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Esemed jutustavad lugusid

Inimest ümbritsevad tuhanded asjad ning asjadel on meie igapäevaelus suur 
roll. Kuid ese on midagi palju enamat kui lihtsalt funktsionaalne abivahend. 
Esemed võivad olla meie saavutuste tulem ja ihaluste eesmärk, meie ideede 
materialiseerunud vorm. Esemed aitavad meil uskuda ja armastada, mäles-
tada ja mäletada. Esemete olemuse mõistmine aitab meil mõista iseennast, 
aga ka esemeid loonud ja kasutanud kultuuri. 

Tänapäevani säilinud muistsed esemed olid osa kunagi elanud inimeste 
materiaalsest kultuurist. Need kannavad endas tähendusi ja lugusid, mida 
tundma õppides on võimalik luua tõlgendusi ja jutustusi mineviku kohta. 
Sellised esemed on osa meie kultuurimälust. Vanu ja haruldasi asju peame 
väärtuslikuks nii ajaloolises kui ka materiaalses mõttes. Samas hindavad ini-
mesed ka selliseid esemeid, mille materiaalne väärtus võib olla tühine, kuid 
millel on emotsionaalne ja personaalne tähendus. Seega on esemete hinda-
misel olulised ka meie isiklikud mälestused ja lood neist. Nõnda annabki 
esemele tähenduse nii see, kuidas me eset kasutame, kui see, kuidas me 
sellest mõtleme ja räägime. 

Esemed on kõnekad, inforikkad ja rohkelt tõlgendusi pakkuvad, nende 
kasutusvõimalused õppeprotsessis on avarad. Esemelise lähenemisviisi 
võimalused ei ole piiratud kindla ainevaldkonnaga, see sobib võrdselt hästi 
nii loodus- kui ka humanitaarainete õpetamisel. Sellesse artiklisse näiteid 
valides oleme juhindunud ajaloo ainekavast eeskätt sel põhjusel, et artikli 
autorid on ise ajalooalase haridusega. 

Artikli esimeses peatükis toome välja, kuidas meie poolt käsitletav tee-
ma aitab toetada riiklikku õppekava ning seal soovitatud tegevusi. Näitli-
kustame kultuurilise identiteedi teema käsitlemist esemelise lähenemisviisi 
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traditsioonilise peakattega kufi ia, millest tänapäevaks on Lähis-Ida regioo-
nis saanud poliitilise sõnumi kandja. Palestiinas elanud araablaste ja sisse-
rännanud juutide vahelises konfl iktis sai 1930. aastatel kufi iast Palestiina 
rahvusluse sümbol. Pärast Iisraeli riigi rajamist Palestiina aladele kujunes 
aga see peakate Palestiina vabadusliikumise tunnuseks ja poliitik Yasser 
Arafati kaubamärgiks. Ka lääneriikides levis kufi ia kandmine algul nende 
aktivistide hulgas, kes olid Iisraeli-Palestiina konfl ikti küsimuses Palestiina 
poolehoidjad, enne kui rätikust sai massidesse läinud laiatarbekaup. Näidet 
oleks võimalik kasutada gümnaasiumis kursuse „Lähiajalugu III“ Lähis-Ida 
kriisikollet käsitleva teema raames.

Põhikooli kesk- ja varauusaja kursuse raames käsitletavat ristiusu kiriku 
teemat saab muuta põnevamaks, kui tutvustada õpilastele näiteks tuntud ja 
samas intrigeerivat sümbolit pentagrammi. Uurides pentagrammi ajaloolist 
tausta, õpivad õpilased tundma sümboli mitmetähenduslikkust eri kultuu-
rides ning selle tähenduse muutumist ajas. Pentagrammi ehk korrapärase 
tähtviisnurga puhul on tegemist iidse müstilis-maagilise sümboliga, mida 
ei seostatud kurjusega enne katoliku kiriku poolt läbi viidud inkvisitsiooni. 
Erinevates ühiskondades tõlgendati seda märki näiteks inimese eluringi-
na, juma likkuse ja tõe sümbolina, keskajal sümboliseeris see ka viit rüütli-
voorust. Inkvisitsiooni käigus hakati pentagrammis nägema hoopis soku 
pea sümbolit ja saatana kuju. Varasem kaitsemärk muutus kurjuse tähista-
jaks, seda hakati nimetama nõiajalaks. 20. sajandil on pentagrammist saanud 
mõnede neopaganlike rühmituste ja satanistide sümbol. Nõukogude ajal 
kandsid pentagramme rinnas seevastu oktoobrilapsed. 

Uurimismeetodid

Õppekava üldpädevuste all tuuakse välja, et õpilane peaks tundma lihtsa-
maid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja kasutama neid õppetöös, seos-
tades õpitut igapäevaeluga. Üheks selliseks uurimismeetodiks on allika-
analüüs. Esemelise allika analüüsi põhimõtete mõistmine on eriti oluline 
kursuse „Eesti ajalugu I (kuni 16. ja 17. sajandi vahetuseni)“ muinasaja 
tee made puhul, kuna kogu teadaolev info nende perioodide kohta põhineb 
materiaalsetel jäänustel ning nende tõlgendamisel. Samas sobib meetodit 
kasutada ka teiste perioodide õpetamisel. 

abil ja peatume esemeanalüüsil kui uurimismeetodil. Põgusalt tutvustame 
ka võimalusi mitmekesistada õppetööd muuseumitundidega. Artikli teises 
peatükis jagame mõningaid metoodilisi näpunäiteid ja anname ideid, kuidas 
haarata õpilasi aktiivsesse õpitegevusse. Vaatluse all on muuseumipedagoo-
gi kas kasutatavad esemega töötamise etapid ning narratiivse pedagoogika 
põhimõtted. Artikli viimases osas esitame kolm praktikas läbi proovitud 
näite ülesannet koos õpilaste reaktsiooni ja tagasiside kirjeldusega.

1. Esemeline lähenemisviis riikliku õppekava kontekstis

Järgnevalt oleme välja valinud mõned teemad põhikooli ja gümnaasiu mi 
riik likest õppekavadest, et näitlikustada esemelise lähenemisviisi kasuta-
mis võimalusi õppetöös. 

Kultuuriline identiteet

Kultuuriline identiteet on üks õppekava kohustuslikest läbivatest teemadest. 
Sellega taotletakse, et õpilased mõistaksid kultuuri rolli inimeste mõtte- ja 
käitumislaadi kujundajana ning kultuuride muutumist ajaloo vältel. Õpila-
sed peaksid teadvustama mineviku ja tänapäeva ühiskondade kultuurilist 
mitme kesisust ning õppima selle kaudu väärtustama omakultuuri ja püüd-
ma suhtuda eelarvamustevabalt teistesse kultuuridesse. 

Materiaalne kultuur on osa kultuurilisest identiteedist. Võõras kesk-
konnas viibides avalduvad kultuurilised eripärad kõige silmatorkavamalt 
tavaliselt materiaalses kultuuris: inimeste riietuses, toidus, hoonetes, sisus-
tuses jms. Ka omakultuuris näitavad inimesed oma rühmakuuluvust just 
mate riaalsete objektide kaudu. Paljud noored peavad oluliseks oma sub-
kultuurilise kuuluvuse demonstreerimist materiaalses vormis, riietuse ja 
sümboolika kaudu. Valides välja noorte jaoks tähenduslikud, intrigeerivad 
ja samas huvitava kultuuritaustaga esemed, on võimalik nende asjade kaudu 
jõuda sügavamate ajalooliste protsesside või kultuuriliste nähtuste avamise-
ni meel dejääval ja õpilaste tähelepanu köitval moel. 

Võttes lähtepunktiks näiteks noorte moeaksessuaariks saanud mustvalge 
rätiku, on võimalik avada Lähis-Ida keerulise ajaloo ja poliitiliste konfl iktide 
tagamaid. Rätiku puhul on tegemist algselt Kufa piirkonna araabia meeste 
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Analoogiate kasutamine on üldiselt sobilik kahte tüüpi nähtuste puhul:
• eseme funktsioon või tehnoloogia on aja jooksul üllatuslikult vähe 

muu tunud. Näiteks, hoolimata tänapäeva kõrgtehnoloogilistest saavutus-
test, kasutame jätkuvalt lõikamiseks nuga, mille põhikuju ja funktsioon on 
püsinud ajas muutumatuna rohkem kui viis tuhat aastat. 

• inimese vajadus on püsinud muutumatuna, kuigi selle rahuldamiseks 
loodavad vahendid on teisenenud. Nii on kommunikatsioonivahendid aja 
jooksul väga palju arenenud, signaallõkkest ja kirjatuvist mobiiltelefoni ja 
suhtlusportaalideni, kuid inimese vajadus, mida nad rahuldavad, on ikka 
see sama – soov suhelda teise inimesega. 

Kontrastiks eelnevatele võib lisada ka kolmandat tüüpi nähtused:
• asjad, mis on minetanud oma algse otstarbe, kuna ühiskond, inimeste 

vajadused ja tehnoloogiad on muutunud. Näiteks on praeguseks oma tähen-
duse kaotanud nõukogude ajal külateede äärde ehitatud piimapukid, kuna 
kapitalistlikus ühiskonnas on põllumajanduslik tootmisviis ja turustamine 
teistsugune. 

Muuseum kui õpikeskkond

Riiklikud õppekavad näevad ette õpikeskkonna laienemist muuseumi, arhii-
vi, näitustele, raamatukokku, arvutiklassi, ajaloolis-kultuurilisse keskkonda 
(muistised, ehitised) jne. Sidumaks õpet igapäevaeluga, peaks kool võimal-
dama õppekäike väljapoole klassiruumi eelpool nimetatud kohtadesse vähe-
malt kaks korda õppeaasta jooksul. Muuseum on väga sobilik keskkond ese-
melise kultuuri paremaks lahtimõtestamiseks. Seal on palju eri ajastutest 
ja kultuuridest pärit esemeid, mis annavad lastele võimaluse neid omava-
hel võrrelda ja vastandada. Ühtlasi tegutsevad seal muuseumipedagoogid, 
kes oskavad õpilastele arusaadavaks ja mõistetavaks teha ka keerulisemad 
mine vikuga seotud nähtused. 

Uurimistöö alused

Muuseum võib olla koolile koostööpartneriks, avardamaks valikaines 
„Uuri mistöö alused“ õpilaste poolt käsitletavaid teemasid. Näiteks saavad 
õpilased uurimistöö tegemiseks kasutada Eesti Rahva Muuseumi küsitlus-

Esemebiograafi line lähenemine keskendub eseme eluloo uurimisele 
ja analüüsimisele (Kopytoff, 1986). See on valdkondadeülene teema, mis on 
sobilik mitmete erialade õpetajatele ja erinevate huvidega õpilastele. Mee-
to di puhul võib lähtuda eseme tervikelutsüklist: alates vajadusest eseme 
tootmise järele kuni eseme muuseumisse jõudmiseni, kuid põhjalikumalt 
võib tegeleda ka ainult ühe etapiga eseme eluloos. Nii näiteks võib täpsema 
vaatluse alla võtta eseme loo muuseumis või hoopis selle, kuidas toorainest 
saab asi ning milliseid tehnoloogiaid selleks kasutatakse. Esimest näidet 
tutvustame põhjalikumalt käesoleva artikli viimases osas „Lemmikeseme“ 
näiteülesandes ning teist traditsiooniliste töövõtete muuseumitunni kirjel-
duses. 

Analoogia kasutamine. Minevikus eksisteerinud ühiskondade ja kul   -
tuu ride mõistmist saab lihtsustada, kasutades analoogiaid õpilaste jaoks 
tut  tavate tänapäevanähtustega. Sellist võtet on kasutatud Eesti Rahva Muu-
seumi töövihikus „Rehetare lapsed“, kus vanaaegsete esemete tähendus te-
hak se selgeks sarnase funktsiooniga tänapäevaste esemete kaudu (Tuubel, 
Värv, 1997). Näiteks magasipulk tundub esmapilgul olevat arusaamatu ots-
tarbega ese. Kui aga kirjeldada magasipulka omaaegse krediitkaardina, muu-
tub magasiaida funktsioon tänapäeva inimestele mõistetavamaks (foto 1). 

Foto 1. Magasipulgale märgiti valla ühisest 
magasiaidast laenatud vilja hulk, mis hiljem 
tuli tagasi maksta. Magasipulk toimis nagu 
tänapäevane krediitkaart.
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lehtede teemasid ning paluda abi muuseumispetsialistidelt, kes oskavad 
anda praktilist nõu muuseumikogude kasutamise kohta ning abistada tea-
duslike uurimismeetodite rakendamisel nii esemelise, audiovisuaalse kui ka 
tekstilise materjali puhul. 

2. Metoodilised võimalused esemete kaudu õppimisel

Aktiivõpe

Riiklikus õppekavas käsitletakse õppimist õpilase aktiivse ja sihipärase tege-
vusena, mis on suunatud tajutava informatsiooni mõtestamisele ja tõlgenda-
misele. Meie poolt tutvustatavad meetodid tuginevad just aktiivõppe põhi-
mõtetele. 

Aktiivõppe strateegia järgi (Buehl, 2001) on õppeprotsess tõhus, kui see 
põhineb kolmikjaotusel:
• eelhäälestus, kus valmistutakse õppimiseks ja õppija leiab pidepunkti tee-

maga;
• uue info töötlus ja mõtestamine;
• õpitu kinnistamine läbi tõlgendamise ja refl eksiooni. 

Esemete kaudu õppimisel on oluline teada, kuidas neid kogetakse. Järg-
nevalt esitatavad etapid kirjeldavad, kuidas õppijal võiks kujuneda ja kinnis-
tuda arusaam esemest. Esemetega töötamise metoodika eeskujuks on küll 
saksa museoloogide kogemused (Kolb, 1998), kuid samu võtteid kasutavad 
oma igapäevatöös ka Eesti muuseumide pedagoogid. 

Häälestus: Esmane kokkupuude esemega ja selle tähenduse avastami-
ne. Esimesel kohtumisel museaaliga[1] ilmneb, kas õppijal on olnud varase-
maid kokkupuuteid analoogse esemega.

Tähenduse mõistmine:
• Kogetakse eseme uusi tahke, tunnistatakse need õigeks ja süstema-

tiseeritakse. Seni varjatud, teadmata või tunnetamata jäänud aspektid tule-
vad esile. Selles faasis on õppijal vaja kõrvalist abi kas kirjapandud tekstide 
(näiteks eseme nime ja funktsiooni tutvustuse) või muuseumipedagoogi ja 
õpetaja selgituste näol.

[1] Museaal ehk muuseumis säilitatav ese või dokument.

• Esemega seotud tegevus, mille puhul on oluline, et õppeprotsessis 
oleks võimalik rakendada ka muid meeli – näiteks esemeid kätte võtta, sel-
ga proovida, kasutada neid oma algses funktsioonis (foto 2). Võttes arvesse 
muuseumiesemete väärtust, kasutatakse õppetööks tavaliselt kas koopia-
esemeid või illustratiivseid abimaterjale. 

Tähenduse refl eksioon: 
• Tagasiside tekkimine. See on kogemuse tagasipeegelduse faas, kus 

tunnetatakse eset juba temaatilises kontekstis (näiteks: see selgaproovitud 
ese on üks inimese kunagistest kehakatetest). Selles faasis tekib tavaliselt 
kõige tugevam side käsitletava teemaga ning muuseumipedagoogi või õpe-
taja abi on vajalik.

Foto 2. Eseme funktsiooni on lastel lihtsam mõista eset ise katsudes ja kasutades. Käsi-
kivi ga jahvatamine on tänapäeva lastele uudne kogemus.
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• Uute teadmiste ja eseme tõlgenduse kinnistamine – objekti vaatlus 
vastavalt vanuserühmale, millele võib järgneda töö kirjalike allikatega, vest-
lus vmt. 

• Teema kokkuvõtmine ja jätkamine, mis võib toimuda juba teistes õppe-
situatsioonides. Näiteks võib muuseumis käsitletud vanaaegse rõi vastuse 
teemat koolis edasi arendada üldisema aruteluga rõivastuse arengu mõju-
teguritest ja sellest, mis mõjutab õpilaste igapäevamoodi. Oluline on teki-
tada eseme osas seos muuseumi ja igapäevase maailma vahel. Selle kaudu 
saavutatakse identifi katsioon ehk samastamine – oskus eset ära tunda teis-
tes keskkondades ja kultuurides. 

Narratiivne pedagoogika

Inimene kasutab info vastuvõtmiseks ning meeldejätmiseks erinevaid mee-
li. Lugedes ja kuulates on meie vastuvõtlikkus keskpärane. Veidi parem on 
meie võime teavet meelde jätta siis, kui me seda kuuleme ja näeme sama-
aegselt. Palju suurem on meie vastuvõtlikkus dialoogi käigus saadud info 
suhtes. Ise avastades ja sõnastades suudame aga meelde jätta koguni 80% 
teabest.

Üheks oluliseks metoodikaks ajaloo õpetamisel on narratiivne ehk jutus-
tav pedagoogika (Lippus, 2010), mis on väga sobilik ka esemelise lähenemis-
viisi kasutamiseks koolis. Jutustava pedagoogika all ei peeta silmas pelgalt 
õpilastele lugude jutustamist, vaid ka seda, et õpilased analüüsivad, jutusta-
vad ja loovad ise lugusid, räägivad oma kogemustest (Valk, 2006). Jutustami-
se kaudu omistatakse asjadele ja nähtustele tähendus, analüüsitakse ja tõl-
gendatakse. Selle käigus selginevad seisukohad ja kinnistuvad teadmised. 

Jutustuse eesmärk on seega tähendusloome. Jutustused on sündmus-
tiku loogilise arenguga lood, mis sätestavad, kuidas asjad jutustuse algul 
olid, ning näitavad seejärel, kuidas olukord muutus ja jõudis lõpplahendu-
seni. Jutus tus, mis selgitab, kuidas üks olukord viis teiseni, esitab lisaks 
sündmuste järgnevusele ajas ka nendevahelisi põhjuslikke seoseid. Põhjus-
likkust tabades ja sündmusi seostades otsitakse ja luuakse jutustatavas 
tähendusi – mis on ka olulisim aspekt esemetest jutustamisel. 

Jutustuse vahendusel saame minevikust aru ja omistame sellele tähen-
duse. Sealhulgas anname ka praktilisele elule vormi ja sisu, korrastame oma 

kogemust ning saame uusi teadmisi. Jutustustega töötamise ja arutelude 
käigus, mida täiendavad pedagoogi selgitused, õpitakse oma kogemusi 
teadvustama, oma käitumist jälgima ja analüüsima. 

Jutustus on üks ajaloolase töövahendeid – pärast andmete analüüsi 
luuak se narratiivses vormis tõlgendus. Laste tõlgendused tekivad samuti 
and mete analüüsi kaudu. Kui traditsiooniline teaduslik lähenemisviis püüab 
otsida ja selgitada juhtunu põhjuseid, siis narratiivse lähenemise eesmärk 
on tähenduste loomine analüüsi ning erinevate tõlgenduste kaalumise kau-
du. Iga ajaloolase, iga jutustaja versioon on vaid üks võimalik tõlgendus. 
Lapsed peaksid õppima mõistma, et sama loo kohta võib olemas olla erine-
vaid versioone. Nii näiteks erineb kindrali jutustus lahingukäigust selles 
osalenud sõduri omast ning võitjate kirjeldus kaotajate omast. Ajaloolane, 
kes näeb sündmusi pikaajalises perspektiivis ja laiemas ajaloolises konteks-
tis, tõlgendab lahingut tõenäoliselt hoopis kolmandat moodi. Analüüsides 
teistsuguseid vaatepunkte, areneb lapse empaatiatunne (Anderson, 2009: 
127–129). 

Jutustav pedagoogika meetodina julgustab aktiivsele õpi- ja õpeta mis-
tege vu sele, kuna pakub võimalusi aktiivseks suhtlemiseks õpetaja ja õppi-
jate vahel, õppijate endi vahel ja õppijate ning teema, sh ka esemete vahel. 
Protsessi käivitamiseks võib näiteks kasutada huvitava elulooga esemeid, 
mille lugu saavad õpilased hakata täiendama, pakkudes välja oma versioone 
või esitades esemega seotud lugu erinevatest vaatepunktidest lähtuvalt. 

3. Näiteülesanded

Järgnevalt kirjeldame kolme praktikas läbiproovitud näiteülesannet, mis 
illustreerivad esemelist lähenemisviisi õppeprotsessis. Iga näite puhul kir-
jeldame ülesande eesmärki, sisu ning osalejate reaktsiooni ja tagasisidet. 
Esimene ülesanne toimus ajalootunnis aineõpetaja juhendamisel, teiste 
üles annete läbiviijateks olid muuseumipedagoogid. Viimane näiteülesanne 
toimus muuseumis, kuid ka seal esitatud ideid on võimalik kohandatud 
 kujul koolis rakendada.
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Ülesanne 1. Sõjatööstuse dilemma

Sõda iseloomustab kõiki ajastuid, kuid suhtumine sellesse on olnud erinev, 
näiteks varauusaegses Euroopas peeti sõdimist loomulikuks nähtuseks. 
20. sajandi sõjad ületasid oma mahult kõik eelnevad, jättes ajalukku hukku-
nute arvu, uuenduste ja muutustega raske pitseri. Kuidas käsitleda tee mat, 
mis ühelt poolt toob kaasa uuendusi, teisalt aga kannatusi? Sõda ei tohiks 
propageerida, samas tuleb ajalootunnis vaadelda ja analüüsida erinevaid 
aspek te, mis on sõjaga kaasnenud. Järgnevalt on esitatud üks võimalus 
20. sajandil toimunud sõdade õpetamiseks gümnaasiumiastmes uut õppe-
kava arvestades. Teemat on käsitletud Põlva Ühisgümnaasiumi 12. klassi 
ajaloo tunnis Esimese ja Teise maailmasõja teema raames. 

Eesmärk: Näidata ajaloo mitmepalgelisust. Militaarsed uuendused 
tehnika vallas teenivad algselt küll sõjatööstus huve, hiljem aga muganda-
takse ja kohandatakse neid sageli vastavalt tsiviilelanike vajadustele. Järg-
nev käsitlus annab ühelt poolt õpilastele võimaluse analüüsida sõda ning 
teiselt poolt võimaldab õpetajal suunata õpilaste arusaama kujunemist eri-
palgelisest maailmast.

Kirjeldus: Teemakäsitlus koosneb sissejuhatavast ajurünnakust, rühma-
tööst, õpetaja lühiloengust ja õpilaste kodutööst. Teemat saab jaotada mitme 
koolitunni vahel. 

Esmalt tehakse ajurünnaku vormis rühmatöö teemal „Emotsionaalselt 
maailmasõdadest“, kus tuuakse välja erinevad aspektid, kuidas sõda mõju-
tas ühiskonda, sh loomi, loodust, linnasid, inimesi jne. Rühmatöö tulemus-
te kokkuvõtted kirjutatakse tahvlile, suurele plakatile või mujale nähtavale 
koha le ning seejärel toimub ühisarutelu teemade üle. 

Järgnevalt jagab õpetaja rühmadele välja pildid, millel on erinevad 20. sa-
jandi leiutised. Õpilaste ülesandeks on jagada leiutised alarühmadesse ja 
põhjendada klassile, millistel alustel jaotus tehti. 

Järgneb õpetajapoolne slaidiesitlus (Vijand, 2010), mis sisaldab samu pil-
te, mis olid valitud rühmatööks. Esitlus keskendub 20. sajandi leiutistele, 
mis tehti militaarsetel eesmärkidel või mille arengut mõjutas sõda ning mis 
hiljem võeti tavakasutusse. Näiteks tuumaenergia: USA kulutas kaks miljar-
dit dollarit, et rahastada ülisalajast uurimis- ja arendusprogrammi, Manhatta-
ni Projekti, mis töötas välja aatompommi. Jaapanile visati Teise maailmasõja 

lõpus kaks tuumapommi, mis sundis Jaapanit tingimusteta kapi tuleeruma. 
Pärast Teist maailmasõda arendati tuumatehnoloogiat edasi nii militaarsetel 
kui ka tsiviileesmärkidel, 1960. aastatest alates muutus tuumaenergia aren-
damise eesmärgiks fossiilsete kütuste väljavahetamine.  Samas püsib tuuma-
energia sõjaline olulisus tänapäevani. Samamoodi arendati sõjalistel kaalut-
lustel välja ka arvutitööstus, mille esialgne eesmärk oli USA õhusüstee mi 
kaitse. Arvutivõrk loodi, et uurijad saaksid omavahel kindlate ühendus teede 
puudumisel suhelda, juhul kui Nõukogude Liit peaks USAd ründama ja tei-
sed kommunikatsioonivahendid oleksid kasutuskõlbmatud. Kui 1970. aasta-
tel tuumaoht vähenes, avanes Internet tsiviilisikutele. Tänapäeval on juba 
raske ette kujutada elu ilma arvuti ja Internetita. 

Pärast slaidiesitlust antakse õpilastele iseseisev kodutöö – arutlus teemal 
„Julm, kuid edasiviiv sõda“. 

Tulemus: Õpilastele selline käsitlus meeldis, sest koolitundides tõlgen-
datakse sõda enamasti poliitilisest vaatepunktist lähtudes ning ühiskondli-
kud protsessid ja sõja erinevad aspektid jäävad vaatluse alt välja. Tulemus 
väljendus õpilaste arutlustes „Julm, kuid edasiviiv sõda“. Õpilaste suhtumi-
ne sõtta oli märgatavalt laiahaardelisem kui üksnes lahingud ja sõdivad 
vastaspooled, näiteks toodi välja, et tanki mootoreid hakati hiljem kasutama 
autodel ja sõja tulemusena toimus muudatus naiste ühiskondlikus rollis.

Ülesanne 2. Lemmikese 

Töötuba „Esemed jutustavad lugusid“ lemmikesemete näitel toimus ühes 
Lõuna-Eesti koolis. Osalejateks olid V–VI klasside õpilased, töötoa läbivii-
jaks oli muuseumipedagoog. 

Eesmärk: Tutvustada õpilastele meid ümbritsevat esememaailma ning 
näidata võimalusi, kuidas esemed võivad meid kõnetada ning lugusid jutus-
tada. Metoodika – õpilased jutustavad üksteisele esemetega seotud lugusid 
(kasutatakse jutustava pedagoogika võtteid). Õpilased õpivad analüüsima 
esemeid, nägema nendega seotud kultuurilisi nähtusi. Õpilased teadvusta-
vad vaatepunktide paljusust esemetesse suhtumisel ja õpivad arvestama 
üksteise eripäraga.
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Kirjeldus: Õpilastele oli antud eelnevalt ülesandeks tuua kooli kaasa 
oma lemmikese. Töötuba algas lühiloenguga, millele järgnes rühmatöö ning 
tagasiside. 

Kõigepealt andis muuseumipedagoog õpilastele ülevaate, milliseid lugu-
sid ja kuidas võivad jutustada muuseumisse kogutud esemed. Igal esemel 
on oma lugu, mis annab meile teada, kuidas ese on sündinud, kes on seda 
kasutanud, millal ja miks on see sattunud muuseumisse. Kogutud esemeid 
kirjeldatakse muuseumis nii põhjalikult, et neid kirjeldusi lugedes saadak-
se isegi eset nägemata teada selle kogu lugu. Esemeid hoitakse hoolega, 
nende hoiuruumis jälgitakse temperatuuri ja niiskustaset. Mõned neist ese-
metest on aeg-ajalt näitustel, jutustades meile erinevaid lugusid. Muuseu-
mides hoiul olevate esemetega saavad tutvuda kõik huvilised: kui senini 
pidi selleks tulema muuseumihoonesse, siis nüüd on kõikide Eesti muuseu-
mide elektrooniliselt kirjeldatud esemed ühises ning pidevalt täienevas 
veebikesk konnas[2]. 

Järgnevalt uuriti muuseumipedagoogi juhendamisel kahte fotot muuseu-
mi esemest. Arvati ära nende funktsioon, vanus ja materjal. 

Lühiloengule järgnes rühmatöö, kus õpilased pidid üksteisele tutvusta-
ma kaasa võetud lemmikeset, rääkides selle lugu. Seejärel koostasid rüh-
mad lemmikesemetest näituse, valides ka sobiva pealkirja, ning lõpuks tut-
vustati esemelugude kaudu ka üksteisele oma näitusi. 

Tulemus: Töötoa ettevalmistamisel tekkis kooliõpetajal küsimus, kas 
mobiiltelefon on selle ülesande puhul kohane lemmikese. Koos õpilastega 
arutades, millist eset kaasa võtta, arvati, et kuna tegemist on muuseumi poolt 
korraldatud õpitoaga, siis peavad esemed olema vanad ja väärikad. 2010. 
aas ta sügisel oli Lõuna-Eesti põhikoolis vaieldamatuks lemmik esemeks 
mobiil telefon. Nii mõnigi oli sellist eset omanud juba aastaid ning selgus, et 
oluline on see 2/3 õpilastest. Töötoa tulemusena järeldati, et igal esemel on 
oma lugu, mis võib olla tähenduslik vaid omaniku jaoks, näiteks seotud kas 
mõne olulise inimesega või kaasa toodud kaugelt maalt. Muuseumi esemete 
üle arutledes jõuti tõdemuseni, et sageli muutub eseme materjal ja kuju, 
selle funktsioon jääb aga ikka samaks. Ühel tüdrukul oli olnud juba kuus 
mobiili. Kui küsiti, miks nii palju, siis selgus, et oluline on omada just kõige 

[2] www.muis.ee

mood samat. Õpilaste motiveeritus kaasa töötamiseks oli suur: teema puudu-
tas ju igaühte neist. 

Ülesanne 3. Traditsioonilised töövõtted

2008. aastal Eesti Rahva Muuseumis avatud näitusel „Siga seebiks. Tradit-
sioonilised töövõtted kaasajal“ (Rattus, Jääts, 2008) loodi keskkond mitmete 
lihtsamate rahvapäraste tehnoloogiate järeleproovimiseks. Näitusega soovi-
ti pakkuda õpetajatele võimalust seostada eluliste näidete kaudu erinevaid 
valdkondi (nt ajalugu, loodusõpetust, keemiat, tööõpetust). Järgnev kirjel-
dus põhineb Tartu linna põhikoolilastele tehtud muuseumitundidel. Õpila-
sed osalesid muuseumitunnis koos oma kooli õpetajaga, tundi viis läbi muu-
seumigiid. 

Eesmärk: Õppida seostama igapäevast tarbeeset ja tema toorainet 
ning mõistma eseme valmi(sta)misprotsessi. Keskenduti eseme sünniloole 
– milline on selle materjal ning millise protsessi tulemusena tuleb lapsele 
sokk jalga või kinnas kätte. Selline lähenemisviis võimaldas eseme valmimis-
protsessist aru saada erinevate meelte kaudu, proovida tööde tegemiseks 
vajalikke tööriistu ja mõista tööprotsessi erinevaid etappe, nende lihtsust või 
keerukust. 

Kirjeldus: Näitus käsitles kaheksat traditsioonilist käsitöövõtet (küünal-
de kastmine, seebikeetmine, roigasaia ehitus ja kiviaia ladumine, laastu-
tööd, tõrvamine, nöö rikeerutamine ja villatööd), mille tegemiseks polnud 
vaja eri li si oskusi ega väga spetsiifi lisi töövahendeid. Eksponeeriti nii arhii-
vil põhinevaid tööprotsessikirjeldusi kui ka protsessi etapiviisiliselt näita-
vaid lühifi lme. Eelkõige aga püüti luua külastajale võimalus töövõtet ise oma 
käega järele proovida. Turvalisuse kaalutlustel ei saanud kõiki tööetappe 
päriselt näitusesaali tuua – näiteks tõrvapõletamist või seebikeetmist. Küll 
aga sai saalis kiskuda puupakust laaste, neid katusele lüüa ja tõrvata, ehita-
da roigas- ja laduda kiviaeda, solistada vees kodusel viisil keedetud seebiga, 
noppida, kraasida ja kedrata villast lõnga, keerutada linast nööri. 

Näitusesaalis jagas giid klassi rühmadeks ning iga rühm asus ühes tee-
ma keskuses iseseisvalt tegutsema. Tegevus ei olnud jäigalt suunatud, vaid 
lapsed said vabalt materjaliga suhelda (foto 3).
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Tulemus: Näitusel ei olnud tagasisidelehti, mida õpetajad oleksid täit-
nud, järgnev analüüs põhineb giidi vaatlustel. 

Osal õpetajatest oli olemas varasem isiklik kogemus näidatavast tööst, 
nt mäletati kodust seebikeetmist ja sellega seotud haisu. Õpetajad meenu-
tasid ja jagasid meelsasti isiklikke mälestusi – õpilased olid üllatunudki, et 
õpetajad neile selliseid lugusid räägivad. Samas oli see hea võimalus õpetajal 
omaenda (elu)kogemust edasi anda. Mõnikord olid ka õpetajad ise tunni 
sõbraliku ja vaba kulgemise üle meeldivalt üllatunud. 

Näituse pealkiri „Siga seebiks“ tekitas lastes elevust. Neile pakkusid suu-
remat huvi teemad, mis olid võõramad, ning need näituseosad, kus nad said 
rohkem ise osaleda. Populaarseimaks osutusid paekiviaia ladumine, roigas-
aia meisterdamine, laastude tõrvamine ja laastkatuse löömine. Aiaehituse 
juures meeldis õpilastele, et aedu sai kokku panna, lahti võtta ja uuesti kok-
ku panna. Meeldis ka näituse lõhn – saalis lõhnas tõrva ja puidu järele. Lap-
si jätsid ükskõiksemaks need näituseosad, kus nad tehnoloogiat ise järele 
proovida ei saanud (küünlakastmine ja seebikeetmine). 

Kui mõni materjal, nt villane lõng, oli enamikule tuttav, siis nt lambarasv 
ja tõrv seda ei olnud. Lapsi üllatas, kuidas lihtsalt nööri rasva sisse kastes 
saab vedelast lambarasvast tahke küünal. Paljud arvasid, et küünlad valmi-
vad vaid vormi sees. Lastele näis kummaline ka see, et kleepuvat ja lõhnavat 
tõrva saadakse puud kuumutades. Kord juhtus, et üks täiskasvanud külasta-
ja vaatas laste ja giidi laastulöömist pealt ning tuli ja näitas siis, kuidas tema 
seda teeb. Koostegutsemine sidus rühma liikmeid omavahel ja edendas ka 
erinevate gruppide vahelist suhtlemist, sest tegevuse kaudu oli kerge kon-
takti saavutada. Giidi üllatas laste huvi ja süvenemisvõime: neile meeldis 
teemasid iseseisvalt edasi uurida, nt kõrvaklapid peas fi lme vaadata.

Kokkuvõte

Esemeline lähenemisviis suunab õpilasi vaatama ümbritsevat keskkonda 
tähelepanelikumalt, mõtisklema selle üle, milline on asjade tähendus, kui-
das see on kujunenud ja ajas muutunud. Esemeline lähenemisviis koos 
jutustava pedagoogika võtetega pakub võimalust õpitegevuseks inimesele 
loomuomasel moel – ise kogedes, tõlgendades ja sellest jutustades.

Foto 3. Muuseumitunnis on puupakust pilpa kiskumine üks osa õpitegevusest. 
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