küsimustele vastama ootuspäraselt. Uuringus 
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osalemine peab alati olema vabatahtlik, kuid tegelikkuses võib õpilasel olla raske 

keelduda, kuna ta kardab, et tema keeldumisel on sotsiaalsed tagajärjed. Uurija/õpetaja 

peab kaaluma viise, kuidas pakkuda võimalust vabatahtlikuks osalemiseks. Üheks 

viisiks on andmete kogumine anonüümselt, teiseks viisiks on viia läbi andmeanalüüs 

alles pärast hinnete panemist. 

 Väikestelt rühmadelt või erivalimitelt kogutud andmete esitamine: Tegevusuuring 

viiakse tihti läbi ühes või vähestes koolides ja/või teatud vanuserühmades või klassides. 

Isegi kui uurija suhtub uuringus osalejate anonüümsuse tagamisse täie tõsidusega, võib 

siiski juhtuda, et ta rikub kogemata konfidentsiaalsuse nõuet. Kui uurija avaldab oma 

uuringu tulemused oma nime all, siis tekib seos autori ja kooli vahel, kus ta näiteks 

töötab õpetajana, mistõttu on võimalik välja selgitada uuringu kontekst ja kolleegid. 

Seetõttu on mõistlik kolleege informeerida oma tegevusuuringu projektist ja küsida 

nende arvamusi kogu protsessi vältel läbi ühise dialoogi. 

 Anonüümsus: seda võib olla raske säilitada, kui andmeid kogutakse väikeses koolis, 

ühes ainsas asutuses või väikeselt osalejate rühmalt. Intervjuude katkete avaldamisel 

esitatakse tavaliselt infot ka osalejate kohta (nt 8. klassi matemaatikaõpetaja, naine, 38-

aastane…). Isegi kui ühtegi nime ei avaldata, on sellise info põhjal võimalik tagantjärele 

uuringus osalejaid tuvastada. Seetõttu peab uurija väga põhjalikult kaaluma, millist 

informatsiooni ta osalejate kohta avaldab. 

 

Kvalitatiivsete uuringute puhul on tavapärane, et uurimisküsimusi täpsustatakse andmete 

kogumise ja analüüsi käigus. Vahel on alguses keeruline sõnastada täpne uurimisküsimus. See 

on kvantitatiivsetes uuringutes erinev, kus uurimisküsimus peab olema algusest peale väga 

täpne ja suunab mõõteinstrumentide valikut. Seal peetakse uurimisküsimuse muutmist 

hilisemas faasis ebaeetiliseks. Samas, kvalitatiivse uuringu loogika on erinev, uurimisküsimusi 

saab ja tihti peab täpsustama pärast seda, kui andmeid mõistetakse paremini, see saab toimuda 

alles pärast andmete kogumist. Seega on alguses väga täpset küsimust raske sõnastada. 

 

On äärmiselt vajalik, et praktikust uurija tutvuks eetikaalase kirjandusega, mis käsitleb juhte, 

kus uuringutes osalevad inimesed. Näiteks Lin Nortoni raamat „Action Research in Teaching 

and Learning. A practical guide to conducting pedagogical research in universities“ käsitleb 

tegevusuuringu eetikaküsimusi ja on kõigile praktikutest uurijatele heaks lähtekohaks. Ka 

Bruce Macfarlane’i raamat „Researching with Integrity. The Ethics of Academic Enquiry“ 

(2009, London, Routledge) annab eetikaalast mõtteainet vooruspõhise lähenemise seisukohast. 

See on eriti oluline tegevusuuringu läbiviijale, kuna tema eesmärgiks on enamasti oma 

uuringuga heaolu tõsta, nt parandades õpetamist või õiglaste koolipraktikate arendamine. 

 

Lisaks eelmainitule on olemas riiklikud ja institutsionaalsed juhendid/eetikakoodeksid, millega 

tuleb arvestada uuringut läbi viies. 
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Õpiülesanne 6: eetika tegevusuuringus 

 

Vaadake ülaltoodud eetikaküsimusi. Kas mõni neist on teie tegevusuuringu seisukohast 

aktuaalne? Milliseid eetikaküsimusi oskate veel nimetada? Millised on ebaeetilise käitumise 

võimalikud tagajärjed? Kas keegi võib kahju kannatada? Kuidas peate uurijana käituma, et 

mitte kahjustada uuringus osalejaid? 

 

Õpiülesanne 7: konfidentsiaalsus, anonüümsus ja riskid 
 

Uuringus osalemine peab alati olema vabatahtlik, kuid tegelikkuses võib õpilasel olla 

keeruline osalemisest keelduda, kuna õpetaja ja õpilaste vaheline suhe on alati seotud 

võimuga.  

 

Mida saab teha õpetaja-uurija, et õpilased osaleksid vabatahtlikult?  

Tegevusuuringu avaldamisel võib juhtuda, et rikutakse kogemata konfidentsiaalsuse nõuet. 

Isegi kui kooli, kolleegide ja õpilaste nimesid ei nimetata võib lugeja aimata, millise kooliga 

on tegemist seostades autori nime ja kooli, kus ta töötab. See võib olla probleemiks kui 

uuritakse tundlikke teemasid. 

 

Mida saab teha õpetaja-uurija, et minimeerida kooli, selle õpetajate ja õpilaste maine 

kahjustamise riski? Intervjuude katkete avaldamisel esitatakse tavaliselt infot ka osalejate 

kohta (nt 8. klassi matemaatikaõpetaja, naine, 38-aastane…). Mõnikord on sellise info põhjal 

võimalik tagantjärele uuringus osalejaid tuvastada. 

 

Mida saab õpetaja-uurija teha, et säilitada kolleegide ja õpilaste, kes uuringus osalevad, 

anonüümsus? 

 

Tegevusuuringu hindamine 

 

Tegevusuuringut hinnatakse samadel alustel nagu teisi uurimistöö liike: 

 uurimisteema valik ja uuringu eesmärgi olulisus, 

 teoreetilised teadmised, valitud teemal läbi viidud uurimuste tundmine, kirjanduse ja 

asjakohaste allikate kasutamine, 

 uuringu eesmärkide asjakohasus, uurimisküsimuse selgus ja põhjendatus, 

 andmete vastavus uurimiseesmärgile ja -küsimustele, andmete kogumise 

usaldusväärsus, 

 andmeanalüüsi ja kasutatud meetodite sobivus ja usaldusväärsus, 

 analüüsi järjepidevus ja sügavus, 

 leidude esitamise järjepidevus ja selgus ning see, mil määral uurimisküsimusele on 

vastatud, 

 leidude ja järelduste vaheline järjepidevus, 

 uurimistöö kriitiline hindamine uurija enese poolt, 

 tasakaal iseseisvuse ning abi otsimise ja nõu küsimise võime vahel, 

 kogu uurimistöö kokkusobivus, 

 lõputöö lihvimine, töö (keeleline ja vormiline) väljanägemine. 
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Samas on tegevusuuringus aspekte, mida peab rõhutama ja uuringu hindamisel peaks 

teadvustama fakti, et osasid tegevusuuringu jooni võib olla keeruline hinnata tavapärastest 

hindamiskriteeriumidest lähtuvalt. Siiski on tegevusuuringus olulisi aspekte, millele tuleb 

tähelepanu pöörata. Nende hulka kuuluvad: 

 

 teema olulisus ja praktikute kogukonna eesmärgid, 

 arendatava idee sobivus sihtrühma ja eesmärke arvestades, 

 arendus-sekkumise rakendamine, 

 nii uurimisprotsessi kui tulemuste hindamine – tulemused ei pruugi olla sellised, mida 

loodeti, samas protsess on oluline, 

 uurija refleksioon. 

 

Tegevusuuringu puhul on oluline vaadata kogu protsessi, mitte ainult tulemusi. Veel üks 

hindamise aspekt on, kuidas viidi tegevused või sekkumine läbi ja kui asjakohased need olid, 

arvestades uuringu eesmärke. Kas uuringu leide saab kasutada uuringus püstitatud eesmärkide 

saavutamiseks? Kuna tegevusuuringu peamine eesmärk on praktika edendamine, tuleks hinnata 

ka selle otstarbekust, st kas leiud pakuvad uusi vaatekohti või loovad (kooli)praktikast uue 

nägemuse? Kuigi tegevusuuringu tulemusi ei saa üldistada, tuleks siiski küsida, kas see uuring 

oleks kasulik teistele, kes sarnaste probleemidega tegelevad? 

 

Kogemuste reflekteerimine võib tunduda keeruline nii kirjutajale kui hindajale. Seda seetõttu, 

et traditsiooniline uurimise ülevaade ei sisalda tavaliselt eriti reflekteerimist ning tavapärases 

lõputöö struktuuris ei ole selle jaoks eraldi kohta määratud, kui, siis ainult „Piirangute“ 

peatükis. Tegevusuuringu lõputöös võiks refleksioon olla läbivalt lisatud, kui see on aga liiga 

keeruline või institutsiooni kirjalike tööde/lõputööde juhend ja hindamiskriteeriumid seda 

selgelt ei toeta, siis võiks lisada eraldi alapeatüki refleksiooni kohta, nt „Arutluse“ peatükki. 

Olenemata sellest, milline lahendus valitakse, refleksioon uurija/praktiku valikute kohta 

uurimisprotsessi jooksul, eriti silmas pidades, kuidas need valikud järgmiste sammude tegemist 

mõjutasid, on vaja lugejale selgelt välja tuua. Oma mõtete selge väljendamine võib olla 

keeruline, kuna see on väga subjektiivse alatooniga. Sellele pööravad tähelepanu ka hindajad. 

 

Seoses sellega on mõttekas oma refleksioon siduda teooria või varasemate uuringutega, et 

aidata põhjendada ja lisada kaalu tehtud valikutele. Sellest hoolimata hõlmab refleksioon 

vältimatult konteksti hindamist ja mõtisklusi järgmistel teemadel: „Kas see on tehtav / oluline 

minu kontekstis arvestades tingimusi x, y ja z?“ See omakorda tõstatab mitmeid eetilisi 

küsimusi: „Kui ma räägin x-le oma klassist, kas siis osalejad võivad olla äratuntavad?“ Kuldne 

reegel on, et eetilised tingimused peavad alati olema täidetud enne muude tingimuste kaalumist. 
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