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Sissejuhatus  

 

Arheoloogia ei ole eraldi õppeainena Eesti gümnaasiumi õppekavas, vaid seda saab käsitleda 

üksnes ajalootunni raames. Keskkoolis toimub õppetöö 35 tunniste tsüklite kaupa, tunde on 

üldjuhul kaks kuni kolm korda nädalas. Arheoloogia senine osakaal on äärmiselt kesine ja 

selle tähtsus alahinnatud, sealhulgas jääb ka õpikutes ja RÕKis (riiklik õppekava) arheoloogia 

kajastamine tahaplaanile. Lisaks mõjutab arheoloogia õpetamist õpetajate endi vähene 

ettevalmistus, sest näiteks ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajakoolituses puudub loeng 

arheoloogia pedagoogika kohta. Arheoloogiateaduse uurimisallikad ja -meetodid erinevad 

ajalooteaduse omast, seetõttu on ilma vastava erialase ettevalmistuseta ajalooõpetajatel 

raskusi arheoloogiaspetsiifikast arusaamisel ning arheoloogiaga seotud õppematerjali  

edastamisel õpilastele. Arheoloogia õpetamine ajaloo osana on küll praegust õppemahtu 

arvestades ainuvõimalik, kuid ka sellisel juhul tuleks välja töötada eraldi metoodika selle 

õpetamiseks. 

 

Mujal maailmas peetakse arheoloogiapedagoogikat väga oluliseks valdkonnaks ja arheoloogia 

õpetamise tõhustamisele on hakatud järjest enam tähelepanu pöörama (nt Dowson 2004, 

Corbishley 2006). Võrreldes Rootsiga, kus riigi toetusel ja arheoloogide ning õpetajate 

koostöös valmis arheoloogia koolides õpetamise projekt „Arkeologi i skolan“ (Carlie, Olsson 

2005), puuduvad Eestis arheoloogia pedagoogika-alased uuringud ja seetõttu antud töö üritab 

seda lünka täita või vähemalt probleemile tähelepanu pöörata. Rootslased nimetasid oma tööd 

esimeseks strateegiliseks sammuks arheoloogia ja kooli dialoogis. Samamoodi töötatakse 

arengukavaga, kuidas tihendada arheoloogia ja pedagoogika suhteid. Rootslaste projekti 

alusuuring põhines ainult õpetajatega tehtud küsitlusel (Carlie, Olsson 2005, 7). Käesoleva 

töö autor leiab, et kuna sihtgrupiks on õpilased, siis tuleks uuring läbi viia eelkõige õpilaste 

seas. Saadud tulemuste põhjal koostada koostöös õpetajatega vahendid õppimiseks ja 

õpetamiseks.  

 

Käesoleva töö üldiseks eesmärgiks on gümnaasiumi tasemel arheoloogia õpetamise 

hetkeolukorra kaardistamine ja esmateadmiste saamine õpilaste suhtumisest arheoloogiasse. 

Kitsam eesmärk on välja selgitada valupunktid arheoloogia õpetamisel gümnaasiumis, 

asjaolud, mis raskendavad arheoloogia õpetamist ja millised oleksid võimalikud lahendid 

antud olukorra parandamiseks. Töö raames püütakse leida lahendust arheoloogia õpetamise 
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probleemidele koolis. Tulevikus oleks vaja välja töötada metoodiline ja teemasid lähemalt 

tutvustav arheoloogiaalane käsiraamat, kus selgitatakse täpsemalt, kuidas õpetada 

arheoloogiat ajalootundide raames, sellele võiks lisanduda aineõpetajatele mõeldud koolituste 

programm. Antud töö ongi eelkõige suunatud ajaloo õpetajatele, kes võiks saada siit 

huvitavaid ideid ja uusi teadmisi arheoloogia õpetamisel. Ühtlasi on see töö mõeldud ka 

õppeprogrammide koostajatele – ajalooõppekavadesse peaks arheoloogia osa olema sisse 

kirjutatud, kuna arheoloogia olulisus varasema ajaloo uurimisel, on märkimisväärne.  

 

Antud teema sai valitud mitmel põhjusel, neist toon välja kolm määravamat. Esiteks Eestis 

puuduvad arheoloogiapedagoogika põhised uuringud, kuid arheoloogia populariseerimise 

seisukohalt on need äärmiselt olulised. Tähtis on teada saada, milline on inimeste, antud 

kontekstis õpilaste, ettekujutus arheoloogiast ning mis selle vastu huvi äratab. Samuti on 

oluline õpetajate poolne tagasiside selle kohta, mis raskendab arheoloogia õpetamist. Teiseks 

ühendasin enda töös kaks olulist ala: arheoloogia ja pedagoogika, mõlemad mängivad olulist 

rolli minu igapäevastes tegemistes. Kolmandaks tasub loota, et see on vaid esimene etapp 

laiemast uurimusest, mis aitab arheoloogia õpetamist edasi arendada ja populariseerida ning 

tuua inimestele lähemale. 

 

Uurija ja allikate vahelise dialoogi tulem on teadustöö. Uurija emotsionaalne seotus allikatega 

näitab subjektiivsust ja subjektiivsuse vähendamiseks tuleb teada uurija ja allikate suhet. 

Uurija isiksus mõjutab uuritavat teemat: kuidas ta sellesse suhtub ja millised on tema 

varasemad arusaamad, teadmised ning kogemused teadustöös. Eelmises lõigus mainisin teema 

valiku üheks põhjuseks emotsionaalset sidet nii arheoloogia kui ka pedagoogikaga, mistõttu 

näen vajadust rohkem lahti kirjutada isiklikku seost nende aladega. Seetõttu annan lühikese 

ülevaate endast ja sellest, mis võis mõjutada antud töö kirjutamist. Õppisin Põlva 

Ühisgümnaasiumis ja lõpetasin selle 2002. aastal. Jätkasin õpinguid Tartu Ülikoolis ajaloo 

osakonnas arheoloogia erialal. Pärast bakalaureuseõppe lõpetamist 2006. aastal läksin edasi 

õppima ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse magistriõppesse. Paralleelselt sooritasin TÜ arheoloogia 

magistriõppekava aineid ning ühtlasi asusin tööle Põlva Ühisgümnaasiumisse ajaloo 

õpetajana. Minu bakalaureusetöö käsitles 10.-17. sajandi hoburaudsõlgi Lõuna-Tartumaal ja 

alguses oli plaan sellega jätkata, kuid erinevatel põhjustel jäi töö teostamata. Vahepeal oli idee 

korrastada Uderna I ja II asulakoha materjal, kuid ka see jäi soiku. Peamiseks põhjuseks oli 

erinevus igapäevase töö ja uuritava materjali vahel. Seega oli minu magistritöö teema pikka 

aega lahtine, kuid siis tuli minu juhendaja Marge Konsa idee peale ühendada arheoloogia ja 
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pedagoogika, kus ma saaksin ära kasutada oma seniseid teadmisi arheoloogiast ja neid 

ühendada õpetamisega, millega ma antud hetkel tegelen. Vajadus arheoloogia õpetamise või 

vähemalt arheoloogia teadvustamise koha pealt on suur ja sihtgrupiks peaksid olema eelkõige 

õpilased, sest nad on avatud uutele teadmistele ja kannavad seda edasi ning ühtlasi saab neid 

suunata. Keegi pole arheoloogia õpetamist varem Eesti kontekstis uurinud ja teema tundus 

kohe algusest peale huvitav, samas ka ettearvamatu.  

 

Töö esmaseks ülesandeks oli kaardistada arheoloogia õpetamise hetkeolukord. Algandmete 

kogumiseks viidi õpilaste hulgas läbi ankeetküsitlus, intervjueeriti õpilasi, ajalooõpetajaid ja 

arheoloogia õpetamisega seotud isikuid. Kogutud materjal aitas luua ettekujutuse vähemalt 

osades koolides valitsevast olukorrast ja näitas antud teema käsitlemise ning uurimise 

olulisust. Käesoleva töö peamisteks allikateks ongi koolides läbi viidud küsitlusankeetide 

vastused, arheoloogia ja õpetamisega kokku puutunud inimeste ning ajaloo 

taaskehastamisüritustel osalenud õpilastega tehtud intervjuud ning õpetamiseks kasutatavad 

ajalooõpikud. Need annavad algbaasi, millest lähtuda arheoloogia õppimise ja õpetamisega 

seotud probleemide eritlemisel, nendele lahenduste otsimisel ja tuleviku suuniste seadmisel. 

Küsitluste ja intervjuude põhjal uurin õpilaste arvamust arheoloogiast ning õpetaja rolli aine 

edasiandmisel. Milliseid allikaid kasutavad õpilased informatsiooni saamiseks ja mil määral 

on nad arheoloogiast teadlikud. Õpikute põhjal vaatlen, millised on praegused võimalused 

arheoloogia õpetamiseks ja kui palju on õpiku autorid arheoloogiale tähelepanu pööranud. 

Toetudes küsitlustele, intervjuudele, õpikutele ja  oma kogemusele püüan välja tuua mõned 

metoodikad, mida on võimalik rakendada arheoloogia õpetamisel Eesti koolides. Arvestades 

magistritööle esitatud nõudmisi, jääb käesolev töö teema laiahaardelisuse tõttu ülevaatlikuks 

ja pigem teemat sissejuhatavaks, kus tõstatatakse küsimused ja probleemid, mis lahendust 

vajavad. Püüan küll välja pakkuda mõningaid lahendusi arheoloogia õpetamise tõhustamiseks 

keskkoolis, kuid põhjalikum uurimistöö ning vastuste leidmine seisab alles ees.  

 

Ülesehituselt jaguneb töö kolmeks peatükiks, mis on omakorda liigendatud teemadest 

lähtuvalt alapeatükkideks. Esimeses peatükis käsitletakse kõigepealt allikmaterjali ja 

metodoloogiat, mida rakendati antud uurimustöö tegemisel. Täpsemalt käsitletakse 

küsimustike ja intervjuude analüüsimist ning oodatavat tulemust. Peatüki rõhuasetus on 

õpilasepoolsel nägemusel arheoloogiast ja pedagoogikast üldisemalt. Analüüsitakse 

küsitlusankeete ja intervjuusid ning selle põhjal tehakse esmased järeldused küsitletud 

koolides valitseva hetkeolukorra kohta. Teine peatükk vaatleb arheoloogia õpetamise 
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olukorda ja probleemide olemust õpetaja vaatevinklist. Analüüsitakse nii arheoloogia kui ka 

pedagoogikaga kokku puutunud inimestega tehtud intervjuusid, käsitletakse Eesti koolide 

ajaloo õpikuid riiklikust õppekavast lähtudes ning ka teisi materjale, mida saab kasutada aine 

edasiandmisel. Tuuakse välja peamised probleemid ning püütakse leida nende põhjusi. 

Kolmandas peatükis püüan otsida lahendusi eelmises peatükis olnud probleemidele. Vaatlen 

positiivseid ilminguid arheoloogia õpetamisel Eestis ja tegemisi, mis on seotud antud 

valdkonnaga. Lisaks otsin võimalusi arheoloogia paremaks propageerimiseks tulevikus.  
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1. Arheoloogia õpilase seisukohalt 

1.1. Allikad ja metodoloogia 

Arheoloogia õppimise ja õpetamise hetkeseisu kaardistamiseks ning allikmaterjali saamiseks 

intervjueerisin  arheoloogiaga ja õpetamisega kokku puutunud inimesi ning õpilasi. Ühtlasi 

lasin  erinevate koolide õpilastel täita küsitlusankeete. Tulemuste analüüsimisel kasutasin nii 

kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid meetodeid. 

 

Käesoleva töö juures võttis kõige enam aega küsitluste ja intervjuude ette valmistamine, läbi 

viimine ning nende analüüs. Küsitluste ja intervjuude koostamisel oli abiks sotsioloogia 

üliõpilane Uku Visnapuu, lisaks täiendasin oma teadmisi Meri-Liis Laheranna raamatuga 

"Kvalitatiivne uurimisviis", mis aitas oluliselt kaasa intervjuude läbiviimisele ja 

analüüsimisele. Ankeetide analüüsis kasutasin SPSS statistika programmi, mille osas küsisin 

nõu psühholoogia magistri üliõpilaselt Danny Soosuult. Vastavalt töö eesmärgile pööran 

suuremat tähelepanu keskkooli õpilaste arvamusele arheoloogiast ja õppimisest. 

 

1.1.1. Ankeetide analüüsimetoodika 

 

Töö üheks oluliseks allikaks on keskkoolides läbi viidud anonüümne ankeetküsitlus ja selle 

analüüs. Küsimustiku koostamine oli keeruline ja mitmeastmeline protsess. Kõigepealt tegin 

ühe küsimustiku arheoloogia proseminari tudengitele 2007. aasta sügisel (vt lisa 1, ankeet 1) 

eesmärgiga teada saada, millised on gümnaasiumi lõpetanu teadmised arheoloogias. Selle 

koostamisel ma ei kasutanud professionaali abi, vaid küsisin nõu kaasüliõpilastelt Riina 

Rammolt ja Mari Lõhmuselt. Küsimustik oli võrdlemisi toores, mistõttu ei saanud ka loodetud 

tulemust. Lisaks vastas oodatust vähem üliõpilasi, ainult viis, seega ei anna need ülevaatlikku 

infot. Samas sain teada küsimustiku koostamise valupunktid – liiga laialivalguvate küsimuste  

tõttu ei saanud vastajad aru, mida neilt täpselt oodati. 

 

 

 

 

 



 8 

Keskkoolile mõeldud küsimustiku koostamisel võtsin alguseks arheoloogia tudengitele tehtud 

küsimustiku, kuid nüüd seadsin konkreetsemad eesmärgid ja jagasin küsimused rühmadesse:  

 

1)  Üldandmed õpilaste kohta: millises koolis õpivad, nende sugu ja vanus, vabaajategevuse 

kirjeldus. 

2)   Milline on õpetajate roll aine edasiandmisel ja huvitavaks tegemisel? 

3) Missugused on õpilaste informatsiooniallikad, kust kohast pärineb nende varasem teave 

arheoloogia kohta ja millistest kohtadest nad ise informatsiooni hangivad? 

4)  Kas ja kui palju käsitletakse koolis arheoloogiat? 

5)  Millised on õpilaste teadmised arheoloogiast?  

 

Selle küsimustiku koostamisel kasutasin sotsioloogiat õppinud tudengi Uku Visnapuu abi, 

tema suunas mind ja küsis iga küsimuse kohta, mida ma tahan sellega teada saada ja millist 

eesmärki see minu magistritöös täidab ning kuidas plaanin seda analüüsida. Sellistel 

kaalutlustel sai küsimustik läbi vaadatud ja ka parandatud. Lisaks kasutasin sõprade abi – nad 

vaatasid küsimustiku üle ja analüüsisid selle mõistetavust. Küsimustike koostamisel sain abi 

juhendaja Marge Konsalt, kes aitas graafiku koostamisega ja samamoodi vaatas küsimused 

läbi. Kuid sellest hoolimata ilmnes raskusi küsimustike analüüsimisel – avatud küsimuste 

kodeerimine osutus äärmiselt keeruliseks. Vastused koondati sarnasuse järgi gruppidesse, 

probleemiks oli aga see, kui loetelu vastused kuulusid mitmesse gruppi – vastatud oli 

erinevate koodide alla käivaid märksõnu, mille analüüsimist SPSS 15.0 programm ei 

võimalda – pidin tegema valiku ühe või teise kasuks.  

 

Ankeetküsitlusele vastas 142 õpilast, mis ühest küljest on juba täiesti piisav arv tegemaks 

statistilist analüüsi. Samas Eesti tasandil üldistuste tegemiseks on valim siiski liiga väike ja 

mõnede näitajate osas ka statistiliselt kallutatud. Näiteks tuleb statistilist kallutatust arvestada 

vanuse puhul, kus ainult kaks vastajat olid 19 aastased, mistõttu vanuse ja mõne muu teguri 

korrelatsiooni ei vaadatud. Kvantitatiivanalüüsi puhul polnud eesmärgiks keskmiste näitajate 

saamine vaid esialgsete seoste leidmine. Lisaks kvantitatiivalalüüsile kasutati ankeetküsitluste 

puhul kvalitatiivanalüüsi. Mõlema osas peab arvestama, et küsitlusele vastanud õpilased on 

läbinud erinevaid kursusi. Kursused Eesti ajalugu ja Inimene, ühiskond, kultuur annavad 

erinevad taustteadmised, mis omakorda mõjutavad ka teadmisi arheoloogiast. 

Ankeetküsitluste põhjal kaugeleulatuvate üldistuste tegemine polnud minu eesmärgiks. 

Õpilaste intervjuude ja ankeetiküsitluste analüüs ei anna terviklikku pilti arheoloogia 
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õpetamisest Eesti koolides, vaid näitab hetkeolukorda uurimuses osalenud koolides ning toob 

esile tendentsid, millele peaks edasine uurimine keskenduma. Küsimustike eesmärgiks oligi 

esmamulje saamine koolides valitseva olukorra kohta õpilaste silmade läbi. 

 

Ankeetide vastuste analüüsimiseks jaotasin küsimused teemade kaupa gruppidesse ja 

kirjutasin välja, mis oli küsimustiku eesmärk ja milline oli eeldatav tulemus. Järgmisena 

lugesin läbi koolide kaupa ankeedid ja panin kirja oma esmased mõtted. Teisena lugesin 

teemagruppide kaupa läbi kõikide koolide ankeedid ja tegin märkmeid, mille alusel kodeerisin 

andmeid ning sisestasin statistikaprogrammi SPSS 15.0. Statistikaprogrammis töötlesin 

andmeid kasutades järgmisi statistilisi analüüse. Kahe muutuja vahelise seose leidmiseks 

kasutasin korrelatsioonianalüüsi. Spearmani korrelatsiooni kasutasin siis, kui muutuja 

väärtused ei allunud nominaaljaotusele, Pearsoni oma aga siis, kui nad allusid 

nominaaljaotusele. Kahe jaotuse omavaheliseks võrdlemiseks kasutasin Hii-ruut-testi. Hii-

ruut (Χ2) on levinuim kordaja, sobib seose statistilise olulisuse hindamiseks sõltumata 

tunnuste skaalast. Kordaja ja selle statistilise olulisuse alusel hinnatakse seose olemasolu, kuid 

ei saa midagi väita seose suuna või tugevuse kohta.  

 

Lisaks SPSS 15.0 programmile analüüsisin mõnda ankeedi vastust kvantitatiivmeetodil, nagu 

näiteks küsimuse Millistest tööülesannetest Sinu arvates arheoloogi töö koosneb? vastuseid. 

Esmalt võtsin aluseks õpilaste poolt välja pakutud vastuse variandid ja neid analüüsides 

püüdsin leida üldisi tendentse. Kvalitatiivanalüüsi puhul toetusin Liina-Mai Toodingu 

raamatule „Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes” ( 2007). 

 

1.2. Ankeetküsitluse vastuste analüüs 

 

Selles alapeatükis analüüsitakse ankeetküsitluse (vt lisa ankeetküsitlus 2) vastuseid teemade 

kaupa, mis on jaotatud alapeatükkideks: esmalt antakse ülevaade valimist, järgmisena õpilaste 

vabaaja tegevustest ja milliseid seoseid saab luua arheoloogiaga, kolmandaks antakse hinnang 

õpilaste poolt õpetaja rollile aine edasiandmisel, neljandaks vaadeldakse, mil moel ja milliseid 

allikaid kasutavad õpilased teabe hankimiseks, viiendaks, mida tähendab arheoloogia õpilase 

jaoks ja viimasena uuritakse õpilaste arheoloogia huvi ja nende seniseid arheoloogiaalaseid 

teadmisi. 
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1.2.1. Valimi iseloomustus 

 

Koolide valikus sai määravaks see, et seal olid mulle tuttavad õpetajad, kes viisid  

ankeetküsitlused oma õpilastega läbi. Kindlasti peaks edaspidine töö hõlmama mitmeid koole 

üle Eesti ja keskenduma seejuures piirkondlikele ja koolide erinevustele, näiteks maa-, linna-, 

suurlinna- ja eliitkoolide vahel. Minu küsitlus hõlmas gümnaasiumi 10. klasse ja ühte 12. 

klassi Põlva Ühisgümnaasiumist. Võnnu Keskkooli ja Põlva Ühisgümnaasiumi küsitlused 

tehti 2008. aasta kevadel. Teiste koolide küsitlused viidi läbi 2008. aasta sügisel. Sellest 

tulenevalt oli ankeedi täitnutel läbitud erinev maht ainest. Küsitluste analüüsimisel tuleb veel 

arvestada, et 10. ja 11. klassis on koolidel võimalus valida, millises järjekorras teemasid 

õpetatakse: 10. klassis Inimene, ühiskond ja kultuur ja 11. klassis Eesti ajalugu või vastupidi. 

Põhirõhk oli 10. klasside küsitlemisel, sest selle põhjal on võimalik teada saada keskkooli 

astunute taustteadmised.  

 

Koolid kus küsitlus läbi viidi: Põlva Ühisgümnaasium (10. ja 12. klass), Arte Gümnaasium 

(kaks 10. klassi), Võnnu Keskkool (10. klass), Paide Gümnaasium (10. klass), Antsla 

Gümnaasium (10. klass) (vt lisa 2, tabel 1). Kokku osales uurimuses viis kooli ja seitse klassi, 

neist neljas klassis õpetasid arheoloogiaga seotud õpetajad. Klassid olid erineva suunitlusega, 

oli nii  reaal-, loodus-, kui ka humanitaarklasse, millest taaskord võisid tuleneda erinevused 

õpilaste arheoloogiaalases huvis ja teadmistes. Põlva Ühisgümnaasiumis tehti küsitlus kahes 

loodusklassis: 10b ja 12b. Klassid on võrdlemisi sarnase iseloomuga: aktiivsed ja 

loodushuvilised. Järgmisena viidi küsitluslehtede täitmine läbi Võnnu Keskkoolis, kus oli 

õpetajaks arheoloogia haridusega Karin Vimberg (tehtud intervjuu, õpetaja tagasisideleht 

puudub). Paide Gümnaasium, kus pidi õpilastele kõigepealt seletama, mida see arheoloogia 

üldse tähendab. Antsla Gümnaasium ja viimaks Tallinna Arte Gümnaasium, kus tehti kaks 

küsitlust. Arte Gümnaasiumis õpetab arheoloogiaga aktiivselt tegelev Arvis Kiristaja, kellega 

tehtud intervjuud analüüsitakse teises peatükis.  
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Joonis 1. Küsitluses osalenute poolt läbitud gümnaasiumi kursused 

 

Erinevused teadmistes võivad olla tingitud sellest, et läbiti erinevad kursused: 44,4% (63 in) 

vastanutest olid õppisid Eesti ajalugu (Paide Ühisgümnaasium, Võnnu Keskkool ja Arte 

Gümnaasium), 38,7% (55 in) olid läbinud Inimene, ühiskond ja kultuur kursuse (Antsla 

Gümnaasium ja Põlva Ühisgümnaasiumi 10. klass) ning mõlemad kursused olid läbinud  16,9 

% (24 in) vastanutest (Põlva Ühisgümnaasiumi 12. klass) (vt joonis 1). Nimetatud kursustes 

on arheoloogia osakaal erinev. Näiteks Eesti ajaloo kursuse õpikutes leiab arheoloogia 

kajastamist ainult muinasaja peatükkides see-eest Inimene, ühiskond ja kultuur kursuse 

raames on mitmed peatükid, kus arheoloogiast rääkimine on vältimatu, näiteks Trooja sõda ja 

etruskid, need olid välja toodud ka ankeetküsitluses.  
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Joonis 2. Õpilaste vanuseline koosseis. 

 

Ankeetküsitlusele vastas 142 õpilast. Vastanutest 62% (88 in) olid tüdrukud ja 38% (54 in) 

poisid. Õpilaste vanusevahemik oli 16-19 eluaastat, keskmiseks vanuseks oli 16,65 aastat 16. 

aastaseid oli 53,5% (76 in), 17. aastaseid  29,6% (42 in), 18. aastaseid 14,8% (21 in) ja  19. 

aastaseid 2,1% (3 in). (vt joonis 2) Korrelatsioonide puhul tuli välja, et paljudes küsimustes 

leidub soolisi erinevusi, vanuse puhul korrelatsioonid ei toimunud, sest vanusegrupid polnud 

ühtlaselt jaotunud. 

 

1.2.2. Õpilaste tegevus vabal ajal 

 

Ankeedi kolmanda küsimuse Loetle, millega Sa oled tegelenud/tegeled vabal ajal eesmärk oli 

teada saada, millega õpilane tegeleb vabal ja kas see võib olla kuidagi seotud 

ajalooga/arheoloogiaga. Kas õpilased veedavad oma aega aktiivsemalt (nt rulluisutades, 

sportides, tantsides) või siis passiivsemalt (nt lugedes, filme vaadates, tegeledes kunstiga jms) 

või puuduvad neil konkreetsed huvid, sisustavad nad oma aega sõprade ja arvutiga. Sellest 

lähtudes saab teha valikuid õppemetoodikas, näiteks, kas pigem soovitakse aktiivsemat 

tegevust: õppekäigud, rühmatööd või siis pigem individuaaltööd. 
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Vastused küsimusele olid väga erinevad. Vabal ajal tegeletakse näiteks õppimise, reisimise, 

televiisori vaatamise, looduses olemise, loomade eest hoolitsemise, tööl käimise, sõpradega 

koos olemise, internetis surfamise, arvutimängude, spordi, muusikaga (pillimäng, laulmine, 

muusika kuulamine), tantsimise, ratsutamise, lugemise ja kunstiga (joonistamine, fotograafia). 

Üldistades võib öelda, et peamiselt ollakse huvitatud spordist, muusikast, kuid tegeletakse ka 

muude asjadega, nii mõnedki käivad tööl. Näiteks vastas üks noormees Paide 

Ühisgümnaasiumist sellele küsimusele nii: „Söön, olen Internetis ja mängin igast värki arvutis 

ja siis vaatan telekat ja lähen sõpradega õue niisama passima. Sõidan Petsi ATV-ga“. See 

iseloomustab võrdlemisi hästi noormeeste vastuseid, üldjuhul lisandub sinna veel ka sportlik 

tegevus, näiteks Põlva Ühisgümnaasiumi 12. klassist kirjutab üks noormees järgmiselt: „Käin 

korvpallis, sõidan autoga ringi, mängin jalgpalli, sõidan rattaga, loen raamatut“.  

Missing

sõpradega 
chill

nii vaimsed 
kui ka 
füüsilised 
huvid

vaimsed 
huvid

füüsiline 
aktiivne 
tegevus - 
sport

Mida õpilane vabal ajal teeb?

 
 

Joonis 3. Õpilase vabaaja tegevused. 

 

Ankeedis loeteluna toodud vastuste edasiseks statistiliseks analüüsimiseks SPSS 15.0 

programmis jagasin õpilaste poolt välja toodud vabaajategevused nelja suuremasse gruppi (vt 

lisa 2, tabel 2): 1) aktiivne füüsiline tegevus, 2) vaimsed huvid, 3) vaimsed ja füüsilised huvid, 

4) sõpradega vabaajaveetmine (nn ilma konkreetse tegevuseta). Vastanud õpilastest  33,8% 

(48 in) tegeleb aktiivse füüsilise tegevusega, mille all on mõeldud nii erinevaid trenne kui ka 
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õpilaste vabaaja harrastusena erinevaid pallimänge, tantsimist, ratsutamist jne. Vaimsed huvid 

on 17,6% (25 in), selle alla paigutasin lugemise, muusikakooli, laulmise, kunstiga tegelemise 

jne. Nii vaimsete kui ka aktiivsete huvidega õpilasi oli  26,1% (37 in), neil oli ankeedis 

toodud mõlema grupi alla käivaid tegevusi. Viimasele rühmale, vabaajaveetmine ilma 

konkreetse eesmärgita, näiteks arvuti, sõpradega koos olemine jne, vastas 21,1% (30 in). Kaks 

ankeeditäitjat olid need kohad tühjaks jätnud (vt joonis 3). 

 

Õpilaste vabaajategevuste ja arheoloogia huvi vahel on võimalik leida seos (vt lisa 2, tabel 3). 

Eeldasin, et vaimsete huvidega inimesed on pigem huvitatud arheoloogiast, kuid antud tabel 

näitab, et pigem füüsiliselt kui ka füüsiliselt vaimselt aktiivsed noored soovivad arheoloogiast 

rohkem teada saada. Füüsiliselt aktiivsetele õpilastele võis see seostuda eelkõige aktiivse 

tegevusega ja samas ka põnevusega. Kõige vähem huvitatust näitas üles lihtsalt niisama aega 

veetvad noored, kellel kindlaid huvisid ei olnud.  
 

1.2.3 Õpetaja roll aine edastamisel 

 

Küsimusele, kui suurt rolli mängib õpetaja aine vastu huvi tekitamisel, sellele peaks andma 

vastuse õpilaste arvamusest õpetaja rollist koolitunnis. Oma senise kogemuse põhjal võin 

öelda, et head õpetajat hinnatakse kõrgelt. See juures mängivad väga tähtsat rolli õpetaja 

isikuomadused, näiteks kas ta teeb tunnis nalja või püsib rangelt teemas jne. Tund peaks 

olema huvitav ja tohiks muutuda rutiinseks. Aine peaks olema selge ja arusaadav. Näiteks 

plakatite tegemine meeldib õpilastele alates viiendast klassist kuni 12. klassini välja, aga sisu 

ja ideed muutuvad järjest asjalikumaks, seejuures on väga oluline, kuidas õpetaja õpilastele 

tööülesanded jagab ja plakatite mõtte arusaadavaks teeb.  
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Joonis 4. Õpetaja roll aine vastu huvi tekitamisel. 

 

Tänapäeval populaarset aktiivõpet rakendatakse koolides veel vähe, mida näitab ka õpetaja 

rolli jätkuv tähtsustamine õpilaste poolt (vt joonis 4). Õpetaja rolli huvi tekitamisel aine vastu 

hindasid õpilased järgmiselt: 5,6% (7 in) pidasid õpetaja rolli vähetähtsaks ehk õpetaja 

osatähtsust hinnati kuni 25%ni. Õpilastest 21,8% (31 in) hindas õpetaja osatähtsust aine vastu 

huvi tekitamisel kuni 50%ni ehk keskmiseni ja 40,2% õpilastest (57 in) hindas õpetaja 

osatähtsust kuni 75%ni ehk üle keskmise. Aine vastu huvi tekitamisel omistasid õpetajale  

100 % osatähtsuse 33,4% (46 in) õpilastest (vt lisa 2, tabel 4). Õpetaja rolli ei saa alahinnata 

ja see peegeldub ka õpilaste vastustes. 

 

Võrdlesin õpetaja rolli tähtsustamist erinevates koolides. Sellega tahtsin teada saada, kas 

koolist sõltub õpetaja rolli tähtsus, näiteks kas mõnedes koolides on õpetajad rohkem 

hinnatud, kui teistes. Korrelatsioonitabelist selgub, et koolist ei sõltu kui suureks hinnatakse 

õpetaja rolli aine edasiandmisel (vt lisa 2, tabel 5). Ka vanusest ei sõltu õpetaja rolli 

tähtsustamine (vt lisa 2, tabel 6). Küll aga esineb sõltuvus soost.  Naissoost isikud hindavad 

õpetaja rolli suuremaks kui meessoost isikud (vt lisa 2, tabel 6). Üks põhjusi võib olla see, et 

tüdrukud kuulavad tunnis rohkem õpetajat ja teevad kaasa, seevastu kui poisid tegelevad ka 

muude asjadega, kuigi see sõltub väga palju konkreetsest klassist.  

 

Kuna õpetaja tähtsust hindavad õpilased kõrgelt, siis loeb tema poolehoid ühele või teisele 

teemale väga palju, mistõttu arvan, et õpetaja isiksus mõjutab õpilaste teadlikkust ja huvi 

arheoloogiasse. Veendumaks selles vaatasin korrelatsiooni huvist arheoloogiast rohkem teada 
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saada ja seda, kas õpetaja on seotud arheoloogiaga või mitte. Risttabel (vt lisa 2, tabel 7) viitas 

sellele, et puudub seos õpilase huvi ja õpetaja arheoloogiaga seotuse vahel. Korrelatsiooni 

puudumine oli mulle üllatuseks. Õpilased tähtsustavad küll õpetaja rolli, kuid samas õpetaja 

isiklikud kokkupuuted arheoloogiaga, mida ta tunnis ka edasi annab, ei tekita õpilastes 

suuremat huvi arheoloogia vastu. Ühelt poolt võivad neil olla juba piisavad teadmised 

arheoloogiast ja rohkem informatsiooni nad ei vaja, teisalt õpetaja roll küll tähtsustatakse, aga 

siiski ei mõjuta see nii palju õpilase isiklikke huve. Seda seost peaks põhjalikumalt uurima. 

 

1.2.4 Õpilaste informatsiooniallikad 

 

Arheoloogia propageerimiseks oleks vaja teada, milliseid kanaleid pidi, lisaks õpetajale, jõuab 

informatsioon õpilaseni. Selle kohta oli küsitlusankeedis kolm küsimust informatsiooni 

allikate kohta, kuid antud töös käsitletakse neist kahte, sest kaks küsimust dubleerisid üksteist. 

Esimene küsimus oli konkreetselt arheoloogia kohta: millistes raamatutes, filmides, 

arvutimängudes, ajalehtedes, ajakirjades, oled Sa kokku puutunud arheoloogiaga, teine 

küsimus puudutas seda millistest allikatest üldse informatsiooni saadakse. 

Missing

arvutimängud

koolitunnis 
- õpetaja 
rääkis

ei tea
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Joonis 5. Kohad, kus on õpilased kokku puutunud arheoloogiaga.  
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Küsimuse, millistes meediaväljaannetes, filmides jne on õpilane kokku puutunud 

arheoloogiaga, vastustes tuli välja, et olulisemaks arheoloogiaga kokkupuutepunktiks peeti 

visuaalset meediat, näiteks televiisorit ja filme (51,1%). Filmidest mainiti loomulikult Indiana 

Jones, samuti oli mitmes ankeedis nimetatud Muumia ja Rahvuslik aare. Lisaks visuaalsele 

meediale toodi näiteid ka ajakirjandusest, raamatutest (14,2%), esile tõsteti ajaleht Postimees, 

samuti mainiti kooli (1,4%) ja arvutimänge (5%) (vt joonis 5), näiteks Lara Croft – 

Tombrider, Runescape, Warcraft I, II, III, Settlers. Strateegiamängud on populaarsed, kuigi 

neid mainitakse vähe. Raamatutest leidsid nimetamist Seitsmes papüüruserull ja Augud, 

telesaadetest Osoon ning -kanalitest National Geography. Telekanalite, näiteks History 

Channel mitte mainimine võib olla seotud sellega, et küsitlused viidi läbi pigem väikestes 

linnades, kus kaabel-TV pole laialt levinud. Ainult üksikute raamatute nimetamist seletab 

vähene lugemus, õpilastest alla poole (44%) otsivad informatsiooni raamatutest (vt lisa 2, 

tabel 8).  

 

Järgnevalt toon välja mõned õpilaste selgitused selle kohta, kus ja kuidas on nad kokku 

puutunud arheoloogiaga. Näiteks kirjutab üks noormees Võnnu Keskkoolist järgmist: 

„Lugesin raamatut Eesti muinasaeg, seal olid pildid leidudest jne“, ka ülejäänud vastustes jäi 

kõlama üldine ajaloohuvi. Samast koolist kirjutab üks neiu: „Muumia ei ole küll 

arheoloogiaga seotud, kuid seal oli palju huvitavat niisama“. Sõna „muumia“ seostub koheselt 

arheoloogiaga, samas filmi seikluslik pool tekitas tunde, et see ei saa nii olla, kuigi filmis 

näidati kaevamisi ja peategelased olid arheoloogid. Põlva Ühisgümnaasiumist pärit tüdruku 

vastus samale küsimusele oli: „Filmides, mis räägivad arheoloogiast ja mingi varanduse 

leidmisest. Üks film oli huvitav, mis kestis kolm tundi seal leiti maa-alused tunnelid ja üks 

väga vana videokassett, mis eitas jumala olemasolu. Samuti on paljudes seiklusfilmides 

arheoloogilisi väljakaevamisi“. Arheoloogiat seostatakse põnevuse ja varanduse leidmisega, 

salakäikudega ja kaevamistega ohtlikes kohtades, mis tõepoolest annab alust seiklusfilmi 

kirjutamiseks. 
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Joonis 6. Õpilaste informatsiooniallikad. 

 

Järgmisena vaatasin, millistest kohtadest õpilased üldse informatsiooni saavad. Selle kohta oli 

ankeetküsitluses vastav tabel (vt lisa 1, ankeetküsitlus 2). Tulemused järjestasin alustades 

sellest, kust kohast saavad õpilased enim informatsiooni ja lõpetades sellega, kust kõige 

vähem: Internetist 90,6% (125 in), televisioonist 87,1% (121 in), suheldes sõprade ja 

tuttavatega 65,9% (91 in), ajakirjandusest 54,7% (76 in),  raamatutest 44% (59 in) (vt joonis 

6, lisa 2, tabelid 9-13). Internet ja visuaalne meedia olid kõige populaarsemad, mis on igati 

mõistetav arvestades, et Internet on paljudel kodus olemas ja üldjuhul vaadatakse televiisorist 

uudiseid. Suheldes sõprade/tuttavatega, ilmselt selle juures ei rõhutata informatsiooni saamist 

vaid pigem koosolemist. Ajalehti loetakse vähe, päevapoliitiliste teemadega ollakse kursis 

pigem televisiooni kaudu. Näiteks minu poole pöördutakse tihti nii: „Õpetaja, kas te vaatasite 

„Ärapanijat“, seal oli…“. Raamatuid loetakse veel vähem, mida näitasid ka antud küsitlus. 

 

Järgmisena vaatasin, kas vastanu soost sõltub, kust kohast saadakse informatsiooni. Sõprade 

ja tuttavatega suheldes informatsiooni saamine ei sõltu soost (vt lisa tabeli 14). Kõige suurem 

sõltuvus oli raamatute ja soo vahel (vt lisa 2, tabel 15), naissoost isikud otsivad informatsiooni 

raamatutest sagedamini kui mehed. Väiksem oli seos soo ja ajakirjanduse vahel (vt lisa 2, 

tabel 16), tüdrukud loevad ilmselt rohkem ajakirju, mistõttu ka seekord kaldub pigem 

tüdrukute eelistusse lugeda ajakirju ja lehti. Televisiooni ja soo vahel leidub pisike 

korrelatsioon (vt lisa 2, tabel 17), kuid see oli väga väike. Pigem saavad mõlemad pooled 
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informatsiooni televisioonist, mis oli ühtlasi ka üks populaarsemaid kohti Interneti kõrval kust 

informatsiooni hangiti. Interneti ja soo vahel oli pisike korrelatsioon (vt lisa 2, tabel 18) ja 

taaskord kalduvad sealt pigem neiud infot otsima. Tüdrukud on altimad teavet otsima 

erinevatest kohtadest, seevastu noormehed, kas eelistavad ühte kohta või otsivad vähem 

informatsiooni.  

 

1.2.5. Arheoloogia läbi õpilaste pilgu 

 

Eelmisest alapeatükist saime teada peamised kohad, kust õpilased oma teadmisi täiendavad. 

Selle alapeatüki eesmärgiks on teada saada, mis noori arheoloogia juures huvitab ja kuidas 

saaks seda huvi edasi arendada. Selles alapeatükis käsitletakse õpilaste arvamust 

arheoloogiast, mida see endast kujutab, mis neid selle juures huvitab ja millised on nende 

senised teadmised arheoloogiast ehk aluspõhi, millelt saame edasi minna. Selgus, et mitmed 

eelarvamusi tuli pärast ankeetvastuste analüüsimist korrigeerida. Näiteks loodusklassi puhul, 

kus võis eeldada huvi looduse vastu, polnud seda ankeetides kordagi märgitud, mistõttu ei saa 

huvisid klassiharu järgi paika panna. Järgnevas õpilaste vastuste analüüsis toon iga küsimuse 

alguses välja oma eelarvamused õpilaste reaktsiooni suhtes, mis mul oli enne küsitluse läbi 

viimist. 

ma ei tea

ei

jah

Kas Sa tahad arheoloogilistel kaevamistel osaleda

 
 

Joonis 7. Õpilaste arheoloogilistel kaevamistel osalemise soov. 
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Arheoloogia seostub paljudele välitööde ja kaevamistega ning need omakorda tunduvad 

põnevad ning võib-olla isegi seikluslikud – sellise arvamuse kujundavad filmid ja 

seiklusraamatud. Põnevus tekitab huvi ja on heaks eelduseks edaspidisele arheoloogia 

propageerimisele. Seega ankeetküsitluse küsimuse: „Kas sa tahaksid osaleda arheoloogilistel 

kaevamistel ja põhjenda“ , eesmärgiks oli teada saada, kas õpilastel on huvi kaevamiste vastu 

ja mis neis seda huvi tekitab. Vastused olid antud töö autori jaoks üllatavad: õpilaste huvi 

arheoloogiliste kaevamiste kui konkreetse tegevuse ja avastamisrõõmu vastu oli suurem kui 

eeldasin. 76,1% (108 in) õpilastest soovis kaevamistel osaleda, 16,9% (24 in) ei soovinud ja  

7% (10 in) polnud kindlad oma soovis (vt joonis 7, lisa 2, tabel 19). Põlva Ühisgümnaasiumi 

tüdrukud toovad välja järgmisi põhjendusi: „Tahaksin, sest see  tundub huvitav ja oleks põnev 

midagi leida“, „Ma tahaks osaleda arheoloogilistel kaevamistel, sest mind on ajaloo juures 

peaaegu alati just arheoloogia huvitanud. Minu arvates on see väga huvitav kui midagi 

leitakse kaugest minevikust pärinevat“, „Tahaks, see oleks väga põnev. Eriti kui midagi leiad, 

siis on väga hea tunne, isegi kui midagi ei leia, on ikka äge“, „Tahaksin küll osaleda 

sellepärast, et see pakub mulle huvi ja hea oleks ise kogeda, kuidas see toimub.“ Põlva 

Ühisgümnaasiumi poisid põhjendasid oma soovi kaevamistel osaleda: „Tahaksin, sest alati 

võib leida midagi huvitavat ja saab palju uusi teadmisi“, „Tahan küll, sest tahaks midagi leida, 

midagi väga vana“. Põhjendused võib jagada kaheks, esiteks põnevus, millegi vana leidmine, 

teiseks uute teadmiste saamine valdkonnast, millega väga kursis ei olda. Põlva 

Ühisgümnaasiumi noormehed, kes ei soovinud osaleda kaevamistel, põhjendasid seda sellega, 

et arheoloogia ja minevik ei huvita neid piisavalt: „Eriti ei taha, võib-olla korraks tahaks näha, 

aga ise kaevata ei viitsiks. Ei paku niipalju huvi“, „Ei taha, sest mind ei huvita, mis võis 

kunagi toimuda“.  

 

Üldjuhul seostuvad õpilastele arheoloogilised kaevamised millegi põneva ja huvitavaga, 

põhjendades oma soovi kaevamistel osaleda ka uute teadmiste ja praktilise kogemusega ning 

sooviga avastada midagi – seikluslik pool. Seda teadmist saab kasutada arheoloogia 

õpetamisel, näiteks võib korraldada õppepäevi, kus minnakse vaatama arheoloogilisi 

kaevamisi. Selles ei pea osalema terve klass vaid need, kes on sellest huvitatud ja moodustada 

mitme klassi peale rühm huvilisi. Kui Rosmal toimusid Heiki Valgu juhtimisel 

arheoloogilised välitööd, siis käidi Põlva Ühisgümnaasiumist neid vaatamas ja seniajani on 

see õpilastel meeles. Konkreetne kogemus ja kokkupuude kaevamistega teevad arheoloogia 

õpilastele meeldejäävaks. 
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Missing

ei tea

kõige 
suurema osa

suure osa

keskmise osa

väikse osa

mingit osa 
ei moodusta

Kui suure osa moodustavad kaevamised arheoloogi 
igapäevatööst?

 

 
Joonis 8. Kaevamiste osakaal arheoloogi igapäevatöös. 

 

Järgmise sammuna oli tähtis teada saada õpilaste arvamus sellest, kui suure osa moodustavad 

kaevamised arheoloogi igapäevatööst (vt joonis 8, lisa 2, tabel 20) – ehk siis kas arheoloog 

seostub neile ainult kaevamistega. Kõige rohkem vastanutest 36% (50 in) leidis, et 

arheoloogilised kaevamised moodustavad keskmise osa arheoloogi igapäevatööst, suure osa 

31,7% (44 in), väikse osa 15,1% (21 in). See näitab, et arheolooge seostatakse ka millegi 

muuga kui ainult kaevamistega. Konkreetse vastuse annab ankeetküsitluse kaheksas küsimus: 

„Millistest tööülesannetest sinu arvates arheoloogitöö koosneb“. Seda küsimust ei analüüsitud 

SPSS programmis, sest siin oli tähtis õpilaste enda väljendusviis. Toon näiteks Arte 

Gümnaasiumi õpilaste arvamused (25st oli kaks vastamata jätnud), millest arheoloogi töö 

koosneb: „Arheoloog peab otsima ilusaid asju ja neid ilusaks tegema“, selle all mõeldakse 

ilmselt konserveerimist, „Asjade välja kaevamisest ja nende uurimisest ning hiljem võib-olla 

muuseumisse saatmisest“, arheoloogiliste leidude ja muuseumi seostamine, „Tuleb välja 

kaevata vanu esemeid ja luid mulla alt. Uurida, kus maa all on mingid varemed ja kus on 

ammustel aegadel elu toimunud“, „Kaevandused, uuringud, analüüsimised“, „Arheoloogi töö 

koosneb minu arvates välja kaevamistest ja ka arhiivides otsimisest asju, mis on 

arheoloogiaga seotud“, „Välitööde, esemete vanuse kindlaks tegemine, arhiivides ja 
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raamatukogus uurimine, arvutis statistika ja andmete uurimine“. Välja tuuakse järgnevad 

punktid: arhiivides informatsiooni otsimine, arheoloogilised välitööd ja leidude uurimine, 

dateerimine. Erineval kujul teatakse eel- ja järeltöid. Eriti oluliseks peetakse arheoloogilisi 

kaevamisi, mille kohta öeldakse tihti kaevandus, ning selle juures rõhutatakse tihti hoolikust 

ja täpsust. Näiteks: „Kaevamine, leitud esemete, kohtade uurimine ning õigesse aega 

paigaldamine, uute võimalike kaevanduskohtade otsimine“, „Ajaloo tundmisest, 

ettevaatlikkusest, oskusest toimida kaevamiste ajal õigesti“, „Ta peab teadma väga hästi 

erinevaid ajajärke, teadma, mis mullakihil milline ajajärk oli, peab ettevaatlikult kaevama ja 

puhastama leitud asju“. Taaskord tuleb välja, et arheoloogiat seostatakse millegi põneva ja 

huvitavaga: „Väljakaevamised, leidude uurimine ja muu huvitav“. Rõhutatakse seost ajalooga 

ja samas eksitakse – aetakse segi geoloogiaga: „Ma usun, et ta uurib erinevaid kivimeid ja 

tegeleb kaevamistöödega ning ajalooga, mis on tihedalt seotud“, „Tuleb teada ajaloos 

erinevaid aegu, geograafiliselt elu maal“. 

 

Põlva Ühisgümnaasiumi 12. b klassi õpilased pidasid sarnaseid asju oluliseks: kaevamist, 

leidude uurimist ja analüüsi. Neli õpilast 25st ei teadnud, millega arheoloog tegeleb, kuid 

teistelt sai kohati põhjalikumaid vastuseid kui Arte Gümnaasiumi õpilastelt. Gümnaasiumi 

vältel suurenevad teadmised arheoloogiast. Noormeeste vastused: „Uurimustöö ja kaevamine. 

Uurimustöö alla läheb erinevate andmete otsimine, huvipakkuva objekti või inimese kohta, 

kus see asuda võis jne. Kaevamiseks on vaja erinevaid tööriistu: labidaid erineva suurusega, 

pintsleid, näpitsaid ja olenevalt ka kohast – ekskavaatoreid“, „Kõigepealt peab arheoloogil 

olema vastavad töövahendid, nt labidas, pintsel ja muud sellised asjad. Siis peab arheoloog 

väga ettevaatlik olema, et ta objektil midagi ära ei rikuks. Ta peab hästi ajalugu teadma. Siis 

ta peab tegema endale enne uurimustöö, et mida ta otsib ja mida veel ta sealt leida võib. Peab 

neid kohti kaitsma, et neid ära ei lõhutaks“ – mõlema puhul toodi välja tööriistade olemasolu, 

viimases tooksin eraldi välja viimase mõtte – muististe hoidmise ja nende kaitsmise, veel 

tahaksin välja tuua, et õpilane eristab ajalooteadmised ja arheoloogia – „Ta (arheoloog – toim) 

peab tundma hästi ajalugu“. Lisaks tuuakse eeltöödest välja muistise ümbruse, koha uurimine 

ja lubade taotlemine, järeltöödest leidude talletamine: „Paiga uuring, lubade taotlemine, 

kaevamine, talletamine“, „Ajaloo uurimine, mõõdistamine, pinna uurimine, esemete 

kaardistamine, esemete hoiustamine“. Ka teiste koolide vastuseid vaadates ilmnesid 

sarnasused. Üldjuhul kirjeldati arheoloogi tööd lühidalt: uurimine ja kaevamine, seda 

iseloomustab ühe neiu vastus: „Üks asi muidugi väljakaevamine, rohkem ei tule meelde, äkki 

nende leitud asjade päritolu seletamine jms.“ Üldistades võib öelda, et kui õpilastel ka 
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arheoloogiaga seoses midagi muud meelde ei tule, siis vähemalt kaevamisi ja uurimist 

seostatakse arheoloogiaga.  

Missing

väga suur

suur

keskmine

väike huvi

huvi puudub

Kui suur on huvi arheoloogiast rohkem teada saada?

 
 

Joonis 9. Õpilaste huvi arheoloogiast rohkem teada saada.  

 

Küsimuse: „Kui suur on huvi arheoloogiast rohkem teada saada?“ (vt lisa 2, tabel 21) eesmärk 

oli teada saada õpilaste meelestatus arheoloogia osas. Paljud vastasid küsimusele keskmine 

huvi 40,4% (57 in) (vt joonis 9). Mõnede küsimuste puhul, kui konkreetselt vastust ei teatud, 

on keskmine kõige neutraalsem valik, mistõttu võib see keskmine huvi osutuda petlikuks. 

Seetõttu peaksin selle vastusevariandi kasuks otsustanud õpilasi pigem arheoloogia suhtes 

neutraalseteks. 36,1% (51 in) puudub täielikult või on väike huvi arheoloogia vastu, samas 

osad neist soovisid arheoloogilistel kaevamistel osaleda, sest 76,1% (108 in) avaldas selleks 

soovi (vt joonis 6). Arheoloogilised kaevamised tunduvad salapärased ja tahetakse seda 

kogeda ning seda oleks võimalik huvi äratamiseks ära kasutada. Suur huvi oli 18,4% (26 in) ja 

väga suur huvi 3,5% (5 in), sellistele õpilastele võiksid olla suunatud näiteks Interneti 

lehekülg või õpikus suunavad viited huvi edasiarendamiseks.  

 

Otsisin erinevaid seoseid, millest võiks olla tingitud arheoloogia huvi. Peatükis 1.2.3 

võrdlesin omavahel õpilaste arheoloogia huvi ja seda, kas õpetaja omab kokkupuuteid 

arheoloogiaga. Eeldasin, et sellel on tugev korrelatsioon, kuid nii see polnud (vt lisa 2, tabel7) 

Järgmisena vaatasin, kas on seos läbitud kursuste ja arheoloogiast rohkem teada saamise 
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vahel. Väikene korrelatsioon oli Eesti ajaloo ja Inimene, ühiskond, kultuur kursuse ning 

arheoloogia huvi vahel (vt lisa 2, tabelid 22, 23). Neid kahte kursust võrreldes on huvi pigem 

suurem Inimene, ühiskond, kultuur kursuse puhul. Korduvalt tuuakse käesolevas töös esile, et 

Eesti ajaloo raames käsitletakse arheoloogiat peamiselt muinasaja kontekstis ja Eesti ajalugu 

tundub õpilastele igavana võrreldes näiteks Vana Kreeka või Vana Egiptusega, mida 

käsitletakse Inimene, ühiskond, kultuur raames. Lisaks sellele räägitakse arheoloogiast 

erinevate teemade lõikes, näiteks püramiidid, Pompei, mis tekitavad õpilases huvi ja nagu 

eelnevalt välja toodi, seostavad väga paljud arheoloogiat just põnevuse ja ka natuke 

seikluslikkusega. Soost sõltub huvi arheoloogiast rohkem teada saada, tüdrukud on rohkem 

huvitatud kui poisid (vt lisa 2, tabel 24, 25). Soost seevastu ei sõltu huvi kaevamistel osaleda 

(vt lisa 2, tabel 26), kuigi tüdrukutel on suurem soov osaleda, siis on nende vahe poistega 

väga väike ja statistiliselt mitteoluline. 

Missing

arvutimängud

koolitunnis 
- õpetaja 
rääkis

ei tea

ajalehed/aja
kirjad/raama
tud

filmid, tv

Kus kohas kokku puutunud arheoloogiaga

 
Joonis 10. Õpilase kokkupuutekohad arheoloogiaga. 

 
Küsimusele, kus on õpilane kokku puutunud arheoloogiaga, vastas 142 ankeedi täitnust 141, 

kellest 50,4% (71 in) puudusid kokkupuuted arheoloogiaga, 19,9% (28 in) vastas tuttava või 

kooliga seoses, 13,5% (19 in) meedia või raamatute kaudu, lisaks toodi välja arheoloogiliste 

objektide ja muuseumide külastus 6,4% (9 in), arheoloogiliste kaevamiste nägemine 5,7% (8 

in) ning ka seda, et õpilane on ise leidnud midagi 4,3% (6 in) (vt lisa 2, tabel 27). Selle 

küsimuse juures tuleb pidada silmas, et paljud ei toonud välja kokkupuudet arheoloogiaga 
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koolis ja meedias, kuigi see tuleb teistes küsimustes ankeetides nt 4 ja 6, mis on kokkupuudete 

kohta arheoloogiaga koolis ja 13 küsimus, mis viitab kokkupuudetele arheoloogiaga meedia 

vahendusel (vt joonis 10). Seega need protsentmäärad ei ole kindlasti korrektsed vaid annavad 

ülevaate õpilaste enda poolsest arvamusest, mida nad peavad tähtsaks. Usun, et tunduvalt 

rohkem inimesi külastab muuseume, kus leidub arheoloogilisi esemeid, kui siia kirja pandi, 

samamoodi võib olla rohkem inimesi, kes on näinud arheoloogilisi kaevamisi, aga nad 

konkreetselt ei seosta seda kokkupuute all arheoloogiaga. Näiteks Tartus uue kaubamaja aluse 

ala kaevamine – kindlasti väga palju Lõuna-Eesti kooli lapsed käisid sel ajal ka Tartus ja 

nägid neid pealt, kuid see ununes peagi või ei olnud nii elav mälestus.  

 

Seniste kokkupuudete ja soovist arheoloogiast rohkem teada saada vahel on väike 

korrelatsioon (vt lisa 2, tabel 32). Selle korrelatsiooni eesmärgiks oli teada saada, kas võib 

oodata suuremat indu arheoloogiast rohkem teada saada, kui vaadata filme või teha 

õppekäike, rääkida senisest enam erinevatest arheoloogia osadest. Võiks propageerida rohkem 

aktiivõpet, aga selle jaoks oleks vaja kursusi, sest paljud käsiraamatud jäävad lihtsalt riiulile 

seisma, kuna pole aega neid lugeda.  

 

Küsimus, millega seoses on õpilased arheoloogiaga kokku puutunud, näitab, mis on õpilastel 

endal meeles ja mida õpilased ise tähtsaks peavad. Protsentuaalselt oli 45% arheoloogiaga 

kokkupuuteid rohkem kui viiel korral, 42,1% oli vähem kui viiel korral, 12,9% kokkupuuted 

puudusid (vt lisa 2, tabel 28). Seejuures tuleb märkida, et need protsendid pole adekvaatsed, 

sest vastustes kuuendale küsimusele, Milliste teemadega seoses on Sinu ajalooõpetaja 

käsitlenud arheoloogiat, tuli välja, et mõned neist, kes eelnevalt märkisid, et neil koolis 

kokkupuude arheoloogiaga puudub, vastasid selles küsimuses mõnedele arheoloogiaga seotud 

teemadele jaatavalt.  

 

Selle konkreetse küsimuse puhul sain väga hea tagasiside klassilt, mida ma ise õpetan, sest 

erinevate teemadega seoses olen rääkinud arheoloogilistest välitöödest ja erinevatest 

uurimustest, mis sobivad teemaga, näiteks etruskidest ja nende matmiskommetest – surnute 

linnad. Antud klassi kontekstis tundub, et poiste ja tüdrukute vahel on erinevus, mida nad 

tähtsustavad või mis neile meelde jääb. Tüdrukud: „Õpetaja jagas muljeid nt Rosma linnamäe 

arheoloogilistest kaevamistest“, „Õpetaja on tutvustanud oma eriala ja seniseid käike 

erinevatel kaevamistel“, „Õpetaja on rääkinud, et kohti, kus vanasti elati, uuritakse, et teada 

saada tolle aja elutingimustest“ – tüdrukud seostavad seda pigem õpetaja kogemusega ja 
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reflekteerivad teemat pigem empaatilisel tasandil ja personaalse kogemuse (siinkohal õpetaja 

poolt esitatu) läbi. Poisid nimetavad seevastu kindlaid teemasid, näiteks: „Egiptuse osa 

õppimisega, maiad“, „Sõjarelvad, Vana-Egiptus, Mesopotaamia“, „Kaevamine, asjade 

leidmine, kaevamiskohad“. Antud klassi põhjal võib järeldada, et poistele on oluline 

konkreetne teema, mis on põnev, samas tüdrukutele on oluline kogetu esitlus ja emotsionaalne 

seotus.  

 

Kuna see oli kahepoolega küsimus, mitu korda on õpetaja rääkinud arheoloogiast ja loetle 

neid teemasid, siis on väga paljud viimasele osale vastamata jätnud, näiteks Paides oli ainult 

kolm noormeest sellele küsimusele vastanud, tüdrukuid küll rohkem, aga selle põhjal ei saa 

Põlva Ühisgümnaasiumi põhjal tehtud hüpoteesi kinnitada. Antsla Gümnaasiumis olid poisid 

vastanud peamiselt seoses ajalooga ja üks oli maininud Egiptust. Tüdrukud kirjutasid, et 

õpetaja on rääkinud, kuid vastust väga palju ei täpsustatud. Võnnu Keskkool kinnitab seda 

hüpoteesi, näiteks poisid on maininud: „Teise maailmasõjaga“, „Pommide väljakaevamised“, 

„Seoses Eesti ja muu maailma ajalooga“, tüdrukud seevastu ei maini kordagi konkreetset 

teemat: „Õpetaja on meile rääkinud, oleme vaadanud õppefilme, klassikaaslane Mattias on 

meile rääkinud ja näidanud arheoloogilisi esemeid, mida ta on leidnud“, „Seoses 

klassikaaslaste ja ajalooõpetajaga“. Põlva Ühisgümnaasiumi 12ndast klassist üks neiu mainib 

egiptlasi ja Mesopotaamiat ning teine vanu tööriistu ja tarbeesemeid, ülejäänud mainivad 

lihtsalt seost ajaloo või geograafia tunniga (ajavad segi arheoloogia kivimite uurimisega, sest 

räägivad kivististest). Kaks noormeest mainivad Egiptust ja teine lisab veel Aleksander Suure 

ning Trooja filmi. Üldjuhul võib teha üldistuse, et neiud on pigem emotsionaalsed ja 

noormehi huvitavad aga kindlad teemad.  

 

Erinevate teemade juures arheoloogia käsitlemist on äärmiselt raske võrrelda, sest õpilased on 

läbinud erinevad kursused, mis kajastuvad ka nende teadmistes, näiteks ei saa eeldada, et 

õpetaja on Eesti ajaloo raames käsitlenud etruske. Siiski oli seos läbitud kursuse ja Trooja sõja 

teema ning läbitud kursuse ja etruskide teema vahel. Näiteks 64,7% Inimene, ühiskond, 

kultuur läbinud õpilasi vastas, et õpetaja on neile rääkinud Trooja sõjaga seoses arheoloogiast, 

74,2% Inimene, ühiskond, kultuur läbinud õpilasi vastas jaatavalt, et õpetaja on neile rääkinud 

etruskidega seoses arheoloogiast (vt lisa 2, tabelid 30, 31). Samas puudus seos Eesti 

muinasaja teema ja Eesti ajaloo kursuse vahel. See kinnitab, et meelde jäävad atraktiivsemad 

teemad. Trooja sõda pidasid pigem meeles noormehed, mis kinnitab eelpool toodud 
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hüpoteesi, et neiud mäletavad pigem emotsionaalselt seotud teemasid ja noormehed pigem 

kindla teemaga seotut.  

 

Osa õpilasi lisas veel teemasid, mis neile meenusid, millega seoses on õpetaja rääkinud 

arheoloogiast. Kokku vastas 18 õpilast 142st, kõige enam toodi näiteid antiikajast, ka inimeste 

kujunemist mainiti, Tallinna vanalinna kaevamisi ning 20nda sajandi arheoloogiat – seoses 

Teise maailmasõjaga. Nagu eelnevalt juba mainitud huvi tekitavad, kas kuidagi lähedalt 

seotud või siis põnevad, seikluslikud teemad. Kokku mainiti antiikajaga seostuvaid mõisteid 

6,3% (9 in), esiaja osas 2,1% (3 in), keskaja puhul 1,4% (2 in), 20. sajandi arheoloogia osas 

toodi neli näidet 2,8%, ülejäänud 87,3% (124 in) jätsid sellele küsimusele vastamata (vt lisa 2, 

tabel 29). 

 

Teema lõpetuseks oli ankeedis esitatud eetikaküsimus, kuidas toimida aardega – kas see 

endale jätta, teavitada Muinsuskaitset või ära müüa. Ühelt poolt peaks see andma ülevaate 

õpilaste teadlikkusest kultuuriväärtusega leiuga toimimise suhtes, teisalt nende eetikast. 

Ilmselt reaalne toiming ei pruugi olla sama, mis ankeetides vastatud. Kokku vastas sellele 

küsimusele 106 õpilast, kellest 76,4% (81 in) oli arvamusel, et teataks ja 23,6% (25) jätaks 

aarde endale (vt lisa 2, tabel 33). Aardeleiu müügi koha pealt leidis 139st vastanust 33,1% (46 

in), et see on õige teguviis ja 66,9% (92 in), et see on vale teguviis (vt lisa 2, tabel 34). See 

tähendab, et osa nendest, kes küll on nõus teatama, leiab, et aardeleiu müümine on õige 

teguviis. Samas kuna vastustes ei ole mainitud kellele, kas riigile või mustal turul, ei saa 

nende eetiliste valikute kohta hinnangut anda. Korrelatsioon on nii aardeleiu müügi ja soo kui 

ka aardeleiu teatamise/endale jätmise ja soo vahel (vt lisa 2, tabelid 35, 36). Pigem teatavad 

naissoost isikud aardeleiust ja meessoost isikud jätavad pigem selle aardeleiu endale, sarnaselt 

siis noormehed altimad müüma aaret, neiud seevastu leiavad, et selline käitumine on vale (vt 

lisa 2, tabel 37). Naissoost isikud on seadusekuulelikumad või vähemalt teavad, kuidas on 

eetiliselt õige käituda, kuid reaalses olukorras võidakse teisiti toimida. 
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1.3. Intervjuude analüüs  

1.3.1 Metodoloogia   

 

Küsitlusankeetidest saadava info täiendamiseks ja õpilaste kohta saadava pildi 

mitmekesistamiseks otsustasin õpilasi intervjueerida mõnel arheoloogiaga seostuval vabaaja 

üritusel. Selleks tundus olevat kõige sobilikum Kassinurme muinaslinnuse juures läbiviidav 

Jüriöö taaskehastamisüritus. Intervjuu on paindlik andmekogumismeetod, see laseb suunata 

andmekogumist vastavalt olukorrale ja vastajale ning saada põhjalikku teavet. Ühtlasi 

võimaldab see mitmekesisemaid küsimusi üksikute teemade kohta. Intervjuude 

ettevalmistamisel ja planeerimisel toetusin paljuski Meri-Liis Laheranna teosele 

„Kvalitatiivne uurimisviis“. Tehtavaks intervjuutüübiks valisin probleemikeskse intervjuu 

(Laherand 2008, 195 jj), mille tööetapid sisaldavad andmete kogumist intervjueeritavate 

sotsiaalse tausta kohta (vanus, haridus), intervjuu skeemi koostamist (ettevalmistatud 

küsimused), salvestamist, postskriptumit (vahetult pärast intervjuusid üleskirjutatud 

kommentaarid salvestusele). M-L. Laheranna (2008, 187) järgi koosneb informandiga 

läbiviidav intervjuu neljast faasist: 1) sissejuhatavas faasis selgitatakse intervjueeritavale 

intervjuu eesmärki, küsitlemise põhjuseid ja teavitatakse teda intervjuu salvestamisest; 2) 

intervjuu alustamine – antakse märku, et intervjuu algab; 3) intervjuu põhiosa; 4) intervjuu 

lõpetamine – kokkuvõtte tegemine intervjuust ja intervjueeritava panuse rõhutamine. Ise 

intervjueerides püüdsin lähtuda neljast põhietapist, mis üldjuhul ka õnnestus. Kuid ma ei 

suutnud vastata kõikidele nõuetele, mis olid esitatud M-L. Laheranna teoses, näiteks osalt 

võisid olla minu küsimused suunavad ja seetõttu soovisid intervjueeritavad minu meelejärgi 

olla. Kassinurmes oli tegu minu esimeste intervjuudega, mistõttu olin samuti ärevuses ja ka 

ettevalmistusaeg jäi lühikeseks, intervjuud tulid üksteise järele ning ma ei saanud end 

vahepeal koguda. Ettevalmistatud küsimusi oli liiga vähe, sest eeldasin, et vastatakse pikemalt 

ja põhjalikumalt, intervjuu käigus mõtlesin küsimusi juurde lähtudes ankeetküsitlusest ja oma 

töö eesmärgist. Läbiviidud intervjuude eesmärgiks ei olnud suuremastaabiliste üldistuste 

tegemine, vaid esmajoones erinevate väärtushinnangute välja toomine ja mitmekesiste 

andmete kogumine õpilaste arvamuste kohta  arheoloogiasse ja selle õpetamisse.  

 

Intervjuud annavad otsese sideme õpilastega ning aitavad teada saada nende mõtteid ja 

hobisid. Küsisin, millised teemad neid huvitavad, laiemalt lasin kirjeldada õpetamise 

positiivseid ja negatiivseid külgi, mis neile meeldib ja mis mitte ning seda saan rakendada 
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meetodite valimisel. Ühtlasi tuleb arvestama, et iga õpilase individuaalsust ja klassi 

eripäradega sõltuvalt sellest muutuvad klassiti meetodid, kuidas õpetada. Arheoloogia 

õpetamise meetodite osas keskkoolis lähtun paljuski just intervjuudest ja ankeetküsitluste 

analüüsist.  

 

23. aprillil 2008. aastal taaskehastati Kassinurmes juba neljandat korda Jüriöö ülestõusu. 

Kohal on kultuurilooline väärtus, ühel künkal asub muinaslinnus ja teise künka peale tehti 

muinaslinnuse rekonstruktsioon. Üritusel osalevad organisatsioonid olid enamjaolt seotud 

LARPiga. LARP tuleneb inglise keelsest väljendist Live Action Roleplay, eesti keelde 

tõlgituna „päris elus rollimäng“. Selles mängus kehastatakse ümber erinevateks tegelasteks, 

suheldakse kaasmängijatega proovides saada neilt kasulikku informatsiooni, täita ülesandeid 

ja järgida täpselt kehastatud tegelaskuju rolli (VG kodulehekülg). Kokku intervjueerisin 

Kassinurmes 12 inimest – kuut tüdrukut ja kuut poissi, kes kuulusid erinevatesse 

organisatsioonidesse. Intervjuude eesmärgiks oli teada saada, miks sellistel üritustel 

osaletakse, milline on osalejate huvi ja kui palju nad seostavad seda kõike ajaloo ja 

arheoloogiaga. Veel üheks eesmärgiks oli täiendada ankeetidest saadud vastuseid ja saada 

ühtlasi põhjalikum ettekujutuse õpilaste arvamustest õpetamise ja arheoloogia teadmiste 

kohta. Seetõttu küsiti neilt samu küsimusi, mis olid kirjas ankeetides, kuid nad seletasid neid 

vastuseid laiemalt.  

 

Intervjueeritavatest olid enamus Vishna-Ghrim (VG) larbiseltsingu liikmed. See 

organisatsioon tegutseb alates 2001. aasta septembrist, koondades endasse erinevaid 

seltskondi ja organisatsoone, kes tegelevad LARPiga või selle mingite aspektidega, nt MTÜ 

VG LARP Klubi1. Selles seltsingus tegeletakse uute mängijate koolitamise ja kasvatamisega, 

mis kujutab endast LARPi võitluse õpetamist ja vastavate treeningute läbi viimist. Nad on 

orienteeritud pigem mängijatele kui mängude korraldamisele. Organisatsiooni astumiseks 

piirangud puuduvad. MTÜ VG LARP Klubi nimetab end demokraatlikuks organisatsiooniks, 

kus igal liikmel on hääl ja iga hääl on võrdne ning kõik otsused peavad olema vastu võetud 

ühehäälselt. Klubil on mänguauastmete süsteem. Osad klubi vanemad liikmed õpivad 

Tallinna Ülikoolis ajalugu/arheoloogiat. Tartu ja Tallinna klubid on peamised keskused, aga 

väiksemaid tuumikuid kuni kuuest inimesest leidub Viljandis, Pärnus, Rakveres. Paljud 

juhtivad LARP aktivistid on õppinud ajalugu/arheoloogiat või on see veel omandamisel. Veel 

                                                 
1 Informatsioon  klubi kohta pärineb MTÜ VG LARP Klubi koduleheküljelt. 
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kuulusid osad intervjueeritavad LARP klubisse, mis ühendas Eesti larpihuvilisi, õigeks 

LARPiks pidasid nad võimalikult autentset keskaegset võitluskunsti ja rollimängu ühendamist 

(LARP kodulehekülg). 

 

Inimesed olid vastutulelikud ja sõbralikud ning olid nõus meeleldi intervjuud tegema, kuigi 

kartsid, et ei oska mu küsimustele vastata. Noormehi oli tunduvalt rohkem kui tüdrukuid, kuid 

intervjueerida õnnestus võrdselt nii poisse kui tüdrukuid. Leidus erinevate koolide õpilasi, sh 

Arte gümnaasiumist, mis oli ka antud töö koolide valimis, erandina tooksin välja 

vahetusõpilase Saksamaalt, kes oli Eestis õppinud 7-8 kuud. Intervjuu küsimused jaotasin 

kolme suuremasse gruppi: a) taustküsimused: vanuse (soo), kooli, millisesse organisatsiooni 

kuulub, b) Jüriöö ülestõusu taaskehastamisega seotud küsimused: miks intervjueeritav osaleb 

sellel üritusel, mis teda siin huvitab, millest huvi on tingitud, mida ta teab Kassinurmest ja kui 

palju ta seostab seda üritust ja LARPi ajalooga, c) kooli ja õpetamisega seotud küsimused, kas 

talle ajalugu meeldib, õpetaja rolli kirjeldus, senised teadmised arheoloogiast ja 

muinsuskaitsest, lisaks küsisin, kus kohast informatsiooni otsitakse. Sama teemajaotuse alusel 

analüüsitakse neid intervjuusid. Kõigepealt annan lühiülevaate oma esmamuljest, seejärel 

esitan kokkuvõtva analüüsi noormeeste vastustest ja käsitlen neiude intervjuusid lähtudes 

noormeste vastustest.  

 

1.3.2. Intervjuude analüüs 

 

Informantideks (vt lisa 2, tabel 38) osutusid enamjaolt 15-18 aastased noored, erandiks olid 

kaks: 14 ja 23-aastane neiu. Intervjueeritavad õppisid erinevates koolides: Jõgeva 

Gümnaasiumis, Miina Härma Gümnaasiumis, Tartu Mart Reiniku Gümnaasiumis, Rakvere 

Gümnaasiumis, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumis, Tartu Kõrgemas Kunstikoolis ning 

Arte Gümnaasiumis. Küsitleti kuut poissi ja kuut tüdrukut. Üldjuhul kuuluti VGsse või LARP 

klubisse (kõik noormehed, neiud vähem), mis oli ka põhjus, miks võeti osa Jüriöö 

taaskehastamise üritusest. 

 

Toon välja esmamulje ja üldistused, mis tekkisid ürituse ajal, need haakuvad paljuski edasise 

analüüsiga. Koheselt tuli välja poiste ja tüdrukute vastuste erinevus – poisid rõhutasid 

sõdimist, actioni’it ja aktiivset tegevust, millest nad koolis puudust tunnevad ja tüdrukud 

pigem kultuurilist tausta. Sarnaste ürituste jaoks otsitakse informatsiooni, sealhulgas ajaloo 
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alast eelkõige Internetist, sama tulemus tuli ka küsitlusankeetide analüüsis (vt eelpool ptk 

1.2.4). Intervjueeritavatele olid raamatud olulisemaks infoallikaks kui ankeetküsitlusele 

vastanute jaoks, kuid esmalt vaadatakse ikkagi Internetist. Veel mainiti infoallikana sõpru ja 

vanemaid. Üldjuhul õpetajate poole teabe saamiseks ei pöörduta. Enamus ei teadnud 

Kassinurme kohta midagi, kuid pidasid seda ilusaks kohaks ja lubasid kodus selle kohta 

täpsemalt järgi uurida, samas see võis olla osalt soov minule meeldida või vastata minu 

ootustele.  

 

Väga tähtsat rolli mängis informantide jaoks organisatsioon, peaaegu kõik kuulusid 

mingisugusesse organisatsiooni, peamiselt LARPi, VGsse. Kuigi tegeldakse keskaegse 

võitluskunstiga, puudub paljudel otsene huvi ajaloo vastu ja ka LARP ei seostu neile ajaloo 

teemaga. Üldjuhul jäi mulje, et enamus intervjueeritavatest tuli Kassinurme sõdimise ja 

sõpradega koosolemise pärast, ürituse seos ajalooga jäi teisejärguliseks. Tähtsustati õpetaja 

rolli, näiteks üks neiu vastas, et tema eelmised ajalooõpetajad olid väga nõrgad, mistõttu tal 

puudub ajaloohuvi. Enamjaolt lasid ajalooõpetajad enda juttu konspekteerida ja pidasid tunde 

loengu vormis, mis tegid need õpilastele igavaks. Tunni teeb huvitavaks lisamaterjal ja 

põnevad jutud, rohkem taheti rühmatööd ja diskussioone. 

 

Arheoloogia vastu tundsid mõned intervjueeritavad huvi, aga see jäi pigem kaugeks. Enamus 

õpetajaid käsitles arheoloogiat pealiskaudselt. Erandiks oli Arte Gümnaasiumis õpetava Arvis 

Kiristaja tunnis olnud õpilane, kes ütles, et õpetaja rääkis arheoloogiast ja tema tunnid olid 

eriti põnevad. Samas leiti, et kui oleks käeline tegevus, siis võiks küll huvitada ja 

arheoloogiast rohkem teada saada. Intervjueeritavad tundsid teatavat huvi Muinsuskaitse 

vastu, selles väljendus soov olla nn seadusekuulekas kodanik. Ajaloo valdkondadest on neile 

meelde jäänud muinasaeg, viikingid, keskaeg,  lähiajalugu ja eriti Teine maailmasõda. Pigem 

meeldis välismaa ajalugu, Eesti ajalugu ei peetud põnevaks. Tüdrukud tõid teemadena välja 

riietuse ja söögi ning poisid sõjalise strateegia.  

Intervjueeritud noormeeste Kassinurme tuleku põhjused olid väga sarnased: hea võimalus 

sõprade ja tuttavatega suhelda ja nalja saab ning võimalus tegeleda oma huviala – LARPiga. 

Eriti rõhutati sõdimist, ka linnuse ehitamist mainiti, kuid see ei olnud põhjus, miks 

Kassinurme tuldi. Peamiseks põhjuseks oli õhtul toimunud lahing. Veel toodi välja, et vabas 

looduses on tore ja rahulik olla, samas kordagi ei mainitud seost ajalooga, küll aga lisati, et 

saab oma fantaasiaid rakendada sõdimisel. Jõgeva Gümnaasiumi õpilased (vt lisa 3, foto 1) 

oskasid täpsemalt kirjeldada Kassinurme ümbrust ja teadsid seal olevaid objekte, näiteks hiis, 



 32 

ning selle kohta käivaid legende, näiteks Kalevipoja lingukivi, juurde märgiti, et Kalevipojaga 

saab seostada paljusid kohti. Hiit pidasid nad nii matmispaigaks kui ka ohverduskohaks, aga 

kõik rõhutasid selle pühadust. Põhjus nende laiemate teadmiste taga oli see, et Kassinurme 

jääb Jõgeva maakonda ja oma kodukandi ajalugu teatakse ikka mõningal määral. Miina 

Härmas õppiv nooremees ei teadnud, kas tegu on originaalse puulinnusega või mitte, 

kommenteerides seda nii: „Sellised olid üsna tavalised vanasti”. Samas üks Jõgeva noormees 

teadis, et Kassinurmes on nii muinasaegne linnus kui ka hiljem teisele mäele tehtud 

rekonstruktsioon, lisades juurde: „Päris linnusel on arheoloogiline väärtus, sinna peale ei tohi 

ehitisi rajada“. Miina Härmas õppiv noormees leidis, et ei vaja rohkem teavet Kassinurme 

ajaloo kohta, sildid ja pildid on igal pool üleval kui peaks huvi tekkima ning sellest piisab. 

Kuigi mainis, et võiks olla kõigile kättesaadav leht, hästi üldistav, kus on kõik kirjas. Sellist 

lehte meenutab www.larp.ee, mis annab teavet LARP ürituste kohta ja samas annab 

lühiülevaate seal toimuvast. 

 

Kassinurme üritust nägi Miina Härma Gümnaasiumis õppiv noormees ajaloolistest kontekstist 

lähtuvalt, näiteks tema püüdis võimalikult täpselt olustikule vastavaid riideid kanda ja ka 

tarbeesemeid teha, nii oli ta valmistanud endale isegi puunõud. Ka teised noormehed tegid 

endale ise riideid (vt lisa 2, foto 1), isetegemise üle tunti uhkust ning rõhutati, et neid üritati 

teha võimalikult tõetruult. Esile toodi oma organisatsiooniline kuuluvus ja et sealt saadakse 

vajalikku informatsiooni, sealhulgas ajaloo kohta. Suuremaks eesmärgiks peeti soovi 

võimalikult autentselt jäljendada keskaegset relvastust ja võitluskunsti. Kuigi üldine pilt 

taaskehastamise üritusest oli relvastuse ja riietuse koha pealt väga kirju, olid siiski enamus 

oma väljanägemisega vaeva näinud. Rakverest pärit noormees, kes osaleb kõikidel üritustel, 

rõhutas selle aasta erilisust, sest esmakordselt kuulub ürituse juurde taaskehastajate võitlus, 

kus üritatakse täiesti autentselt edasi anda ajalugu ja autentsuse alla pidas ta silmas eelkõige 

kostüüme (vt lisa 2, foto 2). Ka tema tegeleb taaskehastamisega ja see huvi sai alguse 

LARPist. Informantidest ainukesena eristas see noormees taaskehastamist ja LARPi. 

Taaskehastamisega tegeleb Eestis Mõõgavõitluse Klubi TURM. Nende kodulehel on kirjas: 

„Ajaloo taaskehastajate turniiridel nõutakse ka varustuse vastavust arheoloogilistele leidudele. 

/…/ Kuna ka meil tegelevad ajaloo taaskehastamise ja mõõgavõitluse traditsiooni 

elushoidmisega kultuuri- ja ajalooteadlikud inimesed, kaldub siinne tegevus peamiselt 

muinasaja ja viikingikultuuri imiteerimise poole“ (TURM kodulehekülg). Nende seos ajaloo 

ja arheoloogiaga näib olevat tihedam ning nad ka ise rõhutavad seda. Oma uurimuse käigus 
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ma ühegi nende liikmega intervjuud ei teinud ja seetõttu käesolevas töös klubis osalevate 

õpilaste tegevust lähemalt ei käsitleta, see jääb edasise uurimustöö huviobjektiks.  

 

Oma huvi ajaloo vastu määratledes ütlesid osa informantidest, et ajalugu neile meeldib, aga 

suuremat kirge selle vastu ei tunta, pigem huvituti konkreetsetest teemadest, mida 

organisatsioonis olles vaja läheb. Üks Jõgeva gümnasist arvas nii: „Ajalugu on liiga keeruline. 

Aastaarvude järgi on ajalugu raske õppida“. Tõepoolest kronoloogiline lähenemine jääb 

õpilastele kaugeks, samas annab see ainele kindla raamistiku. Minu arvates võiks 

kronoloogiline ajalookäsitlus olla esitatud inimesekesksest aspektist lähtudes, kuid sellel 

teemal peatun pikemalt kolmandas peatükis. Informantide ajaloo huvi piirdub noormeeste 

puhul üldjuhul sõdadega ja sõjastrateegiatega ning lahingutaktikatega, näiteks toodi välja 

Sparta ja Rooma: „Mängid arvutimängu või vaatad filmi, siis tahab selles ajas sees olla, mis 

tunne see oleks, kuidas käituda selles olukorras“. Tuuakse esile olustikule vastava käitumise 

olulisus. Järgnevad intervjueeritavad põhjendasid väga hästi ajaloo tundmise tähtsust õpilase 

seisukohalt – arvuti mängude jaoks on vaja tunda keskkonda, et seda täielikult nautida. 

Arvutimängud olid ka üheks põhjuseks, miks mõnel informandil keskaja vastu huvi üldse 

tekkis. Seal leidub ka arheoloogiat, nimetati samu mänge, mida ankeetküsitlusteski. Üllatuslik 

oli informantide väljatoodud seos arheoloogia ja Atlantise vahel – sakslased otsisid Atlantist 

Teise maailmasõja ajal nii Lõuna-Ameerikast kui ka Tiibetist. Samuti oli Miina Härma 

gümnaasiumi õpilase muinasaja huvi põhjendus natuke erandlik: „Esiteks asjad on väga 

ilusad“, esemelise kultuuri väärtustamine. Lisaks rõhutas ta müüte, intervjueeritava noormehe 

vaated näisid rahvusromantilistena, mida ilmestab järgnev tsitaat: „Muinaseestlased tugev 

rahvas ja noh, selline kergelt rahvuslik tunne ka sellest ajast, et noh, iseseisev Eesti 

põhimõtteliselt kunagi ammu, hästi ammu“. Kuigi antud noormehele meeldis lähiajalugu 

kõige enam, lisas ta juurde, et muinasaega võetakse koolis liiga vähe.  

 

Tartu Kunstikoolis õppivale noormehele, kes läks sinna Jõgeva Gümnaasiumist, meeldis 

ajalugu kuni keskajani: „Vanaajast kuni keskajani, kus püsse ja päris selliseid asju ei olnud“. 

Muude maade ajalugu tundus talle huvitavam, suurejoonelisem, eelkõige paelub ka teda sõda. 

Üks Jõgeva gümnasist tõi välja, et nende ajalooõpetaja on liiga vana ja ka ajaloohuvi pole 

väga suur, pigem meeldib õpetajat kuulata, mida põhjendati sõnadega: „Õppida ei viitsi“. 

Samas just sellel noormehel olid väga laialdased teadmised, mida ilmestab juba eelpool 

toodud tsitaat: „Päris linnusel arheoloogiline väärtus, sinna peale ei tohi ehitisi rajada. /…/ 

Kui aarde leiad, siis peab viima kunstimuuseumisse“. Põhjused, miks leiu peaks muuseumisse 
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viima, olid majanduslikud kaalutlused, esiteks saab leiutasu ja teiseks „Mingi vana mündiga 

maksta ei saa, et parem oleks päris raha vastu vahetada“. Aardeleiu osas oli Rakvere 

Gümnaasiumis õppiv noormees teadlik õigest tegutsemiseviisist: „Peab helistama 

Muinsuskaitsesse, ise näppida ei tohi – see on seadus. Tegelt ei tea, mis teeks, kui kulda 

leiaks, mõtlen siis välja kui leiaks, et ilmselt ahnus tuleks ikka mängu, aga ilmselt ei oskaks 

kuhugi maha ka müüa. Pigem oleks mõttekam teatada, et saab leiutasu ka, pole mõtet 

ajalooväärtust rikkuma hakata. Vastavate institutsioonidega võtaks ühendust.“ Arutluse 

tulemusena jõudis ta järeldusele, et mõttekam on aardeleiust teatada, kuid samas inimlik 

ahnus võib seda takistada, ilmselt tegelik käitumisviis ilmneks alles siis, kui ta tõepoolest 

leiab aarde. 

 

Õpetaja rolli aine edasiandmisel hinnatakse pigem suureks, mis ilmnes ka ankeetküsitlustes. 

Kui õpetaja oligi rääkinud arheoloogiast, seostus see eelkõige välismaaga, Eesti osas 

tunduvalt vähem, näiteks toodi enamjaolt Egiptust. Jõgeva Gümnaasiumi õpilane oli ainult 

ühel tingimusel nõus väljakaevamistel osalema – kui need toimuvad soojal maal. Taaskord 

seostati arheoloogiat natuke ulmelise ja seiklusliku nn kadunud maailmaga. Rakvere 

noormees tõi välja ühe ankeetküsitluses olnud põhipõhjuse – kogemuse, millepärast 

soovitakse kaevama minna. Arheoloogiahuvi otseselt kellelgi ei täheldanud ja neile jäi see 

kaugeks ning nende teadmised selle koha pealt olid võrdlemisi kesised. 

 

Viikingeid nimetati üheks huviobjektiks ja toodi välja, et ka Saaremaal olid viikingid: „Mere 

ääres ikka mingeid oli“, eelkõige seostus see neile seltsiga Vaiga isandad ja emandad, mis 

tegeles samamoodi LARPiga. Jõgeva gümnasistid uskusid, et LARP organisatsioonides ja 

üritustes leidub piisavalt palju ajalugu, näiteks toodigi Jüriöö ülestõusu taaskehastamine 

Kassinurmes. Intervjuude järgi tundus, et mütoloogia näis neile olevat ajaloost olulisem, 

mängiti mütoloogiapõhiseid laua- ja kaardimänge, eriti, mis olid seotud viikingitega, näiteks 

viikingimale. Rakvere abiturient usub, et VG kuulub pigem fantaasiamaailma kui ajaloo 

valdkonda. Samas tõi ta näiteks Kassinurme, kus püütakse tõetruult ajalugu taaskehastada: 

tema roll Kassinurmes oli mängida Eesti maarahvast ja VGs räägiti Jüriöö ülestõusu kohta 

järgnevat: „Eestlased ei olnudki ainult peksupoisid, vaid eestlaste käes olla olnud ori üks 

Taani kuningas“. Nii oodatakse ajaloolt pigem huvitavaid fakte kui „igavat pähe tuupimist“. 

Jõgevalt pärit noormees leiab: „Õppefilme oleks ka huvitav vaadata, tavaliselt neid ikka 

vaadatakse“ – filmide pidev rõhutamine viitab visuaalse pildi tekitamise vajadusele, seetõttu 
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arheoloogiast plaanitavad õppefilmid on ideaalne viis propageerida noortele arheoloogiat. 

Nendes filmides peab olema narratiiv, mitte üksnes faktiline materjal. 

 

Rakvere abituriendil koosnes ajalootund õpiku lugemisest ja selle põhjal konspekti tegemisest 

ning järgmine tund osa vastamisest. Tõepoolest on raske sedasi tunnis õppides ajaloohuvi 

säilitada ja huvi tekitamine ajaloo vastu on sellisel veel keerulisem. Ta rõhutas, et parem 

variant oleks isegi see, kui õpetaja räägib ja siis peab konspekteerima, sest õpetaja oskab 

rõhutada olulisemaid aspekte, aga iseseisvalt õpikust tähtsama üles leidmine on keeruline. 

Ilmselt saab seda pidada üheks põhjuseks, miks õpetaja käest informatsiooni küsima ei minda. 

Jõgeva Gümnaasiumi õpilane leidis, et „Ise vajaliku välja uurimine on põnev, teeb rohkem 

rõõmsaks, kui ise midagi leiad“. Samamoodi otsib Rakvere Gümnaasiumi õpilane ise 

informatsiooni, näiteks oli ta viimati Internetist otsinud ühe raamatu sõjataktika kohta. Ta tõi 

välja selle, et kui inglise keelt valdad, siis leiab Internetist iga asja kohta informatsiooni. 

Internet on mugav, raamatukogu seevastu keeruline, eriti kui ei tea, kust otsida ja mida on 

täpsemalt vaja. 

 

Järgnevalt analüüsin Kassinurmes neidudega tehtud intervjuusid ja võrdlen nende vastuseid 

noormeeste omadega. Teistest põhjalikumalt analüüsin ühe Arte Gümnaasiumis õppinud neiu 

intervjuud, sest tema asendusõpetajaks oli Arvis Kiristaja, kes tekitas temas suuremat 

ajaloohuvi. Veel käsitlen eraldi Saksamaalt Eestisse tulnud vahetusõpilase intervjuud. 

 

Nii nagu poisid tulid ka tüdrukud Kassinurme üritusele eelkõige põnevuse ja sõprade pärast. 

Sarnaselt poistega kirjeldati Kassinurme ilusa kohana ja lubati kindlasti koju naastes selle 

paiga kohta informatsiooni otsida, sest suurem osa intervjueeritavatest ei teadnud paiga kohta 

eriti midagi. Peale intervjuud aga plaaniti minna kohapeal olevaid infostende lugema. 

Poistega võrreldes üheks suureks erinevuseks võib pidada seda, et intervjueeritavad tüdrukud 

ei olnud vastava ajastu riietes, küll aga olid kõik noormehed, samuti ei kuulunud kõik 

tüdrukud LARPi organisatsioonidesse, osad olid tulnud Kassinurme lihtsalt sõprade õhutusel 

ja ürituse enda kohta neil täpsem teave puudus. 

 

Üks Arte Gümnaasiumis õppiv tüdruk oli aga ajaloohuviline, ta oli ainuke, kes oli lugenud 

kohapealseid stende Kassinurme muinaslinnuse kohta ja oli hiljuti teinud Eesti muinasaja 

inimese kohta ka uurimustöö. Selle juures tõi ta välja, et probleemiks oli informatsiooni 

kättesaadavus, Internetist ülevaatlikku materjali ei leidnud. Ühtlasi oli ta ainuke 
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intervjueeritav, kellele meeldis Eesti ajalugu, eriti muinasaeg. Tema teadmised Kassinurmest 

olid suuremad kui teistel neiudel, mis võis olla tingitud kohapealsete infostendide lugemisest. 

Nii näiteks teadis ta, et Kassinurmes on muinasaegne linnus, kuid teise mäe peale tehti 

rekonstruktsioon. Huvi arheoloogia vastu tekitas temas tema endine ajalooõpetaja A. 

Kiristaja, sest ta rääkis väga kaasahaaravalt väljakaevamistest.  Ka oma praeguse õpetajaga on 

intervjueeritav väga rahul, sest õpetaja seletab väga palju ja ei keskendu õpiku tekstile, kuigi 

leiab, et rohkem võiks olla tundides arutelu. Veel võiks siduda loomingulisi ülesandeid 

ajalooga. Käeline tegevus annab lisaessentsi. Muinsuskaitse koha pealt leiab intervjueeritav, 

et seda peaks Eesti ajaloo kursuse muinasaja osa raames kindlasti käsitlema. Näiteks kui ma 

küsisin aardeleiu kohta, siis ta küll ütles, et annab sellest Muinsuskaitsele teada, aga ta ei 

teadnud, et saab leiutasu ning ka see tuli üllatusena, et seaduses on kirjas, et ta aarde 

leidmisest peab teavitama.  

 

Ka Kassinurme üritusel osalenud saksa neiu oli natuke huvitatud ajaloost, seda peamiselt 

muistsete inimeste eluviisi aspektist, kuidas nad elasid, ja milline oli nende kultuuriline 

kontekst. Siit tuleb taas välja erinevus noormeeste ja neiude vahel, kus noormehed huvituvad 

pigem sõdadest ja neiud kultuurist. Saksamaa tunnid erinevad Eesti omadest, õppimist 

alustatakse antiikajast ja lõpetatakse Teise maailmasõjaga, pole sellist kordusringi nagu 

Eestis, et põhikoolis läbitakse üks teemade ring ja gümnaasiumis korratakse seda 

põhjalikumalt. Saksamaal vaadatakse dokumentaalfilme, kirjutatakse palju tahvlile ja 

vihikusse, mis iseenesest väga palju ei erine Eesti koolide õppetundidest. Lisaks tehakse 

raamatutest koopiaid, palju lisamaterjale ja kasutatakse erinevaid allikaid, mille põhjal saab 

õpilane oma arvamuse kujundada. Arheoloogiat üldjuhul ei käsitleta, ainult ajalookursuse 

alguses, kus antakse ülevaade ajalooallikatest, seetõttu olid intervjueeritava teadmised 

arheoloogiast kesised ja küsitletu mainis, et ise ta kaevamistel osaleda ja asju otsida ei soovi. 

Ajaloost meeldis talle kõige enam keskaeg ja Teine maailmasõda. Muinsuskaitse osas leidis 

ta, et on oluline, et seda koolis õpetatakse, näiteks ta ei teadnud, et peab leiust teatama, ta 

oleks küll seda teinud, kui see oleks tema arvates piisavalt tähtis olnud. Ta jõuab järelduseni, 

et kui inimesed rohkem teaksid sellest, siis nad annaksid oma leide rohkem ära või vähemalt 

annaksid neist teada. 

 

Intervjueeritud neiudest ainult kuuest kaks kuulusid LARP organisatsiooni. Vanalinna 

Hariduskolleegiumi neiu sai teada LARPi kohta ajalehest ja seejärel otsis Internetist 

lisainformatsiooni juurde. Alates eelmise aasta kevadest kuulus ta VGsse, Kassinurme 
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ajaloolisest taustast ei teadnud ta midagi, aga üritusele kohale tulnud seltskonda pidas väga 

heaks. Üks neiu Arte Gümnaasiumist leidis, et taaskehastamine on lõbus ja arendav ning 

annab ajaloo õppimisele palju juurde, kuigi tema oli ka ainuke, kes sellise seose välja tõi. 

Ajaloo huvi koha pealt arvas Vanalinna Kolleegiumis õppiv neiu nii: „Ajaloohuvi ei ole, sest 

mul on olnud halvad õpetajad“, samamoodi tähtsustab Arte Gümnaasiumi õpilane õpetaja 

rolli, kommenteerides A. Kiristaja õpetamisviisi: „Tunnid on hästi huvitavad, tekitas esimese 

huvi ajaloo vastu.” Need vastused näitavad, et tähtsustatakse õpetaja rolli ja just õpetajad 

võivad tekitada oma tundidega ajaloohuvi. Lisaks mainis Arte Gümnaasiumi neiu, et 

ajaloohuvi on kaasa aidanud ka sellele, et ta Jüriöö taaskehastamise üritusel osaleb. Teiste 

intervjueeritavate puhul oli pigem vastupidi,  see vähene ajaloohuvi, mis neil oli, oli tekkinud 

tänu organisatsioonile, kuhu nad kuulusid.  

 

Neidude vastustest jäi kõlama järgnev kirjeldus: hea õpetaja kasutab lisamaterjale ja räägib 

õpikutekstile juurde, ta teeb seda kaasahaaravalt, mitte monotoonsel toonil. Oma praegust 

õpetajat kirjeldas Arte Gümnaasiumi õpilane järgmiselt: „Räägib iga tund osa läbi ja ütleb 

täpsemalt, mida teadma peab, kasutab kaarte, vaadatakse filme, lisaks toob päris esemeid 

tundi, ainult rohkem võiks arutelu olla.” „Päris esemete” tundi toomisega luuakse  õpilasel 

emotsionaalne side esemega ja räägitu jääb paremini meelde või vähemalt tekib visuaalne pilt 

esemest. Halba õpetajat iseloomustas Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane järgmiste 

näidetega: esiteks, rühmatöid ei ole, toob välja faktid, aga ei põhjenda, miks üks või teine asi 

toimus, laiemat tausta ei seleta. Veel lisas ta: „Teooriast alati ei piisa, võiks praktiliselt ka 

proovida, näiteks aadliperekonna õhtusöök“. Informandi ajaloo huvi väljendus eeskätt  

keskaja uhketes aadlikleitides ja talle pigem meeldis selline ajastul elanud inimese väline 

pool. 23-aastane neiu, kes oli juba varem kooli lõpetanud, oli ka ajaloohuvi olemas, isegi 

mõtles kunagi arheoloogiat õppima minna: „Kaevamised huvitavad ja põnevad, aga just siuke 

kirjatöö ja siis need daatumid ja pisikestes asjades sobramine, siuke mulle võib-olla hästi ei 

istu“. Samamoodi seostab kaevamisi põnevusega ja aastaarvud tunduvad igavad, mis taaskord 

viitab sellele, et kronoloogilist ajaloo käsitlust peaks ilmestama näiteks tehnoloogiakeskse 

lähenemisega. Arheoloogias rõhutab intervjueeritav leidmise rõõmu samamoodi tuli see välja 

küsitlusankeetides. Mart Reiniku Gümnaasiumi õpilastele ajalugu ei meeldi, põhjenduseks 

tuuakse, et ei jää meelde ja pigem meeldivad reaalained. Huvi tekib ainult siis, kui õpetaja 

räägib õpiku tekstile juurde ja selgitab seoseid. Kokkuvõtvalt saab öelda, et koolis tekitavad 

ajaloohuvi pigem kindlad teemad, nende analüüs ja arutelu, kindlasti ilmestavad tundi 

lisamaterjalid. 
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Vanalinna Hariduskolleegiumi õpilane leiab, et muinsuskaitse õpetus võiks olla koolitunnis. 

Aardeleiu koha pealt küsiks ta kõigepealt ema käest, sest ta on ajaloolane. Kui aardeleid on 

väärtuslik, viib ta selle muuseumisse: „Kui potitäie münte leiaks konkreetselt, siis ühe jätaks 

endale, ülejäänud annaks ära, mis ma nendega ikka teen“. Mart Reiniku Gümnaasiumi 

õpilased ei teadnud muinsuskaitsest midagi, aga aardeleiuga toimiksid järgnevalt: „Kui aarde 

leian, siis pean selle viima asutusse, mis tegeleb leitud asjadega, vanaaegsete leitud asjadega“. 

Teine Mart Reiniku Gümnaasiumi õpilane leiab: „Esialgu vist tahaksin seda endale jätta, 

kõigepealt esimene mõte, aga tegelikult oleks seda väga tore teistele näidata ja samas anda 

võimalus ajalugu nagu oletada, vaadata, uurida. Arvan, et viiksin selle siiski mingi teadja 

inimese kätte, kes oskab sellega midagi targemat teha kui mina“. Aarde osas tahetakse seda 

alguses endale jätta, kuid pikema kaalutluse tulemusena leitakse, et parem on see siiski ära 

anda, et ka teised näeksid ja teadus saaks sellest kasu. Noormehed samamoodi on nõus aarde 

ära andma, kuid majanduslikel põhjustel, seevastu neiud teeksid seda osalt kohusetundest, 

osalt sellepärast, et teised inimesed saaksid ka vaadata. 

 

Küsimusele intervjueeritavate peamiste informatsiooniallikate kohta vastas üks Vanalinna 

Hariduskolleegiumis õppiv tüdruk, et tema saab informatsiooni peamiselt Internetist, aga 

küsib ka ema käest. Ka viimased kaks intervjueeritavat tüdrukut said informatsiooni 

Internetist, samas küsiti ka vanematelt ja kasutatakse uut entsüklopeediat, sest Internetist väga 

täpselt ei leia. Ankeedivastuses vanemate käest küsimine nii otseselt välja ei tulnud, kuid 

intervjuude puhul rõhutati seda mitme küsitletava poolt. 23-aastane neiu pidas samamoodi 

Interneti esimeseks infoallikaks, sest pärast esmase teabe saamist on kergem raamatutest 

otsida. Tavaliselt raamatuid ei toonitata ja need on sekundaarne infoallikas. Nii 

intervjueeritavad kui ka ankeetküsitluse täitjad jäid vanusegruppi 15-18-aastased, seetõttu 

võib sellel olla vanuseline seos, näiteks selles eas loetakse vähem, kuid antud hetkel sellele 

hüpoteesile tõestust ei ole. 
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1.4. Hetkeolukord õpilaste põhjal 

 

Arheoloogia õpetamise ja arheoloogiast arusaamise parandamise eelduseks on sihtgrupi, 

kelleks on antud hetkel õpilased, tundmine. Järgnevalt esitan lühikokkuvõte ankeetküsitluste 

ja Kassinurme üritusel tehtud intervjuude põhjal hetkeolukorrast arheoloogia õpetamisel Eesti 

koolides õpilaste pilgu läbi.  

 

Kuna ankeetküsitluse valimisse kuulusid juhuslikkuse alusel valitud viis kooli, siis ei pruugi 

minu analüüsitulemused olla üldistavad kogu Eesti koolides valitsevale olukorrale. 

Intervjuude valim hõlmas rohkem erinevaid koole ja vanusegrupp oli ka suurem 14-23-aastani 

(ankeetküsitluste puhul oli selleks 16-19), siiski 23-aastane neiu olu erand ja sattus juhuslikult 

valimisse. Samas esindasid informandid ühte kindlat sihtrühma, kelle ühendavaks lüliks oli 

kooliväline tegevus, mis nende puhul oli LARPiga seotud. Ankeetküsitluste puhul tuli esile 

suuri erinevusi vastustes, mis võisid olla tingitud erinevatest läbitud kursustest. Intervjuude 

puhul võis rolli mängida vanus. Nii intervjuude kui ka ankeetküsitluste puhul sõltusid 

vastused paljuski ka soost. 

 

Ankeetküsitluse põhjal võib välja tuua korrelatsiooni arheoloogia huvi ja õpilaste vabaaja 

tegevuste vahel: arheoloogiast soovisid rohkem teada saada ja olid huvitatud pigem 

aktiivsemad õpilased. Selle põhjuseks võib olla arheoloogia seostamine välitöödega ja natuke 

ekstreemsustega, näiteks Egiptuses kuuma käes kaevamine. Selle eelduse põhjal tehtigi 

intervjuud LARPi harrastavate inimestega Kassinurmes, kuid seal küsitletud inimestel 

suuremat arheoloogia huvi ei täheldatud. Eeldus, et LARP organisatsiooni liikmetel on 

suurem ajaloohuvi, näib meelevaldne – ühelt poolt LARP propageerib keskaegset võitlust ja 

näiteks ajastule omast autentset riietusstiilis, siis ometi seal olevad liikmed ei seosta seda 

ajalooga. Osad VG Tallinna juhtivad liikmed õppisid ajalugu, isegi arheoloogiat, siis klubi 

liikmed, keda intervjueeriti said innustust pigem mütoloogiast ja Tolkieni raamatutest. Seda 

väljendab Jõgeva Gümnaasiumi õpilaste huvi müütide vastu, mängiti ka mütoloogiapõhiseid 

laua- ja kaardimänge.  

 

Õpetaja rolli aine edasiandmisel hinnati nii ankeetküsitluste vastajate kui ka intervjueeritavate 

poolt kõrgeks. Intervjuudes toodi välja, et hea õpetaja kasutab lisamaterjale, ilmestab õpiku 

teksti omapoolse jutuga, põhjendab sündmuste käiku ja ilmestab seda põnevate faktidega. 
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Rohkem sooviti rühmatöid ja filmide vaatamist ning arutelu. Õpetaja jaoks on klassi 

diskussioonid problemaatilised, sest mingil hetkel ei pruugi õpetaja seda enam kõike 

kontrollida ja arutelu valgub liialt laiali. Samas just arutelude käigus saavad õpilased oma 

mõtteid välja öelda ja arendada oma argumenteerimisoskust. Halb õpetaja seevastu laseb 

õpikust iseseisvalt vihikusse konspekteerida. Leidub mitmeid põhjuseid, miks lastakse õpikust 

vihikusse konspekteerida: 1) õpioskuse arendamine – olulise eristamine mitteolulisest, 2) läbi 

kirjutamise jääb materjal paremini meelde, 3) õpetaja ei suuda piisavalt atraktiivselt teemat 

edasi anda, põhjusteks võib olla nii vähene tunni ettevalmistus kui ka lünklikud teadmised 

teemast. Kohe pärast bakalaureuseõppe lõpetamist kooli tööle minnes ei olnud mul osade 

teemade puhul veel piisavalt teadmisi ja seetõttu oli kergem suunata õpilasi iseseisvale tööle, 

mõelda välja mõni rühmatöö või töövihiku täitmine, seevastu diskussioonid ja arutelud 

toimusid ainult nende teemade osas, mida valdasin rohkem. Algaja õpetajana oleks tookord 

minu jaoks olnud väga keeruline tunnis plaaniväliselt uut materjali kasutada või tempot 

muuta.  

  

Nii küsitlusankeetide kui ka intervjuude põhjal tuli välja, et õpilaste jaoks on vaieldamatult 

kõige populaarsemaks teabe otsimise kohaks Internet. Olulise infoallikana mainiti ka 

vanemaid, sõpru ja tuttavaid, samas kui raamatud jäid suures osas tahaplaanile. 

Intervjueeritud õpilased ei maininud kordagi televiisorit infoallikana, kuigi ankeetküsitlustes 

oli see teisel kohal.  

 

Arheoloogia vastu tuntakse huvi, see tundub õpilastele natuke müstiline ja kauge, eelkõige 

seostub see neile väljakaevamistega, kus paljud ankeetküsitlusele vastanud ja mitmed 

intervjueeritud õpilased tahaksid osaleda. Osalemise soovi põhjendati sooviga midagi leida ja 

uue kogemuse saamisega.  

 

Kokkuvõtteks soovin esile tuua mõned tähelepanekud Arte Gümnaasiumi õpilasega tehtud 

intervjuust, mis oli põgus pilguheit ajaloo huviga õpilase maailma. Tema toonitas, et õpetajal 

on oluline roll ajaloo vastu huvi tekitamisel, tunnid peavad olema kaasahaaravad, õpiku 

materjalidele lisaks tuleb seletada põnevaid fakte ja selgitada sündmuste laiemat tausta. 

Üldistava materjali kätte saamine võib olla probleemiks õpilasele ja oleks vaja Interneti 

lehekülge, kus oleks võimalik saada informatsiooni ja viiteid erinevate teemade osas. 

Muinsuskaitse osa oleks vaja gümnaasiumi ajaloo tundidesse sisse viia, näiteks Eesti 

muinasaja käsitlemise juurde. 
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2. Arheoloogia õpetamise problemaatika õpetaja seisukohast 

 

See peatükk käsitleb arheoloogia õpetamise problemaatikat õpetajate vaatenurgast. Peamised 

probleemküsimused, millele tahan tähelepanu juhtida on: Miks arheoloogia on jäänud ajaloo 

õpetamise varju, kuigi muinasaeg moodustab pikima perioodi Eesti ajaloost? Miks on 

ajalooõpetajal raske mõista arheoloogilist materjali? Teemat analüüsitakse arheoloogiaga 

seotud ajalooõpetajate ja õpetamisega seotud arheoloogidega tehtud intervjuude põhjal. 

Lisaks vaadatakse põgusalt ankeetküsitlustele vastanud klasside ajalooõpetajate tagasidelehte, 

kuid see jääb tahaplaanile vähese informatsiooni tõttu, sest õpetajad ei olnud väga varmad 

vastama. Veel antakse selles peatükis ülevaade Haridusministeeriumi poolt kinnitatud 

õpikutest, mida kasutatakse gümnaasiumis ajaloo õpetamisel. Õpikuid vaadatakse RÕKist 

(Riiklikust Õppekavast) lähtuvalt. Selle peatüki viimane alapeatükk keskendub sellele, milline 

on hetkeolukord arheoloogia õpetamises ajalooõpetaja seisukohast vaadatuna, millised on 

võimalused ja mis takistab arheoloogia õpetamist Eesti koolides. 

 

2.1. Intervjuud ja õpetajate poolne tagasiside 

 

Minu uurimistöö teiseks intervjueeritavate rühmaks olid arheoloogia õpetamisega tegelevad 

või tegelenud inimesed. Arheoloogia ja pedagoogikaga seotud inimesi intervjueeriti 

eesmärgiga saada ideid, kuidas arheoloogiat õpetada ja millist metoodikat kasutada, et see 

tekitas õpilastes huvi arheoloogia vastu. Laiemalt kokkuvõttes saabki öelda, et intervjuude 

peamine eesmärk oli teada saada, kuidas motiveerida õpilasi tegelema ajalooga ja mis paneks 

neid huvituma arheoloogiast. 

 
Intervjuud tegin kolme inimesega. Neist Arvis Kiristaja on aastaid arheoloogiaga tegelenud ja 

töötab juba kuuendat aastat Tallinna Arte Gümnaasiumis ajalooõpetajana. Kaks 10ndat klassi, 

kus Kiristaja õpetab täitsid ankeetküsitlused, Kassinurmes tehtud intervjuus mainiti A. 

Kiristajat kui õpetajat, kes tekitas ajaloohuvi ja rääkis kaasahaaravalt arheoloogiast. Teiseks 

intervjueeritavaks oli Karin Vimberg, kes 2008. a kaitses Tartu Ülikoolis magistritöö 

arheoloogia alal ja kuni selle ajani oli kolm aastat töötanud ajalooõpetajana Võnnu 

Keskkoolis, kus samamoodi viidi läbi ankeetküsitlus õpilaste seas. Minu kolmas informant, 
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Tõnno Jonuks, tegi arheoloogiaringi 2002-2004 Virumaa muuseumi juures, kus käidi 

vabatahtlikult, peamiselt keskkooli õpilased.  

 

Esimesena käsitlen Arvis Kiristajaga tehtud intervjuud. Esmalt annan lühiülevaate tema 

õpetajataustast, siis tutvustan, millist õppemetoodikat ja materjale intervjueeritav kasutab ning 

mida ta arvab arheoloogia propageerimisest.  

 

Õpetajaks sattus Kiristaja juhuslikult, tuttavate kaudu. Enne seda töötas ta Avita kirjastuses ja 

teeb senini kirjastusega koostööd, näiteks osaleb õppematerjalide välja töötamisel. 

Intervjueeritava tunnikoormus oli 25 tundi nädalas, mis hõlmas nii põhi- kui ka keskkooli 

klasse. 2008/2009 õppeaasta andis ta tunde viiendast kuni kümnenda klassini, eelmine aasta 

lõpetas 12. klassiga. 

 

Intervjueeritav rõhutas pidevalt gümnaasiumis ja põhikoolis õpetamise erinevust, tuues 

näiteks ainealased nõudmised, hindamistaseme ja toimetuleku. Tugevamate õpilaste käest 

nõuab ta rohkem, samas nõrgemad peavad omandama baasteadmised. Kooli õppekavas 

ajalooteemad korduvad, esimest teemade ringi õpitakse põhikoolis ja teist keskkoolis, samas 

kasutatakse erinevat õpetamismetoodikat: „Teemad iseenesest on ju sarnased, kuid keskkoolis 

tuleb õpilasi panna rohkem mõtlema, asju läbi mõtlema, juurdlema, arutlema. Põhikoolis 

pigem põhiteadmise, kuigi 9. või 8. klassis on ka juba see, kes püüab oma peaga mõelda”.  

 

A. Kiristaja käest küsivad reaalkallakuga või keeleõppega gümnasistid tihtipeale, miks nad 

peavad ajalugu õppima?, seda saab selgitada gümnaasiumi programmiga, mille peavad kõik 

läbima, kes on siia õppima asunud ja üldjuhul on neil piisavalt motivatsiooni seda teha. „Kui 

sa teed asja huvitavaks, siis on kõrgem [õpimotivatsioon],  kui sa teed kogu aeg kirjalikke töid 

ja kogu aeg rutiin on sees ja sa ei muuda kuidagi oma siis on tulemus ka vastav“.  A. Kiristaja 

on veendumusel, et tundi saab huvitavaks teha muutes tempot – näiteks kui tund muutub 

igavaks, tuleb sisse tuua päevakajalisi näiteid, poliitikat. Kui õpetaja räägib huvitavalt, siis ei 

loe, mis teemast parasjagu räägitakse. Põnevust tekitavad faktid, mis pole raamatus, 

illustreerivad materjalid, kirjanduslikud paralleelid, filmid, uudised, mis ei ole kusagil Delfis 

üleval või kollases ajakirjanduses ning kui ongi, siis tuleb see lahti rääkida, käsitleda laiemaid 

tagamaid, just see tekitab õpilastes ainealast huvi. Rutiin tekitab kõige enam igavust, mis 

omakorda mõjub halvasti distsipliinile, seetõttu tempot muutes on võimalik ka korda hoida – 

neil ei ole aega hakata mõtlema, et neil on selle teema juures igav. Näiteks esimeste igavuse 
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ilmingute puhul tood sisse uue õppevahendi, töövihiku asemel hakkate atlastega tööd tegema. 

See aga nõuab õpetajalt väga suuri ainealaseid teadmisi ja materjali põhjalikku tundmist, mida 

kõikidel õpetajatel ei ole. Küsisin A. Kiristajalt kronoloogiapõhise ajalookäsitluse kohta. 

Tema on aastate jooksul viiendas klassis katsetanud mitut varianti: „Kui asjade järjepidevus 

on selge, /…/ siis on kõik selge /…/ tegelikult on selline tsükliõpe või perioodiõpe on 

iseenesest õigustanud kõige rohkem“. A. Kiristaja pooldab kronoloogilist ajalookäsitlust, see 

loob õpilastele süsteemi ja on vähem segadust. 

 

Ka A. Kiristaja silmis on õpetajal õppimisprotsessi mõjutajana oluline roll: „Kooli tingimusi 

väga palju muuta ei anna, kõik on endas kinni, ise, mis teed, ise, mis räägid, ise, kuidas 

õppetööd läbi viid, milliseid abivahendeid kasutad, mis õpikuid sa kasutad, eriti suured 

küsimused on gümnaasiumis“. Gümnaasiumiõpetaja saab tunnis kasutada väga palju 

erinevaid materjale. A. Kiristaja tõi näiteks, et 12. klassis saab kasutada viit õpikut 

paralleelselt, lisaks Gümnaasiumi tööraamat. Eesti ajaloo kohta leidub samuti palju 

lisamaterjali lisaks õpikutele, mida analüüsitakse ka käesolevas töös, näiteks erinevad 

seinakaardid, plakatid, kontuurkaardid ja Eesti ajaloo atlas, mida intervjueeritav nimetas 

„ammendamatuks varasalveks”. Põhiõppematerjalideks jäävad siiski õpik, töövihik ja vihik. 

Kindlasti tuleks soovitada õpilastele telekanalitelt jooksvaid ajaloofilme või teleseriaale, ka 

tunnis võiks vaadata filme, näiteks Eesti aja lugu, ning hiljem arutleda filmis toimunu üle. 

Õpilastele võib anda kohustuslikku kirjandust, näiteks A. Kiristaja muutis kohustuslikuks 

Lennart Mere Hõbevalge ja õpilastepoolne tagasiside oli äärmiselt positiivne. 

Õppematerjalide osas soovitab ta õpilastel kasutada vikipeediat või googlit, anda neile 

otsingusõna või kodus konkreetne ülesanne ja lasta neil Internetist otsida kindla teema kohta 

materjali. Eelnevalt õpilaste küsitlusankeetidest ja intervjuudest tuli välja, et Internet on 

enamlevinud informatsiooni otsimise koht, aga ka selles osas tuleks neid juhendada, sest sealt 

saadav materjal pole alati piisavalt usaldusväärne.  

 

Koolis väljakujunenud profiil ajalooõpetamisest ja ajalookesksus välistab paljuski arheoloogia 

osa ajalootunnis. Ajaloolaste ja arheoloogide erinev sõnavara võib tekitada arusaamatusi ja 

mittemõistmist. Kuna A. Kiristaja tegeleb palju arheoloogiaga, siis tundsin huvi, kas ta 

käsitleb arheoloogiat koolitundides rohkem kui teised õpetajad. Ta tõi esile, et Eesti ajaloo 

osas on õpikutes alaesindatud kõige vanem ja pikem periood – kiviaeg ja ka pronksiaeg: 

„Pronksiajast ei tea mitte keegi mitte midagi ehk siis mitte mõhkugi, kiviajast õpikud ei toeta 

eriti, aga nüüd on viimasel ajal õppematerjali juurde ehk siis /…/ „Eesti ajaloo atlas – 
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ammendamatu varasalv. /…/ nii põhikool kui ka gümnaasium ei suuda 10% omandada. Selle 

atlasega annab teha imesid“. Seetõttu käsitleb ta rohkem Eesti kiviaega arheoloogia 

kontekstis, eriti kümnendas klassis. Kuuendas klassis samamoodi peatub ta pikemalt Egiptuse 

arheoloogia teemal, uuel ringil gümnaasiumis käsitleb ta samamoodi arheoloogiaga seonduvat 

pikemalt. Seitsmendas ja kümnendas klassis on keskaja teemad, kus saab illustreerivaid 

paralleele tõmmata Tallinna vanalinna kaevamistega. Üldiselt pooldab A. Kiristaja õppekäike 

ning ekskursioone ajaloo ja arheoloogia muuseumidesse: „Arheoloogiamuuseum on selline 

asi, mis ametlikult pole olemas, aga kuhu saab sisse, kui leppida kokku ja asi toimib“. Annab 

õpilastele ettekujutustele õpitavatest esemetest. Üldjuhul lepitakse õppekäigud viimase või 

viimaste ainetundide õpetajaga kokku, hiljem antakse tund tagasi. Üle kolme tunni ei saa 

õppekäiku teha, sest õpilased väsivad ära. Õppekäigud on vajalikud, kuid neid ei maksa väga 

palju teha, need on huvitavad ja edasiviivad, aga tuleb tähelepanu pöörata ka koolitunnis 

materjali omandamisele. Põhikooli õpilastel laseb ta õppekäikude põhjal teha lühijutu 

pikkusega kuni kaks lehekülge, gümnaasiumi õpilased kirjutavad essee või siis vihikusse 

kokkuvõte. Õpilaste poolt on positiivne tagasiside. Võib-olla alguses on neil peamine, et 

saavad tunnist ära, aga siis sulanduvad ekskursiooni teemasse sisse ja naudivad seda. Oluline, 

et õpilane oskaks seoseid luua ka väljaspool kooli, näiteks kui suvel satuvad mingisuguse 

arheoloogilise objekti vaatama, siis talle meenub koolitunnis räägitu või õppekäigul kogetu. 

 

Arheoloogist ajalooõpetaja peab silmas pidama, et ta on eelkõige õpetaja ja praegune 

õppekava keskendub ajaloole. A. Kiristaja püüab ise arheoloogia teemasid mitte algatada vaid 

laseb õpilastel enda kätte initsiatiivi võtta. Õpilased ise küsivad A. Kiristaja suviste 

kaevamiste kohta. Arheoloogiast rääkides tuleb silmas pidada, et seda ei tohi peale suruda ja 

liiga pikalt ühel teemal peatuma jääda, nii tekib rutiin ja põnevus kaob ära. Tavaliselt on 

klassis kaks kolm aktivisti, kes on ajaloost rohkem huvitatud. Mõned tegelevad ka LARPiga 

või kuuluvad mõnda muusse sarnasesse organisatsiooni.  

 
Üldjuhul suhtub A. Kiristaja kriitiliselt viikingiklubidesse, ta põhjendab seda sellega, et võtab 

arheoloogiat liiga tõsiselt ja pole erapooletu hindaja. Samas toob ta välja, et organisatsioon on 

õpilase seisukohast positiivne nähtus. Kui õpilased hakkavad oma klubist või tegemistest 

rääkima tuleb neil sära silma, seetõttu ei tohi õpetaja oma negatiivsust teema osas välja 

näidata, sest see võib neile tekitada identiteedikriisi: „Mida asja, et ise oled ajalooõpetaja ja 

siis hakkad niimoodi kriitikat tegema“. Tuleb hinnata igasugust õpilase poolset huvi aine osas, 

seda on võimalik suunata, näiteks A. Kiristaja juhendab uurimistöid keskaegse riietuse ja 



 45 

käsitöö osas. Põhjus, miks A. Kiristaja negatiivselt nendesse klubidesse suhtub, on lihtne: 

„Klubisid, liikumisi ja ringe on ka väga erinevaid, kes on saanud innustust Tolkienist, kes on 

saanud innustust mingist muust raamatust /…/ kui nad käivad välja selle nagu autentse pähe, 

siis on see väga suur probleem, siis tekivad inimestel /…/ kujutelmad, mis värk seal on“. 

Paljud klubid saavad innustust mütoloogiast või ulmekirjandusest ning seda esitatakse kui 

autentset ajalugu, mis aga tekitab segadust näiteks koolis, kus peab seletama, mis on tegelik 

ajalugu ja mis on kellegi poolt välja mõeldud. Minu arvates kehtib see ka  arvutimängude ja 

filmide puhul, kus peab pidevalt rõhutama, et sealsed stseenid ei ole kõik tõesed. A. Kiristaja 

ei innusta sellistesse klubidesse õpilasi minema, kui aga õpilased seal käivad, siis ta kuulab 

nad ära ja püüab neid ajalooküsimuste osas aidata.  

 
Küsimusele, kuidas tõsta õpilaste teadlikkust arheoloogiast, vastas A. Kiristaja järgmiselt: 

„Ma olen mõelnud seda, et kõige suurem mõjutegur, mis on olnud, on see kui aastaid 

kakskend tagasi või ka kakskümmend viis, kui ma ise osaline olin, toimusid /…/ suured 

avariikaevamised, kus osalesid suurtes hulkades gümnaasiumi õpilased, mõnikord ka 

põhikooli õpilased. See oli tänuväärt asi, mis populariseeris seda asja“. Palju inimesi sai 

arheoloogiast algteadmised ja isikliku kontakti. Tänapäeval on keskkooli õpilastel raske saada 

kaevamistele ja neil ei tekigi arheoloogiaga mingisugust seost: „Sa võid seletada kümme tundi 

mingit teemat, aga kui see õpilane viibib seal kaevamistel mingi aja, siis ei ole sul midagi 

rääkida“. Emotsionaalne seotus tekitab ka hiljem huvi arheoloogia vastu, näiteks loevad 

ajalehtedest artikleid. Pakkusin omalt poolt välja idee, kui ainult võtta mõni õpilane koolist ja 

tema räägib kaaslastele kui lahe arheoloogia on. A. Kiristaja arvas, et sellega tekib uus 

probleem, et teised tahavad samuti arheoloogilistele välitöödele, aga teisi ei ole kuhugi panna. 

Tekitad huvi, mida ei saa edasi arendada. Samamoodi küsivad õpilased A. Kiristaja käest, kas 

nad saaksid kaevamistele minna. Samas kaevamistel on sageli olukord keeruline, sest 

alaealiste piiratud tööaeg ja lepingud raskendavad õpilase tööle võtmist. 

 

Arheoloogia propageerimise juures rääkisime põgusalt huviringidest, mida käsitletakse 

põhjalikumalt T. Jonuksi intervjuu analüüsis. Arte Gümnaasiumis oli algselt kultuurklubi, kus 

käisid esinemas lektorid, peamiseks kuulajaskonnaks olid gümnasistid ja õpetajad, aga oli ka 

põhikooli õpilasi. Praegu plaanitakse luua Humanitaarklubi rõhuasetusega ajalool, see 

ühendab erinevaid aineid: keeled, emakeel, kirjandus ja ajalugu. Ainetealane integratsioon 

lihtsustab õpilase jaoks seoste loomist. Arheoloogia propageerimiseks tuleks tunnis leida õige 

hetk ja teema, sellest rääkida teatud aja, vastata küsimustele ning minna tunni teemaga edasi. 
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A. Kiristaja leiab, et arheoloogia propageerimine on: „Väga huvitav ja hädavajalik, sest 

inimestel puudub suuresti ettekujutus, mida arheoloogid teevad viimasel ajal, mida uurivad, 

kõigil on kujunenud mingi oma ettekujutus, oma arusaamine, aga /…/ tõest pilti pole olemas, 

sellepärast et ei õpikud ega ajakirjandus ei toeta seda“. Arheoloogiat peab propageerima 

populaarteaduslikult ja peab ise enda tegevusi rõhutama. Küsisin, milline võiks olla õpetajate 

vastukaja arheoloogiaalase metoodilise käsiraamatu osas. Ta arvas, et oleks vaja sellist 

käsiraamatut, kus oleks perioodide või teemade kaupa olemasolev materjal kokkuvõetud ja 

lisatud juurde veel viiteid, kes sooviks laiemat tausta teada: „Iseenesest hästi tänuväärne asi, 

sest et õpetajal on see probleem, et ega tal aega eriti ei ole /…/ võiks õpetajatele soovituslik 

õppematerjal olla“. Samas ta rõhutas seda, et õpetajaid ei tohi ülekoormata. 

 
Järgnevalt analüüsin Karin Vimbergi intervjuud, kus keskendutakse peamiselt erinevatele 

metoodikatele, kuid vaadeldakse ka Võnnu Keskkooliga seotud probleeme ja arheoloogia 

õpetamist koolis. Esmalt küsisin küsitlusankeetide kohta, millele tema 10. klassi õpilased 

vastasid. Võnnu keskkooli ankeetide vastused torkasid sellega silma, et ankeetide viimane osa 

oli paljudele jäänud täitmata. Mind huvitaski, kuidas K. Vimberg selle ankeetküsitluse läbi 

viis ning kuidas häälestas õpilasi vastama. Tuli välja, et ta ei teinud pikemat sissejuhatust, sest 

nagu vestluses kõlama jäi, ei muutvat see oluliselt õpilaste vastuseid. Hiljem intervjuu käigus 

selgus, et pigem võib roll mängida see, et tegu on maakooliga. 

 

Võnnu keskkooli kümnendas klassis, kus küsitlus läbi viidi, domineerivad väga aktiivse 

loomuga poisid, kes rikuvad tunnis korda ja muutuvad aeg-ajalt rahutuks, ühtlasi on nad 

ärksad ja mõtlevad tunnis kaasa. Eriti huvitavad neid kavalad plaanid ja salapärased 

sündmused või need, kus neil on välja kujunenud oma seisukoht, näiteks Konstantin Pätsi 

1934. aasta riigipööre. Seetõttu sobib neile arutlemine, diskussioonid, kus nad saavad 

avaldada oma arvamust ja arendada oma argumenteerimisoskust. Ankeetidest jäi silma Teise 

maailmasõja esinemine erinevate küsimuste vastustes. K. Vimberg põhjendas seda sellega, et 

üks tema õpilastest on Teise maailmasõja fanaatik ning käib peaaegu igal nädalavahetusel 

metallidetektoriga otsimas ja ka kaevamas sõjategevusega seotud paiku. Samas sellel õpilasel 

on teiste ainetega suuri probleeme, kuid ajaloo konsultatsioonides käib vabatahtlikult ning 

näitab oma leide ka õpetajale. Klassis leidub teisigi Teise maailmasõja huvilisi, ilmselt sellest 

tuleneb ka Teise maailmasõja suur populaarsus antud klassis. Küsimusele, kas eelpool 

mainitud omaalgatuslik kaevamine käib musta arheoloogia alla, ei oska K. Vimberg selgelt 
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vastata, ühelt poolt õpilane uurib ja nad on õpilasega muinsuskaitse all olevate muististe 

teemal arutanud,  teisalt on Teise maailmasõja periood alles nii uus ja paljud objektid pole 

veel kaitse alla võetud. 

 

K. Vimbergi sõnul võiks nendest kolmest huvilisest nii mõnigi ülikooli ajalugu edasi õppima 

minna, selleks on piisav tase saavutatud, olgugi et nad õpivad väikses maakoolis. Üldiselt on 

Võnnu keskkoolis õpimotivatsioon ja saavutusvajadused madalad: ei püüta saada 

ilmtingimata paremaid tulemusi, puudub soov ennast ületada, vaid ollakse pigem leppinud 

sellega, et jäädakse oma kodupaika ning pole mõtet eriti vaeva näha. Riigieksamite kõige 

kõrgemad tulemused jäävad 60-70 punkti kanti 100st punktist. Üle 80 punkti sai vaid mõni 

üksik. Klassi keskmised õpilased said 25-30 punkti kanti. Nende tulemuste ühe põhjusena 

näeb K. Vimberg seda, et nende kooli õpetajad hindavad õpilasi üle, kaasaarvatud tema ise. 

Võnnu tulles oli ta harjunud oma enda ajalooõpetaja nõudmistega ja rangusega ning sama 

joont lootis ta jätkata seal koolis, kui Võnnu tase ei võimaldanud seda ja tuli oma nõudmisi 

alandada. Maakooli suurimaks arengupiduriks peabki ta ambitsioonide puudumist, mis 

tekitavad selle olukorra, kus linna- ja maakoolide taseme vahele tekivad suured erinevused. 

Selles ei saa süüdistada üksnes õpetajaid või õpilasi, pigem võiks seda võtta kui osa 

kohandumisprotsessist, kus keskkond ja sotsiaalsed probleemid on jätnud oma sügava jälje. 

Samas, kui seda ülehindamist poleks, siis tõenäoliselt lõpetaks 15 õpilasest klassis umbes 

kaks. Ülehindamise ilmekaks faktiks saab tuua selle, et Võnnu keskkoolis 2007. aastal oli 13 

lõpetanust üks kuldmedalist ja kaks hõbemedaliga lõpetajat. Sellist tulemuslikkust ei kinnita 

aga nigel riigieksamite punktiskoor ja  võrdlus suurte koolidega, kus keskmiselt on vaid üks 

kaks hõbemedalit 100 lõpetaja kohta ning kuldmedaliste on harva. Võnnus on nii mõnigi 

medal nn tehtud, see tähendab, et 12. klassis  hakati parandama oma 10. klassi kursuste 

hindeid ja paluti õpetajatelt uuestivastamise võimalusi, et saada medal, mille väärtust taoline 

tegevus aga väga palju kahandab. 

 

Õpetaja rolli peavad Võnnu keskkooli õpilased küsitluse järgi väga suureks, mis puudutab 

aine huvitavaks tegemist. Sellest lähtuvalt näevad õpilased ka seda, et nende head tulemused 

lähtuvad just eelkõige õpetaja pingutusest, mitte niivõrd enese panusest. K. Vimberg on ise 

seda kogenud, kui kord tema kohta küsitlus tehti, siis õpilaste vastused jagunesid selgelt kahte 

väga äärmuslikku leeri: ühed arvasid, et ta on liiga range ja teised just vastupidi – liiga leebe. 

Ühe meetodina, kuidas õpilastes ajaloo huvi äratada, on K. Vimberg lasknud selle klassi 

õpilastel valida raamatu, mille nad pidid läbi lugema ning selle põhjal toimus vestlus 
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õpetajaga. Raamatud olid valitud alates Eesti muinasajast kuni tänapäevani välja. Üks 

arheoloogiahuviline õpilane valis fakultatiivkirjanduseks mõeldud „Eesti muinasaja“, töötas 

selle enda jaoks selgeks, olles võimeline õpetajaga mõtestatult ja asjalikult vestlema, näiteks 

pronksiaja keraamika osas. Sama õpilase ankeedist toodi näide eelmises peatükis 1.2.4, kus ta 

oli seda teost maininud, ta tõstis esile selle teose puhul visuaalset materjali.  

 

Järgnevalt küsisin, kas K. Vimberg on oma arheoloogia-alaseid teadmisi rakendanud 

õpetamisel. Näitena tõi ta viienda klassi tunnid, kus programm ei ole nii tihe, kuhu ta võttis 

kaasa näidiseid ja leide, et ilmestada ajalooallikate teemat, näiteks obsidiaani-, tulekivikilde 

jm. Lisaks käiakse kalmel jalutamas ja tutvutakse kohaliku hiiepärnaga. Kuna K. Vimberg 

osales Hispaanias paleoliitikumi perioodi arheoloogilistel kaevamistel, siis jagas ta 

sellekohaseid kogemusi kuuendale klassile, kus õpitakse inimese arenemist ja vanaaega. 

Lisaks kasutas ta nendest kaevamisest tehtud videoklippi tunnis lisamaterjalina. Teatud 

klassidest on õpilased väga huvitatud kaevamisest ja küsivad tihti sellealaseid küsimusi. 

Vahetu kogemuse kirjeldamine ja emotsionaalne seotus tekitab õpilastes veel rohkem huvi ja 

toob neile nii kauget teemat nagu arheoloogia lähemale. Näiteks üks minu viienda klassi 

õpilane küsis arheoloogia osa juures, kas Eestis on ka midagi kaevata? ja olid väga üllatunud, 

kui vastasin, et Rosma linnamäel toimusid 2007ndal aastal arheoloogilised kaevamised. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et intervjueeritava tundides käsitletud arheoloogiateemad tulid 

paljuski õpilaste eneste initsiatiivil, näiteks keegi tõstatanud mingi teema või küsimuse. Nii 

näiteks küsiti, miks riik petab aardeleidjaid, st maksab neile aarde väärtusest ainult pool. 

„Mida siis neile vastata? Nende jaoks ei ole see eriline argument, et objekt võib olla suure 

kultuurilise ja ajaloolise väärtusega. Nende [õpilaste] vaade asjale on ülimalt pragmaatiline, 

sest nende jaoks on see lihtsalt pettus,“ kommenteeris Vimberg olukorda. Samas ilmselt 

kõikidele küsimustele ühest ja õiget vastust ei ole. Intervjueeritav leidis, et õpilastele tuleb 

vastata ja mitte olla rangelt tunniteema raamides ning karta, et äkki selle tunni plaanitud rõhu- 

või teemaasetus palju kaotab. 

 

K. Vimberg hindab kõrgelt õppekäike, kuid samas mõistab ka neid õpetajaid, kes ei jõua neid 

teha. Ta ise läbi viinud mitmeid, näiteks Riigikogu ja näituste külastamine. Arheoloogia koha 

pealt toob ta näite Hispaaniast, kus paleoliitilise muistise juurde, mille uurimist alustati 1970. 

aastatel, rajati muuseum, mida külastavad paljud lastegrupid ning seal võib uudistamas kohata 

lausa 3-4-aastaseid lapsi. Neile näidatakse koobast, kuidas kaevatakse, leidude pesemis- ja 

nummerdamiskohti ning tutvustakse leide lastepäraselt. Lisaks näidatakse filme ja 
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rekonstruktsioone. Muuseumi väljapanekus on pildid koopast ja rekonstruktsioon esemetest, 

mida ja kuidas kasutati. Giidideks on üliõpilased ja selle muuseumi külastamine on suvel 

äärmiselt populaarne.  

 

K. Vimberg toob õppetööd rikastavatest meetoditest välja veel debatid ja vaidlused, kuid 

nende puhul on oht, et domineerivad õpilased jäävadki võimutsema ning tõrjutud jäävadki 

tahaplaanile. Lisaks võib diskussioon kiirelt kaotada oma eesmärgi ja kalduda teemast 

kõrvale. Nooremas vanusegrupis meeldib lastele käia õues ja külastada kalmeid, kirikut jms. 

(Samas leiaks see kindlasti poolehoidu ka vanemas eagrupis – toim) Ühe viienda klassiga 

tehakse näidendeid:  kuidas Kolumbus avastas Ameerika, kuidas kütid ja korilased elasid jne, 

seejuures on väga suur laste omapoolne initsiatiiv. Töö käib gruppides, kus iga rühm pakub 

välja oma versiooni teemast. Seejuures näitasid lapsed üles suurt leidlikkust, nii näiteks 

kasutati põrandaharja vart odana. See sunnib lapsi teist moodi asjale vaatama ja ühtlasi ka 

teema läbi mõtlema. Nii väiksemate kui ka suuremate puhul jääb oluliseks mänguline 

element. Intervjueeritav hindas kõrgelt aktiivõpet, kuid leidis, et päris kõike ei ole võimalik 

selle kaudu omandada. Referaadi kui õppemeetodi tõsiseks miinuseks pidas intervjueeritav 

seda, et sageli teevad töö ära lapsevanemad ja õpilane ise ei loegi teksti läbi või võetakse 

lihtsalt internetist olev materjal ja info, ilma seda töötlemata, täiendamata 

 

K. Vimbergi tundides osutusid populaarseks viktoriinid 5.-6. klassides. Esmalt õpilased 

töötavad teema iseseisvalt õpikuga või räägitakse läbi. Õpilased jagatakse gruppidesse ja nad 

valmistavad küsimused ette ning siis küsivad üksteiselt. Loomulikult küsimused korduvad, 

aga tundub, et sel viisil jäävad neile paljud asjad paremini meelde. Kes esimesena tahab 

vastata, tõstab käe. Kuna parim grupp saab viie ning sellest tekib päris suur võistlushasart. 

Arvutit ja PowerPoint esitlusi on K. Vimberg ajalootunnis vähe kasutanud, sest projektor 

tuleb ise klassiruumi organiseerida. Küll aga on ta tundides näidanud filme, näiteks Wikmani 

poisse, Laulvat revolutsiooni. Viimati nimetatu puhul on eeliseks selle emotsionaalsus, mis 

õpilastele mõjub ja teema vastu huvi tekitab. Lisaks muidugi vaadatakse tundides ka 

Hollywoodi mängufilme, mille juurde on antud küsimused, mille õpilased peavad vastama või 

toimub aruelu filmi vaatamise lõpus. Ühe klassiga on õpetaja lausa kaks korda vaadanud filmi 

Nimed marmortahvlil ning selle juures hämmastas teda, et teistkordsel vaatamisel, mida 

õpilased olid ise väga soovinud, teadsid nad repliike peast ja elasid niimoodi kaasa nagu 

vanem põlvkond vaatab Viimset reliikviat. Arheoloogiaalaseid filme leidub vähe, eriti, millel 

on eesti keelne tõlge või eesti keeles, sest erialane või kiire inglise keelne tekst jääb õpilasele 
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arusaamatuks. Küll aga olen ise näidanud www.youtube.com arheoloogia väljakaevamistest 

katkeid, kuhu räägin ise vajaliku teksti juurde. Lisaks on olemas interaktiivne õppematerjal 

Eesti muinasaeg , mille lühifilme õpilased meeleldi vaatavad, kuid ülejäänud tegevused 

näiteks mänge, koos klassiga teha ei saa. Ka nende filmide osas tuleb mõnda kohta selgitada 

väiksemate klasside puhul.  

 

Õpetamise meetoditest tõi K. Vimberg välja veel loengu, kuid see meetod koolis ei 

õigustanud ennast, sest õpilased ei oska konspekteerida, mistõttu sai sellest dikteerimine. 

Kassinurmes tehtud intervjuudes toodi ka välja, et ajalootunnis lastakse palju konspekteerida, 

kuid antud konteksti arvestada võis see olla hoopis õpetajapoolne dikteerimine. K. Vimberg 

ütles, et tal puudus kooli juhtkonnapoolne toetus, mis väljendub selles, et ollakse veendunud, 

et kontrolltöödeks tuleb anda eelnevalt kordamisküsimused, mis tulevad hiljem töösse. 

Vimbergi arvates ei väärtustata Võnnu keskkoolis õpilase mõtlemisvõime arendamist ning 

oskust infot ja teadmisi loovalt kasutada, vaid rõhutatakse seda, et lapse mõistus pole selleks 

loodud või pole selliseks tegevuseks veel valmis. Kui A. Kiristaja tõi esile, et kõik oleneb 

õpetaja enda pingutustest ja loovusest, siis K. Vimbergi intervjuu põhjal võib tõdeta, et 

õpetaja sõltub paljuski ka juhtkonnast, kelle toetus on väga oluline õppetöö edasi arendamisel.  

 

K. Vimbergi motivatsiooni koolis töötada kärpis esmalt see, et tal puudus iseotsustamisõigus. 

Kooli juhtkond teatab lihtsalt õpetajale, mida ta peab tegema käsu teel, otsustele ei eelne 

arutelu ega läbirääkimisi. Paljude selliste päevakäskude puhul oleks oluline, et seda 

serveeritaks nii, et õpetajale antakse valida, kas ta seda soovib teha või mitte ja enamalt jaolt 

õpetaja sooviks. Õpetaja arvamuse küsimata jätmine tekitab aga vastumeelsust. Näiteks juhus, 

kus intervjueeritav pandi lihtsalt fakti ette, et ta peab hakkama ka informaatika tunde andma. 

 

K. Vimbergi koolis on kõik koolitused kohustuslikud. Need toimuvad koolivaheaegadel ja 

augustis enne kooli algust. Positiivsena meenub üks alkoholismi loeng, mis toimus tervisekuu 

raames, kuid laiemat mõju ei see ilmselt avaldanud, sest Võnnus piirdubki elu bussijaama ja 

selle ümbrusega, mille taustaks on teravad sotsiaalsed probleemid. Paljud lapsed peavad ise 

oma õdesid-vendi kasvatama, sest vanemad on kas joodikud või linna uue mehe või naise 

juurde kolinud. Sotsiaalprobleemid mõjutavad ka õpilaste motivatsiooni elus kuhugi edasi 

jõuda. Kohalike inimeste maailmapilti iseloomustab ambitsioonikuse puudus, isegi helgemate 

peade hulgas pole soovi kuskile kaugemale jõuda, mitte et neil puuduks võimalused, vaid kõik 
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jääb tahtepuuduse taha. Kogukonna harituma ja kandvama osa Võnnus moodustavad kooliga 

seotud inimesed. 

 

Kui Arte Gümnaasiumis peab A. Kiristaja õpimotivatsiooni pigem suureks, siis Võnnu 

Keskkoolis puudub ambitsioonikus kuhugi jõuda ja ka õpimotivatsioon on madal, sest puudub 

püüd minna edasi õppima, enamjaolt jäädakse Võnnusse edasi.  

 

Mõlemad intervjueeritud õpetajad püüdsid oma tundi huvitavaks teha, mida K. Vimbergi 

puhul näitab lai valik erinevaid metoodikaid, mida ta tunnis kasutab ja A. Kiristaja kohta 

Kassinurmes tehtud intervjueeritava viide, et just tema kunagise ajaloo õpetaja, kelleks oli A. 

Kiristaja, kaasahaarava jutu pärast tekkis tal ajaloohuvi. Õppemetoodika osas leiavad 

mõlemad, et õppekäigud on tänuväärne tegevus, kus õpilastel tekib side tunnis õpitu ja 

keskkonna vahel.  

 

Järgnev intervjuu tehti Tõnno Jonuksiga, kes oli Rakveres arheoloogiaringi eestvedaja kolm 

aastat.  Kõigepealt rääkisime LARP organisatsioonist. T. Jonuks leidis, et see on arheoloogia 

ja ajaloo seisukohalt positiivne, kui niimoodi neid populariseeritakse, aga kui vaadata 

lähemalt, kuidas see organisatsioon sisuliselt toimib, puuduvad neil laiemad teadmised nii 

ajaloost kui ka arheoloogiast. Välja nopitakse mingisugused nende jaoks efektsed, olulised 

killud ja nad panevad sellest kokku oma pildi, mida eksponeeritakse kui ajalootõest. T. Jonuks 

oli veendunud, et kogu retoorika selle ümber, et niimoodi tekitatakse huvist ajaloo ja 

arheoloogia vastu, ei toimi. Näiteks Kassinurmes tehtud intervjuudes ei väljendanud peaaegu 

mitte keegi suurt huvi ajaloo või arheoloogia vastu. T. Jonuks on esinenud kahel mütofestil 

ettekannetega, talle jäi sellest mulje, et põhimassil suuremat huvi ajaloo vastu ei ole. 

„Põhimass on ikkagi sellepärast, et on äge üksteist mõõkadega kolkida, siis võib-olla 

mingisugust ehet teha ja siukest asja, aga ajaloo pool, kõik see, mis on seotud minevikuga, 

jääb nende jaoks ikkagi suhteliselt kaugeks“. T. Jonuks leiab, et üldjuhul keskenduvad 

LARPiga tegelevad inimesed viikingiajale ja teised teemad on nende jaoks marginaalsed. 

LARP organisatsioonides pole professionaalseid ajaloolasi sellepärast, et raske on mängida 

seda, mida Sa uurid. Tekib küsimus, kas ma mängin või uurin ja kuidas seda mängulist poolt 

täpselt lahendada. Käesoleva töö autor lisab, et Tallinnas siiski osad LARP klubide liikmed 

õpivad Tallinna Ülikoolis ajalugu, isegi arheoloogiat, samas jääb küsimus, kas nad tegelevad 

ka hiljem pärast lõpetamist oma erialaga. Kui ta LARPi tegevuses osaleb, siis on kasulik 

ajalugu õppida. 
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Alguses teostas T. Jonuks Rakveres arheoloogilisi kaevamisi ja neid kajastati kohalikus lehes, 

sellest võidi saada innustust, igatahes Rahva Ülikooli initsiatiivil arenes välja arheoloogiaringi 

idee. Informatsioon levitati kahes gümnaasiumis ja kohale tulnud õpilastest kujunesid 

arheoloogiaringi liikmed. Koos käidi kord nädalas Rakvere Muuseumis. Kohe alguses küsisid 

kaks noormeest, kes olid musta arheoloogia kohta lugenud, et kas sellest ka räägitakse, kui T. 

Jonuks vastas eitavalt, siis nad pettusid ja enam ei tulnud. Intervjueeritav tõdes, et alles hiljem 

mõistis, et oleks võinud siiski seda teemat käsitleda, sest see oleks olnud põnev ka teistele. T. 

Jonuks usub, et paratamatult sellised asjad on populaarsed ja kujundavad paljude inimeste 

arheoloogia käsitlust ning selle analüüsime oleks tulnud kasuks. T. Jonuks leiab, et tähtis on 

tõsta õpilaste teadlikkust, milline on seadusega lubatud ja milline on must arheoloogia. 

Põhjuseks võib tuua, et tollal ei olnud see nii problemaatiline teema nagu on seda praegu. 

Metallidetektorite kasutajaid leidus vähe. Hilisema positiivse tagasiside kohta meenutab 

intervjueeritav, et üks tema arheoloogiaringis olnud tüdruk tuli hiljem ülikooli filosoofiat 

õppima ja võttis mingis astmes ka arheoloogiat, kus sissejuhatava ainekursuse arheoloogiasse 

tegi just tema konspektide põhjal. Samas polnud T. Jonuksi eesmärk uue põlvkonna 

arheoloogide koolitamine, vaid inimeste silmaringi laiendamine ja nende teadlikkuse tõstmine 

arheoloogiast. Ringis osalenud õpilased omandasid arheoloogiast eelteadmised, mistõttu neid 

kasutati hiljem kaevamistel abis. Näiteks Kunda Hiiemäe kivikalme kaevamistel kasutati palju 

arheoloogiaringi õpilasi.  

 

T. Jonuks toob välja, et arheoloogiaringis osalenud õpilaste teadlikkus kasvas ka selles osas, 

et kui nad midagi leiavad, ei pea nad seda ära andma vaid piisab teavitamisest ja näitamisest. 

Algselt oli intervjueeritaval idee, et järsku räägivad kodus ja sõpradega ning nii saadakse 

hirmust üle ja tuuakse rohkem muuseumisse esemeid kasvõi näitamiseks. T. Jonuks arvab, et 

üldjuhul see ei toiminud, kuigi inimestel ei pruugigi kodus meeletult palju leide olla, mida 

näidata. Siiski toodi üks kivikirve katke muuseumisse näitamiseks.  

 

Esialgu ehitas T. Jonuks arheoloogiatunnid üles fakultatiivkirjanduse alla käiva teose „Eesti 

muinasaja“  põhjal. Seda loeti perioodide kaupa ja lisaks said õpilased vaadata teemakohaseid 

leide, mis muuseumi hoidlas leidus. Näiteks said katsuda kivikirvest, roomarauaaja sõrmust 

jne, see andis neile emotsionaalse seose nende esemetega ja erines sellepoolest koolitunnist. 

Paleoantropoloogia osas tegi T. Jonuks nii, et tõi koolist plastmassist luukere ja selle põhjal 

uuriti, kuidas teha vahet, kas tegu on naise või mehega, tuues välja soole iseloomulikud 
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tunnused, veel vaadati, kuidas määrata vanust. See meeldis õpilastele. Seda saab väga hästi 

siduda bioloogia tunniga. Intervjueeritav andis neile ka praktilisi ülesandeid, näiteks leidude 

pesemine, nummerdamine, õpilased koostasid leidude kirjeldusi muuseumis inventeerimise 

jaoks. Kõik see andis neile selgema ettekujutuse arheoloogiast. Lisaks kasutas intervjueeritav 

arheoloogiaringi õpilaste abi arheoloogilistel järelevalvetel ja kaevamistel – ühelt poolt 

teenisid õpilased lisaraha, teisalt puutusid reaalselt kokku arheoloogiaga. A. Kiristajaga tehtud 

intervjuus tuli samamoodi esile õpilaste soov osaleda arheoloogilistel välitöödel, aga 

keerukaks aetud lepingud ja vanusest lähtuvad piirangud, välistavad paljuski õpilaste 

kasutamise.  

 

Keskaja koha pealt käsitles T. Jonuks atraktiivseid teemasid, näiteks linnad ja kindlustused. 

Lisaks tegi ta ekskursioone: jalutuskäigul mööda Rakvere linna vaadati erinevaid maju, 

linnust ja kloostrit, teise ekskursiooni käigus vaadati erinevaid Virumaa muistiseid, näiteks 

linnamägesid, kalmeid ja kolmandaks mindi, kas Tallinnasse, kus tehti ringkäik vanalinnas, 

Ajalooinstituudis, kus käidi fondides ja laborites, või Tartusse, kus käidi Tartu Ülikooli 

arheoloogia hoidlas, laboris ja linnamuuseumis. Õpilastele meeldis järkjärguline ekskursiooni 

ala laiendamine ja ümbruse tutvustamine. Kuna õpilastele meeldisid ekskursioonid 

lähiümbruses asuvatele muististele, siis seda saaks ka koolides rakendada. See ühendab 

kodukoha identiteedi ja teadlikkuse kasvu muististe osas. Käesoleva töö autor plaanib minna 

järgmine aasta õpilastega Rosma linnamäele, kui ta hakkab õpetama gümnaasiumile Eesti 

muinasaega. Ühelt poolt saavad õpilased kooliruumidest välja ja teisalt tekib mingisugune 

ettekujutus linnamägedest, õpiku põhjal ei taju nad nende võimsust. 

 

Veel tõi T. Jonuks näite Haljala Gümnaasiumist, kus on korraldatud ekskursioone muististele 

ja  selles osas on püütud teha võimalikult lai valik: alustades Kunda Lammasmäest lõpetades 

Ilumäe kabeliga, et õpilased näeksid võimalikult palju erinevaid kohti. Selliste ekskursioonide 

puhul saavad mitmed ained oma teemad ühildada, näiteks võeti Haljala kooli ekskursioonile 

kaasa ka bioloog, kes rääkis taimedest ja putukatest kui arheoloog oli muistisest rääkimise 

lõpetanud. Sarnase näite toon Põlva Ühisgümnaasiumist, kus loodusklassi õppekäigul Põhja-

Eestisse käidi Jõelähtme hüdroelektrijaama vaatamas, kuid samal ajal tegin ülevaate Jägala 

linnamäest ja seal toimunud arheoloogilistest kaevamistest. Kui ekskursiooni kombineerida 

erinevaid õppeaineid, tuua sisse kultuurilooline taust, arhitektuur, loodus, geograafia ja 

arheoloogia, siis muudab see õppekäigu mitmekesisemaks ja iga õpilane leiab enese jaoks 

midagi huvitavat. Sellised väljasõidud nõuavad õpetajalt palju lisaenergiat ja entusiastlikku 
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meelt. Paljuski sõltub see ka kooli juhtkonnast, kui on uuendusmeelne ja innovaatiline 

keskkond, siis soovivad ka õpetajad oma ideid teostada. 

 

Veel kutsus T. Jonuks arheoloogiaringi esinema oma sõpru, näiteks teoloog Arho Tuhkru 

rääkis Hiina esivanemate kommetest, professor Tarmo Kulmar Peruust ja maiadest. Õpilastele 

seostusid need klassikaliste filmidega, näiteks Indiana Jonesiga ja see mõjus neile väga 

positiivselt. T. Kulmari osas lisas essentsi see, et ta oli professor. Intervjueeritav ise käib 

ettekandeid tegemas Nõo Gümnaasiumis, kus ta käsitleb nii muinasusundit kui ka 

rahvapärimust.  

 

Kui T. Jonuks Rakvere Muuseumist  lahkus, tuli tema asemele Mirjam Aabel, kes jätkas ühe 

aasta seda ringi. Kuna M. Aabel oli lähiajaloolane, siis toimus muudatus ringi tegevuse 

rõhuasetuses, nimelt hakati õppima gümnaasiumi ajaloo lõpueksamiks, sest palju ringis 

osalejad olid jõudnud lõpuklassi. Õppimine toimus ühise laua ümber, kus arutati kõik need 

eksamipunktid läbi, see töötas väga hästi. 

 

Viimane teema, mida Jonuksiga intervjuud tehes  puudutasime, oli muuseumipedagoogika.  

Ta leidis, et see erineb kooliõpetamisest mitme teguri poolest. Esiteks, muuseumi pedagoog 

on võõras, ta läheneb õpilastele teistmoodi kui oma õpetaja. Teiseks, tunnid toimuvad 

kooliruumi asemel muuseumis, kus saab kasutada fonde ja sealt näitamiseks tuua leide. 

Kolmandaks on muuseumipedagoog oma ala spetsialist, seevastu kui kooliõpetaja peab igast 

perioodist midagi teadma. 

 

2.2. Kehtiv õppekava ja Haridus- ja teadusministeer iumi poolt 

kinnitatud õpikud 

2.2.1. Õpikute analüüs 

 

Selle peatüki eesmärk on analüüsida praeguseid õpikuid ja riiklikku ajaloo õppekava, vaadata, 

milliste teemade juures saab ja peab arheoloogiat rohkem käsitlema ning kuidas seda oleks 

otstarbekas teha. RÕKle tugineb kooli õppesüsteem, selle põhjal teeb õpetaja teemade valiku 

ja lähtub ka õpetamisel. Praegune RÕK on muutmisel, mistõttu on seda võimalik muuta tuues 

sisse arheoloogia osa, näiteks rõhutada kultuuripärandi väärtustamist ja tundmist. Oluline on 
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tõsta õpilase teadlikkust erinevate kultuuriväärtuste kohta, mille alla käivad ka arheoloogilised 

objektid. Õppekava käsitlemisel keskendun Haridusministeeriumi poolt kinnitatud õpikutele 

(määrus 49 § 5), püüan analüüsida, milliste teemade juures peaks arheoloogiat rohkem 

käsitlema, mis aitaks kaasa ajaloo mõistmisele ja ühtlasi õpetaks arheoloogiat. Toon välja 

õppekavas kajastamist vajavad teemad  ja mis on nende eesmärgid, milliseid teemad peaks 

sisse tooma, mis aitaks õpilastel meid ümbritsevat keskkonda paremini mõista. 

 

 Eesti kooli üks lähtealus on eesti rahvuse ja kultuuri säilitamine ning ühtlasi ka selle 

arendamine (RÕK määrus 56, lisa 15 p 2). Selline suund väärtustab minevikku. Mineviku 

väärtustamine ja selle mõistmine aitab õpilasel kujundada oma identiteeti. RÕKis rõhutatakse 

seaduste tundmist, mille alla peaks kindlasti käima Muinsuskaitseseadus, mida saab käsitleda 

ajalootunni raames erinevate teemade juures. Gümnaasiumi osas tõstetakse esile mina suhte 

loomist ümbritseva keskkonnaga, pööratakse rõhku inimese ja looduse, inimese ja ühiskonna 

ning inimese ja kultuuri vahelistele suhetele (RÕK §24 lg 1-2). Arheoloogia tundub õpilastele 

huvitav, mille kaudu on võimalik lahti seletada ümbritsevat keskkonda. Näiteks on õpilastel 

küsimus, miks Eestis kasvab kalmistutel niipalju puid ja selle  nähtuse seletamisel saab välja 

tuua seose keskaegsete külakalmistute traditsiooniga, ristiusu ja paganlike kommete 

ühtesulandumisega. Lisaks võib välja tuua gümnaasiumis taotletavad üldpädevused, mida 

saab arheoloogia kaudu õpetada: hindab kultuuri, omab ettekujutust euroopalik kultuuri 

põhivaldkondadest ja –perioodidest; väärtustab rahvuskultuuri, näeb seda euroopa ja teiste 

rahvaste kultuuri kontekstis (RÕK §25 lg 9-10). 

 

Haridusministeeriumi poolt kinnitatud õpikud peavad lähtuma RÕKist. Õpikutega lähem 

tutvumine aitab selgitada praegust arheoloogia olukorda koolides lisaks õpilaste poolt täidetud 

küsitlusankeetidele. Õpikute käsitluses kasutan 2004. aastal meedias toimunud 

ajaloolaste/arheoloogide ja õpiku autorite vahelist diskussiooni, kus vaieldi peamiselt Eesti 

ajaloo õpetamise ja faktide üle. Haridusministeeriumi poolt kinnitatud õpikutest valisin 

eestikeelsed õppematerjalid ja peamine rõhk on Eesti ajaloo kursuse õpikutel, kuid vaatan ka 

kursuse Inimene, ühiskond, kultuur õpikuid, Lähiajaloo kursuse õpikuid ei analüüsi, sest 

ajalist konteksti arvestades puutuvad arheoloogid sellega vähem kokku. Küll aga tuleks 

lähiajaloo kursuse raames anda Teise maailmasõja teema juures ülevaade mustast 

arheoloogiast ja eetikast seoses metallidetektoriga sõjahaudade rüüstamise teemaga. 
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Analüüsimisel lähtun teemadest, mis on RÕKis välja pakutud ja lisan omalt poolt juurde, 

mida oleks vaja käsitleda ajalootunnis. Eesmärgiks ei ole iga teema juures rõhutada 

arheoloogiat, vaid seda kajastada vastavalt vajadusele. Pikemalt analüüsin Eesti ajaloo 

õpikuid, eriti muinasaega puudutavat, Inimene, ühiskond, kultuur kursuse osas annan 

lühiülevaate.  

 

Peamised koolides kasutatavad Eesti ajaloo kursuse õpikud on: Andres Adamsoni ja Toomas 

Karjahärmi (2004) Eesti ajalugu, Mati Lauri, Ain Mäesalu, Tõnu Tannbergi ja Ursula Venti 

(2005) Eesti ajalugu  I: muinasajast 19. sajandi lõpuni ning Ago Pajuri ja Tannbergi (2006) 

Eesti ajalugu  II: 20. sajandist tänapäevani. Sealjuures õpetatakse jätkuvalt ka Eesti ajalugu I 

õpiku 1995. aasta väljaande (Laur jt 1995) ja Eesti ajalugu II õpiku 1997. a väljaande (Laur jt 

1997) järgi. Samuti kasutatakse koolides Lauri Vahtre 2004. a ilmunud Eesti ajaloo õpikut 

ning Adamsoni ja Sulev Valdmaa 2001. a Eesti ajaloo õpikut gümnaasiumile. Need õpikud 

leidsid kajastust 2004. aastal meedias levinud arutelus ajaloo õpetamise üle Eesti koolides.  

 

Käsitlen õpikuid teemablokkide kaupa, suurem rõhuasetus langeb muinasajale, keskaega, 

sõdade aega, Rootsi aega ja Vene aega vaatlen üldisemalt ning hilisemat aega, näiteks aga 

Teist maailmasõda käsitletakse vähem.  

 

RÕKist lähtuvalt peab muinasaega õpetades käsitlema järgmisi teemasid: tähtsamad 

arheoloogilised kultuurid, suhted naaberrahvastega, Eesti ühiskond muinasaja lõpus, 

muinasusund ja ristiusu levik ning muistne vabadusvõitlus (RÕK määrus 56, lisa 15). Õpikust 

ja õpetajast sõltub väga palju, kuidas ja mida täpsemalt õpilastele edasi antakse. Alates 1990. 

aastate algusest on leidnud aset olulised muutused Eesti arheoloogias, näiteks on teisenenud 

arusaamad muistse ühiskonna korraldusest ja arengust, majanduse ja kultuuri edenemisest, 

isegi kronoloogiast ja periodiseeringutest jms, põhjuseks on rohked välitööd (Lang, Kriiska, 

2004) ja ka metoodika ning tehnika arenemine, mille kaudu saab täpsemaid dateeringuid ja 

paremaid hinnanguid anda. Väga palju antakse välja erialast kirjandust, seetõttu jääb 

arusaamatuks, miks seda ei kasutata või ei küsita nõu ja hinnangut arheoloogidelt, vähemalt ei 

väljendu see nendes õpikutes, kus muinasaja perioodi autoriteks on ajaloolased. 

 

Kõige vanem õpik, mille järgi veel siiani koolides õpetatakse on Ain Mäesalu, Tõnis Lukase, 

Mati Lauri ja Tõnu Tannbergi poolt koostatud Eesti ajalugu I (esimene trükk 1995, kolmas 

parandatud trükk 1997). Põlva Ühisgümnaasiumis kasutatakse seda õpikut ja käesoleva töö 
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autor on selle järgi õpetanud. Õpiku muinasaja osa on kirjutanud tegevarheoloog Ain 

Mäesalu, mistõttu on see periood hästi kajastatud, kuid probleemiks on piltide vähesus ja 

kokkusurutud ning kohati vananenud tekst, näiteks on tuntav rahvusromantiline värving, 

millele viitavad ka Valter Lang ja Aivar Kriiska (2004). Seevastu Eesti ajaloo õpiku I osa  

2005. a väljaandes (Laur jt 2005) on küll pilte rohkem, kuid need haakuvad tekstiga väga 

vähe. Näiteks on õpikus  pilt mammutitest, kuigi õpiku tekstis ei ole mammutitest juttu, 

mistõttu jääb paljudele õpilastele mulje, et pärast jääaega elasid Eesti alal mammutid. Samas 

oleks võinud tekstis mainida või kommenteerida Eesti alalt leitud mammutiluid. Samamoodi 

on arheoloogiliste kaevamiste kirjelduse kõrval lihtsalt üks mündiripats, mis ütleb iseenesest 

õpilastele äärmiselt vähe, sest nad ei suuda seda seostada arheoloogiaga, palju kõnekam oleks 

olnud foto arheoloogilistest kaevamistest või profiilijoonis vms, mis oleks loonud visuaalse 

pildi õpilastele reaalsest tegevusest. Samamoodi oleks ajalooallikate puhul olnud oluline välja 

tuua visuaalne materjal.  

 

Aivar Kriiska ja Valter Langi (2004) Sirbis ilmunud artiklis Muinasaja käsitlusest meie 

ajalooõpikutes tuuakse välja olulised faktivead ja puudused  nii Andres Adamsoni ja Toomas 

Karjahärmi koostatud õpikus kui ka  Lauri Vahtre kirjutatud Eesti ajaloo gümnaasiumiõpikus. 

Toon välja peamised punktid, millele selles artiklis tähelepanu pööratakse ja püüan lisada 

omapoolse arvamuse tegevõpetaja seisukohalt. Mõlemates õpikutes on muinasaja osa 

kirjutatud ajaloolaste, mitte arheoloogide poolt, samuti on väga vähe arvestatud või jäetud 

praktiliselt üldse arvestamata õpetajate arvamuse ja hinnangutega, kuigi just nemad peavad 

nende õpikute abil tundi andma.  

 

Mõlemas nii Adamsoni ja Valdmaa (2001) kui ka Adamsoni ja Karjahärmi (2004) õpikus 

puudus sissejuhatus selle kohta, mida arheoloogia endast kujutab, ajalooallikate iseloomustus, 

mille põhjal üldse ajalugu uuritakse, kuidas ja miks ajalugu jaotatakse perioodidesse ning 

miks need on tinglikud jne. Muinasaja kohta öeldakse: „Muinas- ehk esiajaks nimetatakse 

vanimat ja pikimat ajajärku /…/ mida ajaloolased uurivad põhiliselt arheoloogiliste, 

antropoloogiliste, etnoloogiliste, keeleteaduslike ja naaberalade kohta teadaolevate andmete 

põhjal (Adamson ja Valdmaa 2001, 6), sarnane tsitaat on ka Adamsoni ja Karjahärmi õpikus 

(2004, 5). Õpetajana näen probleemi selles, et pole lahti seletatud ja tutvustatud, mida need 

teadused endast kujutavad. Kriiska ja Lang (2004) tõid õpikute kriitikas esile ka selle, et  neid 

kõiki erinevate teaduste osi uuriks justkui ajaloolane, mitte arheoloog. A. Adamson oma 

vastuartiklis põhjendas seda nii: „Kahetsusväärne, et Lang ja Kriiska ei pea arheolooge 
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ajaloolasteks. Iga ajaloolane pole muidugi arheoloog, kuid iga arheoloog võiks olla 

ajaloolane.“ Kuigi õpikus toob ta selgelt välja, et mitte arheoloogid, vaid ajaloolased uurivad 

arheoloogia ja muude teaduste andmete põhjal muinasaega. Tuleks rõhutada, et kuigi 

arheoloogial ja ajalool on väga suur kokkupuutepunkt, on need siiski erinevad teadused, 

millel on erinevad uurimisallikad ja -meetodid. Osalt pooldan Lauri Vahtre arvamust, et 

arheoloogia on potikilluteadus (Vahtre 2004, 12), kuid jätta õpilastele mulje, et arheoloogia 

muuga ei tegelegi, on väär.  

 

2005ndal aastal ilmunud M. Lauri, A. Mäesalu, T. Tannbergi ja U. Vendi Eesti ajalugu I on 

ülevaatlikum ja annab õpilastele ülevaate ajalooallikatest, perioodidest, lisaks antakse 

lühiülevaade erinevatest teadustest, millega arheoloogia koostööd teeb (Laur jt 2005, 9). 

Kokkuvõttes saab öelda, et tekst on natuke parandatud, kuid üldjuhul sarnaneb paljuski 

1995nda aasta trükiga.  

 
Kriiska ja Langi artiklis näitena toodud lause, millest arheoloog  peab lähtuma tõlgendamisel 

sobib väga hästi ka ajalooõpikusse: „teaduslik tõlgendus /…/ peab olema kooskõlas kõikide 

teadaolevate andmetega, loogiliselt sidus, ei tohi sisaldada vasturääkivusi ja peab olema 

vähemalt põhimõtteliselt võimalik“, näitamaks õpilastele, et ainuüksi potikillust ei piisa 

tegemaks järeldusi terve ühiskonnakorralduse kohta. Ka õpilastele peaks andma 

interpreteerimise võimalusi. Näiteks võib õpikus kirjeldada konkreetset matust ja selle põhjal 

lasta õpilastel matust interpreteerida. Lisada juurde veel foto, joonis, kõrvalmaade näiteid 

vms. Tähelepanu tuleks pöörata sellele, et õpilased reaalselt tajuksid, mille põhjal nad saavad 

otsuseid langetada. Rolli sisse elamine ja inimesekeskne lähenemine tekitab õpilastes huvi ja 

soovi rohkem teada saada. Esiajaloost ei saagi koostada ühte terviklikku ja sidusat pilti, sest 

erinevatest metodoloogiatest lähtudes jääb alati lahtisi küsimusi. Seega pole mõtet õpetada nn 

kindlat ajalugu, vaid pigem narratiive ja näidata, mille põhjal need on tekkinud ja et ei piisa 

üksnes erialastest teadmistest, vaid tuleb ka teiste teadustega (nt loodusteadused) kursis olla.  

Kuigi RÕK rõhutab identiteedi arenemisele kaasaaitamist ja rahvustunde arendamist, siis 

nõustun A. Kriiska ja V. Langiga, et L. Vahtre (2004, 17) esitatud kirjeldus eesti rahvast 

rooma rauaajal on absurdne ning õpilastele valede andmete edastamine. Samamoodi tekitab 

õpilastes segadust kalibreerimata ja kalibreeritud aastaarvud, seda enam, kui neile ei ole 

tekstis juurde kirjutatud kummaga antud hetkel on tegu. Näiteks A. Adamsoni ja T. 

Karjahärmi õpikus lehekülg 6 ja 7, kus tekib tunne, et Pulli asula elanikud elasid vee all, kuna 
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Pulli asulakoht dateeritakse samasse aega kui Balti jääpaisjärv (Kriiska, Lang 2004), kuna üks 

dateeringutest on kalibreeritud ja teine mitte. A. Adamson kommenteerib seda oma artiklis: 

„Teadmine, et aja mõõtmiseks on olemas erinevaid süsteeme /…/ peaks olema elementaarne“ 

(Adamson 2004). Sellise suhtumisega ei saa kohe kindlasti nõustuda, sest 10 või 11 klassi 

õpilase puhul ei saa eeldada, et ta oskaks iseseisvalt vanusemääranguid kalibreerida 

radiosüsiniku aastatest päikeseaastateks.  

Eelnevalt väljatoodud olid vaid üksikud valupunktid muinasaja osas. Lisaks konkreetsetele 

faktivigadele rõhutaksin ka illustreeriva materjali mittesobivust ja ühekülgsust. Tänapäeva 

tehnikamaailmas võiks õpikutes olla tunduvalt enam 3D rekonstruktsioone. Kui pildi peal on 

sõlg, siis see võiks olla riide külge kinnitatud, et näidata õpilasele selle funktsiooni. Samuti ei 

ütle kiviaegsete tööriistade nimetused: uuritsad, kõõvitsad õpilastele mitte midagi, selle juurde 

tuleks lisada kirjeldus, mida nende esemetega reaalselt tehti.  

 

Eesti keskaja osas üldjuhul arheoloogiat mainitud ei ole. Keskaegsete linnade uurimise juures 

mängib olulist rolli linnaarheoloogia. Tallinnas või Tartus kaevamiste nägemine ei seostu 

esmapilgul ajaloos õpituga, aga kui sellele õpikus tähelepanu pöörata, hakkaks tekkima side 

ümbritseva keskkonna ja õpituga ning need täiendaksid üksteist. Kiriku osas tuuakse õpikus 

näide Jaani kirikust, mida taastatakse, kuid seal toimunud arheoloogilistest kaevamistest pole 

ühtegi sõna. Näiteks minu klassi õpilastele tuli paljudele üllatuseks, et keskajal maeti 

kirikutesse. Õpikus võiks olla muinasaja lõpu matuste ja kirikusse maetud inimeste võrdlus – 

kahe matuse kirjeldus ja pildid ning õpilased peaksid võrdlema ja leidma muutusi ning otsima 

põhjendusi, miks muutused toimusid. Õpilastele kindlasti väga põnev materjal oleksid Tartu 

linnakaevamistelt leitud jäätmekastid. Õpikus võiks olla kirjeldatud seda, milline jäätmekast 

välja näeb ja kui palju kasulikku informatsiooni sellest saab. Võiks olla mainitud 

jäätmekastidest leitud esemeid, näiteks haruldast klaasi, flööti või puunõusid ning selle juurde 

seletada erinevatest säilimistingimustest. 

 

Liivi sõja ja Põhjasõja puhul kirjeldavad õpikud vaid poliitilisi sündmusi ja paremal juhul 

annavad ülevaate, kuidas see talurahvale mõjus. See aga ei tekita õpilastes huvi ja soovi 

rohkem teada saada. Samas nende sõdade raames saaks rääkida aardeleidudest, avades 

põhjusi, miks sõja ajal nende hulk suureneb ja milliseid aardeid on Eestist leitud. Juures võiks 

olla pilt mõnest konkreetsest aardest, kus on nt mündid, nende juures hõbedast käevõru ja 

kaks sõrmust ning juurde lisatud tekst, et see aare leiti hoonepõranda alt, ning panna õpilased 
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mõtlema, mida selle põhjal saab järeldada. Aarde leidude juures tuleks kindlasti rääkida 

mustast arheoloogiast ja et see on seadusega karistatav ning kõik, mis maapõuest saadakse on 

seadusega riigi oma. 

 

Ainiti talurahvaseaduste tuupimine tekitab õpilastest tülpimust ja tunde, et ajalugu on igav. 

Käesoleva töö kolmandas peatükis tutvustan inimesekeskset ajaloolähenemisel, kuid antud 

osas võiks seda samuti rakendada, näiteks vaadata talupoegade üldist eluolu ja kus kohas ta 

elas. Rehielamud, mis nii mõneski kohas on tänini säilinud, nende kohta võiksid õpilased teha 

uurimustöö muinsuskaitsest lähtudes: näiteks, kas selliseid hooneid peaks säilitama, kas nende 

ümberehitamise osas tuleks peale panna piirangud, kas muinsuskaitseseadus. Lisaks võiks olla 

kohtuprotokollide kirjeldused, mis iseloomustavad tolleaegset elu, mitte anda ajalugu ühtses 

hallis toonis, vaid tuua esile ka põnevaid hetki, mida ka tegelikult uuritakse, näiteks 

vallaslapsed ja kuidas tollal sellesse suhtuti. Õpikutes on 19. sajandi ja 20. sajandi  kultuur ja 

vaimuelu osas kirjeldatud erinevaid seltse ja ühinguid, kuid talupoeglikku elulaadi ei 

kirjeldata. Mõnest eelmise sajandi alguse majast, mis senini on säilinud, võiks pilt olla ja selle 

teema juurde rääkida muinsuskaitsest, miks see on vajalik ning millega peab arvestama, kui 

osta muinsuskaitse all olev maja või koht, lisaks arhitektuurile on muinsuskaitse all ka 

muistised jne. Õpilastele antakse lühike ülevaade muinsuskaitsest ja õpetatakse väärtustama 

kultuuripärandit. 

 

Teise maailmasõja raames peaks kindlasti kajastama sõjahaudade temaatikat, kaevamise 

eetikat ja samamoodi musta arheoloogiat. Õpilastega tehtud küsitlusankeetides tuli välja, et 

üks vastanud noormeestest käib metallidetektoriga Teise maailmasõja aegseid esemeid 

otsimas, mis näitab, et sellele tuleks tähelepanu pöörata, rõhutada seejuures seadust ja sellise 

tegevuse kahjulikkust. T. Jonuksi juhendatud arheoloogiaringi tulid alguses kaks noormeest, 

kes tundsid musta arheoloogia vastu suurt huvi, kui aga neid teemasid ei käsitletud, nad 

lahkusid. Oluline oleks tõsta õpilaste teadlikkust ka musta arheoloogia osas ja tuua näiteid 

selle negatiivsetest külgedest. 

 

Kokkuvõttes võib öelda, et „Eesti ajaloo“ kursuse õpikud, mis on kinnitatud Haridus- ja 

teadusministeeriumi poolt, ei vasta alati nõuetele ja neis leidub palju vigu. Samade autorite 

poolt kirjutatud uued õpikud on enamjaolt vana kordused ja uut materjali leidub vähe. Kõige 

kriitilisemalt tuleks üle vaadata illustratsioonid ja allikad ning kaardid, tihtipeale ei ühti need 

tekstiga või ei anna edasi olustikku. Viimasel ajal ilmunud õpikutes on  teksti liigendus 
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parem, kuid peatükkide järjestus jääb kohati arusaamatuks ja segaseks, näiteks õpikus Eesti 

ajalugu I muinasajast 19. sajandi lõpuni on kohati järgitud kronoloogilist jaotust, siis jälle 

temaatilist. Arheoloogia seisukohalt on kajastatud ainult muinasaega, teiste perioodide puhul 

arheoloogiat ei mainita. Varasemad õpikud, mille muinasaja osa on kirjutanud arheoloog, on 

aegunud metodoloogiaga, kuid faktilise materjali osas võib neid veel kasutada. Kõige parema 

lähenemisega on 2005. aastal ilmunud Eesti ajalugu I. Viimase õpiku plussiks on retsensent  

Riina Voltri, kes alates 1982. aastast on töötanud õpetaja ja tema vaatas õpikut ka tegev 

õpetaja seisukohast. 

   

Eesti arheoloogiat, sh muinasaega kajastavat populaarkirjandust avaldatakse võrdlemisi palju.  

2002. aastal ilmus Aivar Kriiska ja Andres Tvauri kirjutatud „Eesti muinasaeg“, mis on 

mõeldud fakultatiivkirjandusena koolidele kasutamiseks. Raamat ei leia õpetajate hulgas väga 

suurt kasutust, kuna see tundub paljudele raske ja keeruline. Rohkem kasutatakse Marika 

Mägi koostatud 2003. aastal ilmunud artiklite kogumikku Eesti aastal 1200. Kuigi mitmed 

teoses välja käidud seisukohad  on väga subjektiivsed ning kogumikku on ka erialainimeste 

poolt kritiseeritud, siis selle ülesehitus, esituslaad ja jutustav stiil muudavad teksti õpilastele 

kergesti esitatavaks. 2005. aastal ilmus A. Kriiska ja A. Selarti koostatud Eesti esiajalugu: 

interaktiivne õppematerjal põhikoolile, mida saab kasutada ka keskkoolis. Enamus CD-l 

olevaid materjale on mõeldud õpilasele individuaalseks kasutamiseks, kuid klassiruumis on 

tavaliselt ainult üks arvuti, mistõttu ei saa seda koolitunnis kasutada. „Eesti esialaloo“ CD-lt 

saab kasutada lühifilme, mis minu kogemuse põhjal meeldivad nii põhi- kui ka keskkooli 

õpilastele, eriti suurde vaimustusse satuvad õpilased Käsmus viikingipäevade raames filmitud 

võitlusi vaadates. 

 

Järgmisena vaatlen Inimene, ühiskond, kultuur kursuse õpikuid, mis jaotati perioodide kaupa 

kolmeks: vanaaeg, keskaeg, uusaeg. 2006. aastal anti välja uus versioon Mait Kõivu õpikust 

Inimene, ühiskond, kultuur I osa. Koolides on kasutusel nii uus kui ka vana õpik – 1998. 

aastal H. Piirimäe poolt koostatud Inimene, ühiskond, kultuur  I. Käesolev uurimus keskendub 

uuele õpikule. Samamoodi on keskaja perioodi osas peamine rõhk uuel M. Kõivu, M. Lauri 

versioonil, mis pole küll Haridusministeeriumi poolt kinnitatud, kuid seda kasutatakse Eesti 

koolides ja lisaks vaadatakse H. Piirimäe poolt koostatud õpiku  Inimene, ühiskond, kultuur  II 

osa. Uusaja kohta pole veel uut versiooni ilmunud, kuid see on koostamisel, mistõttu 

kasutatakse koolides H. Piirimäe kirjutatud õpikut Inimene, ühiskond, kultuur  III osa. 
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Esiaeg ja vanaaeg põhineb enamjaolt arheoloogilistel materjalidel ja RÕKis tuuakse välja vaid 

väga üldised teemad: Vana-Ida – Lähis-Ida rahvad ja riigid, Vana-Kreeka, hellenism, Vana-

Rooma. Seetõttu lähtub tihtipeale õpetaja õpikust. Õpiku uue versiooni alguses antakse 

lühiülevaade allikatest ja perioodi kohta kronoloogiline tabel, vanal õpikul see puudub. Uut 

õpikut on täiendatud illustratiivse materjaliga ja on lisatud uusi allikaid, leidub ka 

arheoloogilist pildimaterjali, näiteks lehekülg 23 on kujutatud Jeeriko ringmüüri varemeid ja 

Çatal Hüyüki rekonstruktsioon (Kõiv 2006, 23), lisaks kirjeldatakse täpsemalt, mis sealt on 

leitud ja on antud konkreetne lühiülevaade asulatest. Üldjuhul langeb illustreeriv materjal 

tekstiga kokku.  

 

Egiptuse osa ilmestab uhke pildimaterjal, mis suures osas sobib tekstiga kokku. Püramiidid 

tekitavad õpilastes vaieldamatult põnevust, eelsoodustavaks nähtuseks on igasugused 

seiklusfilmid, näiteks Muumia, selle huvi edasiarendamiseks võiks kirjeldada püramiidide 

ehitamisega seotud probleeme, näidata, et neid pole lõplikult siiani lahendatud, jättagi sellesse 

salapära. Lehekülg 43 on hea näide muumiast ja selle kõrval on Herodotose kirjeldus Egiptuse 

matmiskommetest (Kõiv 2006, 23) – arheoloogilise ja kirjaliku allika võrdlus. Selle juures 

võiks kirjeldada arheoloogiliste kaevamiste läbiviimisega seonduvaid probleeme, näiteks 

Egiptuse puhul rasked ilmastikuolud, riik on vaene, teistest riikidest tulevad arheoloogid 

võivad olla hoolimatud jne. Õpilastes võiks tekitada arusaama, et see kõik veel ei ole 

avastatud, lisaks rääkida ka teistest püramiididest, mis pole nii kuulsad ja et osa võib-olla pole 

veel isegi leitud. Vana õpiku versioonis leidub pildimaterjali, kuid nende allkirjad on 

väheütlevad, allikatekstide puudumine jätab kogu teksti ühekülgseks ja faktiliselt 

ülepaisutatuks. Mesopotaamia teema juures (Kõiv, 2006, 63) kujutatud esimesed savitahvlid 

võiksid anda arheoloogiale kui potikilluteadusele hoopis värvikama sisu. Nimelt ühe 

savitahvli peal kujutatakse maailmakaarti, teise peal matemaatilisi arvutusi – savitahvel on nii 

kirjalik kui ka esemeline allikas.  

 

Kreeka tsivilisatsiooni teema juures võiks olla ülevaade tänapäevani säilinud varemetest, 

näiteks kui õpilane läheb Kreeta saarele, siis ta teab Knossose palee lugu kuningas Minosest. 

Trooja sõja lugu, näiteks millise kirjelduse põhjal üldse Heinrich Schliemann arvas, et on 

leidnud Trooja. H. Schliemann kui Trooja avastaja ja samas kui lõhkuja – arheoloog kui 

muistise lõhkuja ja samas uue informatsiooni koguja dilemma, seda peaks tunnis arutama ja 

selle põhjal essee kirjutama. 
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Rooma tsivilisatsiooni osas võiks samamoodi olla ülevaade tänapäevani säilinud varemetest, 

nn turistituur, M. Kõivu õpikus (2006, 160) hõlmab see Rooma linna ja pisikese maketi peal 

näidatud hooned ei jäta suursugust muljet, seepärast võiks osa Rooma hooneid  jaotada kogu 

Rooma peatüki peale ära ning panna juurde viited ning lasta õpilastel koostada nn 

reisibrošüür. Õpilastepoolset reisibrošüüri koostamist saaks alustada juba etruskidest. Tsitaat 

M. Kõivu vanaaja õpikust: „Arheoloogiliste leidude põhjal võib väita, et etruskide käsitöö, 

eriti metallitöötlemine, oli kõrgelt arenenud“ (2006, 142), seda lauset peaks ilmestama 

esemega, näiteks peegel vms, mis lähendab nii kauget aega õpilastele: juba tollal oldi 

huvitatud oma välimusest ja selle vaatamiseks kasutati peeglilaadseid esemeid. Õpiku 

varasemas versioonis mainitakse: „Etruskide ajalugu ja kultuur on tuntud üksnes 

arheoloogiliste mälestiste ja kreeka ning rooma autorite teoste kaudu“ (Piirimäe 1998, 158), 

samas pole toodud ühtegi näidet mälestiste kohta, isegi mitte Surnute linna pole märgitud. 

Pildimaterjaliks on „stseen seinamaalilt etruski hauakambrist“, mis ei anna mingisugust 

ülevaadet uhketest hauakambritest ja tekita ka huvi. Etruskide matusepaik Caere linna lähedal 

illustreerib surnute linna kirjeldust, järgmisel lehel on sarkofaag (Kõiv 2006, 142, 143), mis 

näitab kõrget kunstilist taset. Nekropolise arheoloogiliste kaevamiste juures võiks peatuda 

eetikal – kas arheoloogil on õigust rikkuda surnu rahu, mida peaks tegema edasi saadud 

luudega, kas muuseumis on eetiline eksponeerida inimese luid, vastukaaluks saadud 

informatsioon teaduse hüvanguks. Kas matuste kaevamisel läheb mingisugune ajaline piir? 

Need võiksid olla klassidiskussiooni allikad.  

 

Pompeist annab M. Kõivu oma õpikus (2006, 162) lühikese ülevaate, tuuakse välja kui 

haruldane on Pompei materjal arheoloogile: tuhk mattis lühikese ajaga linna unustustehõlma 

ja ühtlasi säilitas arheoloogile peaaegu 2000 aastat vana linna ilme. Kirjeldus võiks olla 

pikem, näiteks ülevaade konkreetsest hoonest, maalingud, kes seal elada võisid – selle põhjal 

lasta kirjeldada tolleaegset rooma inimest. 

 

Vanaaja uus õpik on kaasaegne ja õpilastele meeldiv, arheoloogia olulisust küll rõhutatud ei 

ole, kuid paljude teemade juures saab arheoloogia osas sisse tuua. Pildimaterjali on 

illustreeriv ja seotud tekstiga, lisaks kirjalikele allikatele on pilte hoonetest, rekonstruktsioone, 

mis annavad õpilasele parema ettekujutuse toonasest ühiskonnast. Eelnevalt tõin näidetena 

välja, milliseid teemasid saab arheoloogia õpetamiseks keskkoolis ära kasutada ja laiendada 

õpilaste silmaringi. 
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Kursuse Inimene, ühiskond, kultuur II õpiku ja RÕKi põhjal tegin järgmise valiku teemade 

osas, mida saab arheoloogia õpetamisel rakendada: ristiusk ja kirik, reformatsioon ja linnad. 

Linnade puhul linnaarheoloogia, samamoodi võib näiteid tuua Tartust, Tallinnast, Viljandist, 

Narvast jne. 

 

Ristiusu ja kiriku juures saab kasutada sama ideed, mis Eesti osa juures – rääkida kirikuaia 

kaevamistest, tõestada eetika ja moraali küsimus. Näiteks, reformatsiooni osa õpetamisel, olen 

viinud õpilasi Põlva Püha Neitsi Maarja kirikusse, kus saab rääkida nii matmiskommetest – 

külakalmistud, kirikuaeda matmine – konkreetsest kirikust ja reformatsioonist. Sellega saab 

õpilastele näidata, et meid ümbritsevad hooned, kohad on olnud osa vanadest traditsioonidest, 

kommetest, kuid samas neil on oluline roll ka tänapäeva ühiskonnas. Vana ja uue sidumine 

annab õpilastele suurema huvi mineviku vastu, see seostatus tekitab neis soovi lahti seletada 

või paremini mõista ümbritsevat keskkonda, mis ühtlasi annab hea eelduse arheoloogia vastu 

huvi tekitamiseks ja ka õpetamiseks. Skandinaavia ristiusustamise juures võib tuua välja selle 

protsessi järk-järgulisuse, kuidas hauapanustesse hakkavad ilmuma ristiusu sümbolid, samas 

paganlikud veel ei kao ära. Üheks võimaluseks ongi kolme matuse: paganliku, ülemineku ja 

ristiinimese matuse kirjeldus, mis peaks näitama õpilasele ühiskonna protsesside sujuvust.  

 

2.3 Kokkuvõte ja järeldused 

 

Keskkonna mõistmise ja arengu osas mängib arheoloogia suurt rolli. Ajaloost tervikpildi 

loomine kesiste teadmistega muinasajast, kõige vanemast ja pikemast perioodist Eesti ajaloos, 

on võimatu. Põhjuseid, miks arheoloogia osakaal ajaloo tunnis nii tahaplaanile jääb,  on 

mitmeid. Alustades RÕKist, kus pole arheoloogia kohta ühtegi viidet, samas õpetajad 

koostavad selle põhjal endale tööplaani, mille järgi nad hakkavad õpetama. Järgmise 

nõrkusena toon esile õpikud, kuigi viimasel ajal ilmunud õppematerjalid on arheoloogia osas 

paljuski edasi arenenud, on veel palju arenguruumi, eriti, mis puudutab illustratsioone. 

Fakultatiivkirjandusena mõeldud „Eesti muinasaeg“ jääb õpilastele natuke keeruliseks teoseks 

ja ei täida seetõttu oma rolli. Küll aga erialainimeste poolt kriitikat saanud „Eesti aastal 1200“ 

sobib oma narratiivse lähenemisega õpilastele. Koolitundides saab kasutada „Eesti ajaloo 

atlast“, mis sobib oma inforikkuse ja paralleelidega muu maailma ajaloost väga hästi 

gümnaasiumi koolitundi. Ühelt poolt paranevad õpetajate võimalused aine edasiandmisel ja 
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ka RÕKis plaanitakse muutusi ajaloo osas, siis paljuski sõltub õpetajast endast, kas ta tahab ja 

suudab pakutavaid võimalusi ära kasutada.  

 

Nii õpilased kui ka õpetajad ise rõhutasid õpetaja rolli aine vastu huvi tekitamisel, seevastu 

enamustel õpetajatest puudub arheoloogia-alane ettevalmistus, mistõttu käsitletakse seda 

koolitundides vähem ja nii jääb arheoloogia kaugeks. Tartu Ülikoolis ajaloo- ja 

ühiskonnaõpetuse õpetajakoolituses pole ühtegi loengut, mis käsitleks arheoloogia õpetamist. 

Seetõttu ka uutel õpetajatel, kes koolidesse lähevad, puuduvad oskused arheoloogiat edasi 

anda. Loomulikult aitaks kaasa õpetaja isiklik kogemus, kuid seda ei saa nõuda ning vahest 

piisab õpetajate puhul koolitustest ja samamoodi õppekäikudest arheoloogiliste 

väljakaevamiste juurde ja muististe laiemast tutvustamisest. Muinsuskaitse osas on õpilaste 

teadmised kesised. kus õpilaste teadmised olid äärmiselt kesised. Näiteks aardeleiu puhul osad 

oleksid teatanud, teised jälle mitte. See on küll teema, mille peaks tõsisemalt tõstatama ja 

võimalusel ka RÕKi sisse kirjutama. Kassinurmes läbi viidud intervjuudest jäi kõlama soov 

sellest rohkem teada saada.  
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3. Ettepanekud arheoloogia õpetamise tõhustamiseks 

 

Kuigi arheoloogia uurib kõige pikemat perioodi meie minevikust, on arheoloogia osa Eesti 

koolides ajaloo õpetamisel alahinnatud. Arheoloogiat on võimalik käsitleda ajalootunnis 

erinevate teemade raames, osad neist toodi välja õpikute analüüsis ja pakuti välja mõned 

ideed, kuidas neid võiks tunnis käsitleda. Selles peatükis vaadatakse natuke laiemalt, millised 

oleksid tulevikuvõimalused arheoloogia propageerimisel nii õpilastele suunatult kui ka 

õpetaja vaatepunktist. Samuti püüan anda lahendusi mõnedele eelmistes peatükkides 

esilekerkinud probleemidele.  

 
Ajalugu õpetavad koolides peamiselt ajaloolased, harva satub õpetajaks arheoloog. Samas 

ajaloo ja arheoloogia sõnavara ja uurimismeetodid erinevad paljuski ning see võib olla ka üks 

põhjus, miks arheoloogia on jäänud ajaloo varju. Meie koolide probleem seisneb selles, et 

õpetajatel puuduvad piisavad arheoloogia-alased teadmised. Õpetajatööks on vajalikud nii 

eriala teadmised, õpetaja valdab ainealast informatsiooni, kui ka pedagoogilis-praktilised 

teadmised ehk oskus, kuidas ainetundi planeerida ja läbi viia (Krull 2000, 32). Selles osas 

võiks olla abi arheoloogia-alasest koolitustest, õppekäikudest arheoloogilistele 

väljakaevamistele ja muististe laiemast tutvustamisest. Sellised tutvustavad käigud võiksid 

toimuda Eesti Ajalooõpetajate Seltsi kaudu, näiteks suvekoolides. See annaks õpetajale 

emotsionaalse laengu ja kogemuse, mida tal oleks võimalik õpilastele edasi anda. Tartu 

Ülikoolil ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajakoolituses puudub praeguse õppekava kohaselt 

pedagoogika-alane arheoloogia loeng. Seetõttu oleks uute õpetajate seisukohast kasulik, kui 

Tartu Ülikoolis õpetataks ka arheoloogia didaktikat, mis aitaks tulevastel ajalooõpetajal viia 

ennast kurssi arheoloogia õpetamise metoodikate osas. 

 

Õpikute analüüsist selgus, et arheoloogiat leidub ka kohustuslikus õppematerjalis äärmiselt 

kasinalt ja RÕKis ei ole seda üldse mainitud. Eesti ajaloo kursuse õpikute puhul on 

probleemiks see, et enamuse koostamisel ei kasutata arheoloogide abi. Eelnevalt mainitud 

arheoloogia ja ajaloo metoodika ning erialase terminoloogia erinevus mängib ka siin olulist 

rolli. Seetõttu oleks vaja Eesti muinasaja osa kirjutamisel vähemasti konsulteerida 

arheoloogiga, et vältida suuremaid möödalaskmisi, näiteks nii kalibreeritud kui ka 

kalibreerimata aastaarvude kasutamine. Veel üheks ajalooõpikute probleemiks saab pidada 

illustreerivat materjali, mis ei lähe kokku tekstiga ja jääb asjatundmatule inimesele kaugeks. 

Visuaalne materjal tuleks kindlasti üle vaadata nii õpilaste kui ka õpetajate poolt. Paljusid asju 
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ei saa auditooriumis selgeks ja nii mõnegi asja puhul on praktika ainus lahendus, näiteks 

kiviaja kontekstis uuritsad ja kõõvitsad jäävad ka pildi peal arusaamatuks. Veel olulisem oleks 

esemete läbi katsumine, kuid kooliõpetajatel ei ole kodus oma muuseumi, kus leidub esemeid 

kivikirvestest kuni keskaja relvastuseni välja, seetõttu võiks mõelda koopiate valmistamisele 

erinevatest leidudest ja teha igale perioodile vastav komplekt koolidele. 

 

Praegune fakultatiivkirjandus ei õigusta ennast, see on õpilastele liiga raske, vaid kaks 142st 

küsitletust mainisid koolidele fakultatiivkirjandusena mõeldud raamatut Eesti muinasaeg.  Ka 

õpetajale tundub see natuke raske, kui ta ei ole kursis arheoloogiaga. Fakultatiivkirjandus 

peab lisaks oma sisule olema ka pedagoogiline ja selles osas on Eesti muinasaeg nõrk. Oluline 

on nii see, mida esitatakse kui ka see, kuidas seda tehakse. Seetõttu oleks otstarbekas kasutada 

fakultatiivkirjanduseks mõeldud teoste kirjutamisel õpetaja abi. Õpilastele meeldivad lood, 

seetõttu ka meeldib õpilastele raamat „Eesti aastal 1200“, mida aga kritiseerivad 

erialainimesed. Selles teoses on inimesekeskne lähenemine, mis lihtsustab õpilastel tolleaegse 

keskkonna ja inimesega seoste loomist. Fakultatiivkirjanduse juurde võiks teha arheoloogia-

alase käsiraamatu, mis sobiks kokku eelmises lõigus mainitud iga perioodi kohta valmistatud 

esemete komplektiga. Mõlemad keskenduksid erinevatele perioodidele ja annaksid suuniseid 

õpetajale. Käsiraamat võiks olla ennekõike gümnaasiumis läbitavate teemade kohta, see 

sisaldaks nii erinevaid ülesandeid kui ka põhjalikumaid ülevaateid teemadest, 

internetilehekülgi, kus kohast informatsiooni juurde otsida ning ka metoodika kirjeldust, 

kuidas ühe või teise teema juures arheoloogiat õpetada. Kuna tänapäeval elame 

infoühiskonnas, siis võiks see olla kättesaadav nii Internetis kui ka paberkandjal. Sarnaseid 

käsiraamatuid on veel teisigi, näiteks Inglismaal, kus koostöös õpetajate ja õpilastega on välja 

töötatud interaktiivseid õppematerjale nii CD-l (Archaeology in the classroom. Preservation 

Through Education, 2005), kui ka Internetis (Archaeology in the classroom. It’s about time. 

2005). USAs on koostatud samamoodi käsiraamat arheoloogia õpetamisest, kus õpetatakse nii 

ajaarvamist kui ka seda, mis asi see arheoloogia on (An Assembly of Archaeologuval Lessons 

Concerning Leetsdale and Pennsylvania Life, 2001). Sarnaseid materjale leidub palju ja 

kindlasti saab paljusid Eesti oludele kohandada või vähemalt saab sealt ideid, kuidas 

õpilastele läheneda. 

 

Õpetaja rolli tähtsustasid nii õpilased kui ka intervjueeritud õpetajad. Probleem ilmnes aga 

selles, et õpilased pidasid ajalootunde igavateks, sest peab pidevalt, kas õpikust või õpetaja 

juttu konspekteerima. Milline on atraktiivne ajalootund? Huvitavas tunnis kasutatakse 
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lisamaterjale ja  kui õpilastel hakkab igavus peale tulema, siis muudetakse tempot ja võetakse 

kasutusele uus töövahend, näiteks vihiku asemel kontuurkaart või Eesti ajaloo atlas. Tempo 

muutus distsiplineerib õpilasi, sest neil ei ole aega igavust tunda ja muude asjadega tegeleda. 

Rutiin ei ärata huvi, küll aga tekitavad soovi rohkem teada saada diskussioonid ja arutelud, 

kus õpilased saavad oma arvamust avaldada. See aga nõuab nii ainealaseid kui ka 

pedagoogilisi laialdasi teadmisi. Minu uurimuses ilmnes, et õpetajal ja õpilasel võib olla 

sarnane positiivse õpetaja kuvand. Näiteks eelnevalt välja toodud lisamaterjalide olulisust 

rõhutasid antud intervjuudes nii A. Kiristaja kui ka Kassinurmes intervjueeritud õpilased. 

Õpilased rõhutavad rohkem õppefilmide vaatamist, kuid õpetajad filmile järgnevat arutelu. 

 

Õpilastele igavaid tunde saab rikastada õppekäikudega või erialaspetsialisti tundi 

kutsumisega. Näiteks Rakvere arheoloogiaringi kutsuti professor Kulmar, kes rääkis maiadest. 

Õppekäik toob tundi vaheldust, kuid see on kasulik mitmes aspektis: a) kinnistab õpitud 

materjali kogemuse põhjal, õpilaste isiklik kokkupuude teoorias räägitud materjaliga, b) 

õppekäikudel on võimalik luua ainetevahelisi seoseid, näiteks Põlva Ühisgümnaasiumis tehti 

loodustundmise ja arheoloogia ühiskäik – käidi Jägala joal, vaadati nii hüdroelektrijaama kui 

ka Jägala linnamäge, kus on toimunud mitmeid kaevamisi, millest antud töö autor tegi ka 

õpilastele ülevaate. Lisaks käidi vaatamas ka Jõelähtme kivikalmeid ja pankrannikut. 

Ainetevahelise integratsiooni suurendamine aitab näidata õpilastele, et kõik, mida nad õpivad, 

on omavahel seotud. Ainealaste seoste loomine lihtsustab õppimist, sest tekib terviklikum pilt, 

kuhu saab uusi teadmisi ja fakte sobitada, kui aga iga tund on eraldi tervik, siis üldpildi 

saamine on raskendatud. Samamoodi ei tohi õppekäigud muutuda rutiiniks, vaid põhiline 

õppetöö peab toimuma klassiruumis. Võib-olla lihtsam lahendus vaheldust tuua on 

õppefilmide näitamine ja hiljem teha selle üle arutelu. Teine huvitavam võimalus on lasta 

õpilastel teha ise film sellest, kuidas nemad arheoloogiat näevad. Kanadas tehtud 

õppematerjal (Archaeology in the Schools) soovitab arheoloogiat õpetada eksperimendi teel. 

Näiteks võib arheoloogia põhimõtete selgitamiseks kasutada piknikukoha analoogiat, mille 

abil selle selgitatakse kultuurkihi tekkeprotsessi erinevate lagunevate ja mittelaguneva 

tänapäevase prahi näitel. Vaadatakse, kuidas piknikust allesjääv aja jooksul ladestub. Mina 

omalt poolt lisan, et mingi aja möödudes võiks selle koha üles kaevata kasutades 

arheoloogiale omaseid meetodeid. Eksperimentaalarheoloogia korraldamine on õpilastele 

kindlasti huvitav. 
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Intervjuude põhjal ilmnes suur probleem, nimelt õpilastel kohati puudusid või olid väga 

lünklikud teadmised muinsuskaitsest. Kui sellest lühidalt rääkisin, tundsid intervjueeritavad 

selle vastu huvi ja isegi pakuti välja, et see võiks olla kooliprogrammis. Tõepoolest näiteks 

gümnaasiumi astmes Eesti ajaloo kursuse raames muinasaja või ka keskaja osas saab käsitleda 

muinsuskaitset. Samamoodi õppekäikudel tuleb rõhutada muististe ainulaadsust ja hindamatut 

väärtust Eesti kultuurkontekstis.  

 

Õpilastel puuduvad väljaspool kooli suuresti võimalused tegeleda ajaloo ja ka arheoloogiaga, 

sest erinevad LARP organisatsioonid jäävad ajaloovõõraks ja pigem kalduvad mütoloogia 

valdkonda. Seetõttu arheoloogiaringi ideed, mida T. Jonuks Rakvere muuseumi juures tegi, 

võiks mujalgi rakendada. Näiteks suuremates linnades või nendes kohtades, kus leidub ringi 

läbiviijaid. Ringi tegutsemise üheks eelduseks peaks olema võimalus esemelise materjaliga 

tegelemiseks. Näiteks võiks lasta õpilastel endal interpreteerida matuse leiumaterjali, see on 

põnev nende jaoks ja samas kogeksid nad seda, millega arheoloogid tegelevad. Ringi juhi 

jaoks oleks aga huvitav teada saada, kuidas õpilased materjali tõlgendavad ja millele 

tähelepanu pööravad. Kassinurmes läbi viidud intervjuudes mainiti seal olemise ühe 

põhjusena sõpru ja toredat koosolemist. Samamoodi võiks arheoloogiaringid korraldada 

ühisüritusi, kuhu kutsutakse külalisesinejaid ja näiteks vaadatakse filme või proovitakse 

eksperimentaalarheoloogiat, näiteks eelnevalt toodud pikniku eksperiment oleks neile 

kindlasti põnev. Tuleb rõhku pöörata noorte suhtlusvajadusele, nad otsivad sõpru ja uusi 

tuttavaid ning kui selle juurde käib huvitav tegevus, siis hakkabki paeluma neid ka 

arheoloogia. 

 

Intervjuudest jäi kõlama informatsiooni kättesaadavuse probleem. Kuna õpilased nimetasid 

peamise infoallikana Internetti, siis võiks luua kodulehekülje, mis oleks suunatud nii 

õpilastele kui ka õpetajatele. See koduleht võiks olla seotud arheoloogiaringidega, see 

koondaks erinevate linnade liikmeid ja ühendaks arheoloogiahuvilisi. Kodulehel võiks olla 

foorum, kus on võimalus arutada esilekerkinud probleeme, jagada informatsiooni jne. Olulise 

infoallikana mainiti veel televisiooni, arheoloogile on meediaga suhtlemine küll tülikas, kuid 

see on viis jõuda rahvani ja propageerida oma eriala, sest viimasel ajal on see paljudele väga 

kaugeks jäänud.  

 

Viimane probleem, mida käesolevas töös käsitlen, on see, millisele ideoloogiale peaks 

arheoloogia/minevikuõpetus olema üles ehitatud? Seda võib nimetada ka mineviku õpetamise 
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tõhustamise võtmemõiste otsimiseks. Kronoloogiline ajalookäsitlus jääb õpilastele kaugeks, 

sest nende jaoks ei ole oluline, kas sündmus toimus kaks tuhat või viis tuhat aastat tagasi.  

Õpilastel on väga raske õppida aega tajuma lineaarselt, sest lähtuvalt loodusest on ka 

inimesele loomuomasem tsükliline või ringikujuline ajakäsitlus. Samas annab kronoloogia 

kindla raamistiku, millele toetuda, seetõttu võiks ajalooõpetamine lähtuda ühelt poolt ajalisest 

määratlusest, kuid sinna juurde peaks käima võtmemõiste, mille järgi ülejäänut osa õpetada. 

Näiteks võiksid sellisteks keskseteks võtmemõisteteks arheoloogia õpetamisel olla: 

tehnoloogia – millised muutused leiavad aset aja jooksul, millest need on tinginud,  

kultuuripärand – meie ühine pärand, selle hoidmine ja kaitsmine,  

maastik/keskkond – minu linn, minu kodu, et tekitada äratundmine ja enda seostamine 

ümbritseva keskkonnaga, kuidas tajume maastikke ja milliseid muistiseid leidub meie ümber.  

mitmekesisuse rõhutamine – riietus, söök, erinevates kultuurides on inimesed olnud erinevad 

ka minevikus. 

 

Kõiki neid võtmesõnu ühendab inimene, inimesekeskne minevikukäsitlus. Õpilane ei taju 

minevikku ei tekstina, numbritena, vaid ta otsib sealt ennast, sarnasusi oma praeguse 

maailmapildiga või vähemalt võrdleb ta seda minevikus olnuga. Seetõttu võiks inimese 

käsitlus olla dialoog inimesega minevikust. Dialoogi vahendajaks on arheoloog, kes tegeleb 

nii õpilaste kui ka minevikust pärit esemetega, mis jutustavad tolleaegse inimese elust. 

Leidude interpreteerimine ja ammu elanud inimeste maailma avastamine ongi põnev, 

seikluslik, võrdlemisi sarnane sellele, mida õpilased ette kujutavad.  
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Kokkuvõte 

Töö eesmärgiks oli esmateadmiste saamine arheoloogia õpetamisest Eesti koolides 

gümnaasiumi astmes. Järgmine oluline ülesanne oli leida vastus küsimusele: millised asjaolud 

raskendavad arheoloogia õpetamist keskkoolis ja millised on võimalikud lahendid olukorra 

parandamiseks. Kuna arheoloogia ei ole koolis eraldi õppeaine, siis tuli selle käsitlemist 

vaadata ajalootunni raames. Probleemküsimuste lahendamisel toetusin nii õpilaste kui ka 

õpetajate arvamusele ja vastavalt sellele jaotasin ka käesoleva töö peatükid kolmeks: esimene 

peatükk keskendus õpilase, teine õpetaja poolsele nägemusele ning kolmas peatükk sisaldas 

kahe eelneva kokkuvõtet ja ettepanekuid arheoloogia õpetamise tõhustamiseks ja 

hetkeolukorra parandamiseks.  

 

Õpilaste seisukoha väljaselgitamiseks viisin koolis 10. ja 12. klassi gümnasistide seas 2008. 

aastal läbi ankeetküsitluse. Kokku täitsid ankeetküsitlust 142 õpilast viiest eri koolist. 

Ankeetküsitluse vastuseid analüüsisin statistikaprogrammis SPSS 15.0, kus kasutasin 

peamiselt korrelatsioonianalüüsi erinevaid vorme. Lisaks ankeetidele tegin 2008. a 

Kassinurmes Jüriöö ülestõusu taaskehastamise ürituse raames noortega intervjuusid. 

Intervjueeritavateks osutusid kuus noormeest ja kuus neidu. Õpetajapoolse hinnangu 

saamiseks intervjueerisin kahte õpetajat ja ühte arheoloogiaringi teinud arheoloogi. Lisaks 

sellele analüüsisin ajalooõpetajatel hetkel arheoloogia õpetamiseks kasutada olevaid 

materjale. Eelkõige keskendusin Haridus- ja teadusministeeriumi poolt kinnitatud 

ajalooõpikutele, tehes siiski kõrvalpõike ka fakultatiivkirjanduse valdkonda. Kogutud 

materjali kvalitatiiv- ja kvantitatiivanalüüs aitas luua ettekujutuse, milline on arheoloogia 

õpetamise olukord uuringus osalenud koolides. 

 

Esimese peatüki eesmärgiks oli välja selgitada küsitluste ja intervjuude põhjal õpilaste 

arvamus arheoloogiast ja õpetaja rollist aine edasiandmisel ja kust kohast saavad õpilased 

informatsiooni. Ankeetküsitluse põhjal tuli välja korrelatsioon arheoloogia huvi ja õpilaste 

vabaaja tegevuste vahel: arheoloogiast soovisid rohkem teada saada ja olid huvitatud pigem 

aktiivsemad õpilased. Põhjuseks võib paljuski olla arheoloogia seostamine välitöödega ja 

natuke ekstreemsustega. Selle eelduse põhjal tehtigi intervjuud LARPi harrastavate 

inimestega Kassinurmes, kuid seal küsitletud inimestel suuremat arheoloogia huvi ei 

täheldatud. Üldse näib LARP organisatsiooni sidumine ajalooga olevat meelevaldne. 
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Õpetaja rolli aine edasiandmisel hinnati nii ankeetküsitluste vastajate kui ka intervjueeritavate 

poolt kõrgeks, seda toetasid ka hiljem õpetajatega läbi viidud intervjuud. Hea õpetaja kuvand 

on nii õpetaja kui ka õpilase seisukohalt sarnane: hea õpetaja kasutab lisamaterjale, ilmestab 

õpiku teksti omapoolse jutuga, põhjendab sündmuste käiku ja ilmestab seda põnevate 

faktidega. Meetoditena toodi õpilaste poolt esile rühmatööd ja arutelu, veel sooviti vaadata 

rohkem filme. Halb õpetaja seevastu keskendub õpikutekstile, kas laseb seda konspekteerida 

või jutustab selle ümber.   

 

Kõige populaarsemaks infoallikaks oli nii intervjuude kui ka ankeetküsitluste põhjal õpilaste 

jaoks Internet. Teise olulise teabeallikana toodi välja televisioon ja veel peeti tähtsaks sõpru 

ning tuttavaid. Mõlema analüüsi puhul jäid tahaplaanile raamatud ja intervjuude puhul ka 

televisioon. 

 

Intervjuude põhjal ilmnes, et õpilastel puudusid või olid väga lünklikud teadmised 

muinsuskaitsest. Kui sellest lühidalt rääkisin, tundsid intervjueeritavad selle vastu huvi ja 

isegi pakuti välja, et see võiks olla kooliprogrammis.  

 

Õpilased tunnevad arheoloogia vastu üldiselt huvi. Arheoloogia tundub õpilastele natuke 

müstiline ja kauge, eelkõige seostub see neile väljakaevamistega. Paljud ankeetküsitluses 

vastanud sooviksid osaleda arheoloogilistel välitöödel, seda põhjendati kaheti: esiteks 

põnevuse ja sooviga midagi leida, teiseks uue kogemuse saamisega. Tänapäeva 

töölepingunõuded on äärmiselt karmid alaealiste töölevõtmise osas, mistõttu on vähestel 

võimalus kaevamistel osaleda. Üldjuhul on see võimalik tutvuste kaudu.  

 

Teises peatükis käsitlesin arheoloogia õpetamise problemaatikat õpetaja vaatenurgast. Juhtisin 

tähelepanu järgmistele probleemküsimustele. Miks arheoloogia on jäänud ajaloo õpetamise 

varju, kuigi muinasaeg moodustab pikima perioodi Eesti ajaloost? Miks on ajalooõpetajal 

raske mõista arheoloogilist materjali? Teemat analüüsisin arheoloogiaga seotud 

ajalooõpetajate ja õpetamisega seotud arheoloogidega tehtud intervjuude põhjal. Veel andsin 

selles peatükis ülevaate Haridus- ja teadusministeeriumi poolt kinnitatud õpikutest, mida 

kasutatakse gümnaasiumis ajaloo õpetamisel.  

 

Õpikute põhjal vaatlen, millised on praegused võimalused arheoloogia õpetamiseks ja kui 

palju on õpiku autorid arheoloogiale tähelepanu pööranud. Eesti ajaloo kursuse õpikud, mis 
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on kinnitatud Haridus- ja teadusministeeriumi poolt, ei vasta alati nõuetele ja neis leidub palju 

vigu. Samade autorite poolt kirjutatud uued õpikud on enamjaolt vana kordused ja uut 

materjali leidub vähe. Kõige kriitilisemalt tuleks üle vaadata illustratsioonid ja allikad ning 

kaardid, tihtipeale ei ühti need tekstiga või ei anna edasi olustikku. Viimasel ajal ilmunud 

õpikutes on teksti liigendus parem, kuid peatükkide järjestus jääb kohati arusaamatuks ja 

segaseks, näiteks õpikus Eesti ajalugu I muinasajast 19.sajandi lõpuni on kohati järgitud 

kronoloogilist jaotust, siis jälle temaatilist. Arheoloogia seisukohalt on kajastatud ainult 

muinasaega, teiste perioodide puhul arheoloogiat ei mainita. Neist õpikutest, mille  muinasaja 

osa on kirjutanud arheoloog, on varasemad aegunud metodoloogia koha pealt, kuid faktiliselt 

võib neid veel kasutada. Kõige parema lähenemisega on 2005. aastal ilmunud Eesti ajalugu I.  

Fakultatiivkirjandusena mõeldud Eesti muinasaeg jääb õpilastele natuke keeruliseks teoseks 

ja ei täida seetõttu oma rolli. Küll aga erialainimeste poolt kriitikat saanud Eesti aastal 1200 

sobib oma narratiivse lähenemisega õpilastele. Koolitundides saab kasutada Eesti ajaloo 

atlast, mis sobib oma inforikkuse ja paralleelidega muu maailma ajaloost väga hästi 

gümnaasiumi koolitundi. Ühelt poolt paranevad õpetajate võimalused aine edasiandmisel ja 

ka RÕKis plaanitakse muutusi ajaloo osas, siis paljuski sõltub õpetajast endast, kas ta tahab ja 

suudab pakutavaid võimalusi ära kasutada. 

 

Kolmandas peatükis pakkusin välja mõningaid lahendusi hetkeolukorra parandamiseks.  

Järgnevalt teen lühikese kokkuvõtte olulisematest ettepanekutest arheoloogia õpetamise 

tõhustamisel ja püüan põhjendada, millest on tingitud arheoloogia vähene roll võrreldes 

ajalooga. Peamisteks teguriteks pean õpetajate vähest ettevalmistust ja eelnevalt kirjeldatud 

õppematerjalide kasinust arheoloogia osas. 

 

Õpikutes on arheoloogia osakaal ajalooga võrreldes äärmiselt kesine. Ajalugu õpetavad 

ajaloolased, harva satub õpetajaks arheoloog. Samas ajaloo ja arheoloogia sõnavara ja 

uurimismeetodid erinevad paljuski ning see võib-olla ka üks põhjus, miks arheoloogia on 

ajaloo varju jäänud. Meie koolide probleem on see, et õpetajatel puuduvad piisavad 

arheoloogia-alased teadmised. Selles osas võiks olla abi arheoloogia-alastest koolitustest ja 

samamoodi õppekäikudest arheoloogiliste väljakaevamiste juurde ja muististe laiemast 

tutvustamisest. See annaks õpetajale emotsionaalse laengu ja kogemuse, mida tal oleks 

võimalik õpilastele edasi anda. Tartu Ülikoolil ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajakoolituses 

puudub praeguse õppekava kohaselt pedagoogika-alane arheoloogia loeng. Seetõttu oleks 

uute õpetajate seisukohast kasulik, kui Tartu Ülikoolis õpetataks ka arheoloogia didaktikat, 
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mis aitaks tulevastel ajalooõpetajal viia ennast kurssi arheoloogia õpetamise metoodikate 

osas. 

 

Õpetajale oleks veel suureks abiks käsiraamat võiks olla ennekõike gümnaasiumis läbitavate 

teemade kohta, see sisaldaks nii erinevaid ülesandeid kui ka põhjalikumaid ülevaateid 

teemadest, internetisaite, kus kohast informatsiooni juurde otsida ning ka metoodika 

kirjeldust, kuidas ühe või teise teema juures arheoloogiat õpetada. Kuna tänapäeval elame 

infoühiskonnas, siis võiks see olla kättesaadav nii Internetist kui ka paberkandjal. 

Käsiraamatu juurde võiks kuuluda perioodile omaste esemete koopiate komplektid. 

Selle tööga jõuti oluliste probleempunktideni, mis valitsevad Eesti koolides seoses  

arheoloogia õpetamisega. 

 

Käesoleva teema edasiarendamisel oleks vajalik küsitlus läbi viia rohkemates 12. klassides, et 

teada saada abiturientide huvi arheoloogia vastu ja teadmisi sellest. Keskkool jääb paljudele 

viimaseks kokkupuudeks ajalooga ja ühtlasi ka arheoloogiaga. Seetõttu on oluline kasvatada 

koolis inimestes teadlikkust muinaspärandist ja selle väärtustamise olulisusest. Näiteks kasvõi 

sellises küsimuses, kuidas peab käituma aardega või ükskõik, millise ird- või 

kinnismuistisega, tuleks tõsta inimeste teadlikust seadustest. Edasine uurimistöö peaks 

kindlasti hõlmama suuremat hulka koole, võrdlema maa- ja linnakoole, eliit- ja väikekoole, 

kaasama rohkem õpetajaid uurimusse ning selle põhjal välja töötama kindlad metoodilised 

materjalid, mis sobiksid Eesti konteksti. Tuleks vaadata samuti põhikoolide osa. Lisaks 

metoodikale tuleks kindlasti läbi vaadata ka seni õpikutes käsitletud teemad ja pakkuda 

käsiraamatu näol alternatiive arheoloogia õpetamisel üldhariduskoolides. 
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Summary 

Teaching archaeology in secondary school 
 
In Estonia archaeology is not included in the secondary school curriculum as a separate 

subject. However, it can be dealt with in history lessons. In secondary level curricular time is 

organized in 35-lesson periods including two to three lessons a week. The percentage of 

archaeology has been very low so far and its importance undervalued. Reflecting archaeology 

has not been paid enough attention to in textbooks or the National Curriculum either. In 

addition, teaching archaeology is influenced by insufficient preparation of teachers. Estonia 

lacks research on the topic of archaeological pedagogy and therefore, the current research 

paper aims at filling in that blank or at least draw attention to the subject.  

 

The general aim of the research paper is to acquire the first knowledge about teaching 

archaeology in secondary level. A narrower purpose is to find out the „hot spots“ of teaching 

archaeology in secondary school. These are the circumstances that make teaching archaeology 

more difficult. The current research paper also tries to find solutions to improve the situation.  

The first task was collecting the data. It was done by interviewing students as well as people 

connected with teaching archaeology. A questionnaire was used as the means. The qualitative 

as well as the quantitative analysis of the collected data helped to create an idea about the 

situation at least of some schools and showed the importance of the topic. According to the 

interviews, opinions of students about archaeology and a teacher’s role in teaching the subject 

as well as where to get the information and the students’ awareness of the topic are 

researched. The observations of what the possibilities are to teach archaeology today and how 

much attention the authors of textbooks have paid to archaeology, are made by reading the 

textbooks. 

 

Considering the structure, the paper is divided into three chapters which, in turn, are classified 

under the subtitles emanating from the topics. In the first chapter methodology and source 

material are dealt with. The stress is on the vision that students have about archaeology and 

pedagogy in general. The questionnaires and interviews are analysed and the first conclusions 

are drawn about the current situation in these schools. The second chapter observes the 

current situation of archaeology and the essence of the problems from the teachers’ point of 

view. The interviews, carried out among people who have knowledge about archaeology as 

well as pedagogy, are analysed; the history textbooks used in Estonian schools are researched 
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from the viewpoint of the National Curriculum. In the third chapter I try to find solutions to 

the problems mentioned in the last chapter, observe positive indications connected with 

teaching archaeology. 

 

Subsequently I’ll make a summary of the first chapter. The questionnaire was carried out in 

Põlva Co-Educational Gymnasium (forms 11, 12), Arte Co- Educational Gymnasium (two 

10th forms), Paide Co-Educational Gymnasium, Antsla Co-Educational Gymnasium and 

Võnnu Basic School, including 142 informants in all. Considering the interviews, the sample 

was also Radom. However, it included a bigger number of different schools and the age of the 

informants differed as well, being 14-23. The informants participating in the questionnaire 

research were aged 16-19. Analysing the data of the questionnaires, several differences 

emerged in the answers. The differences could be connected with different courses the 

informants had passed. Age could also play an important part in the answers. The data 

received from the questionnaires as well as the interviews could be influenced by the sex of 

the informants. 

 

The analysis showed the correlation between the interest in archaeology and the students’ 

pastimes: the students who were interested in archaeology were also more active in general. It 

can have something to do with the fact that archaeology is often connected with fieldwork as 

well as with extremes, e.g.digging in hot weather in Egypt. Considering this assumption, 

interviews were carried out with people, in Kassinurme, going for LARP. However, the 

results did not show any special interest in archaeology. 

 

The role of a teacher in conveying the subject to students is considered important by the 

informants of both groups. The interviews reflected the opinion that good teachers use extra 

information and illustrate their lectures with interesting facts. Group works, discussions and 

watching films were also considered favourable.    

 

Archaeology seems interesting to students because of its mystical side. Several informants 

expressed their interests in participating in archaeological excavations. The wish was said to 

be caused by the desire to find and experience something new.  

 

The second chapter deals with the problems connected with teaching archaeology. The main 

issues that need attention are: why archaeology has not received enough attention and where 
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lies the difficulty considering teaching archaeology. The topic is analysed according to the 

results of the interviews carried out among history teachers as well as archaeologists 

connected with teaching. This chapter also gives an overview of the textbooks used for 

teaching history in secondary school.  

 

History is usually taught by historians; in rare occasions the teacher is an archaeologist. 

However, the vocabulary and research methods considering history and archaeology differ 

quite a lot and it can be one of the reasons why history tends to shadow archaeology. The 

reason that teachers lack enough knowledge in the field of archaeology can be another reason. 

In this respects, different trainings and opportunities to observe or participate in 

archaeological excavations would be useful. The University of Tartu should also consider an 

idea of launching a new subject of archaeological didactics to familiarize teachers with 

methods for teaching archaeology. Teachers would also benefit from a handbook that should 

first and foremost include information about the topics dealt with in secondary school, 

internet sites, where to look for information and also descriptions of different methods that 

can be used in teaching topics of archaeology. The handbook should be available on the 

Internet as well as on the paper. The handbook should be accompanied by sets of items 

characteristic to different periods.  

 

The third chapter gives a wider overview of the future possibilities in advocating achaeology 

both among students and from the teachers’ point of view. Some problems mentioned in the 

first chapters are also tried to be given possible solutions. 

 

Outside school, students often lack opportunities to deal with history or archaeology because 

different LARP organisations include rather mythology than history. One of the solutions to 

this problem would be organising different events connected with history in order to promote 

interest in history and archaeology. 

 

In conclusion, it can be said that archaeological pedagogy in the Estonian context is fairly 

new and there is still very much to research. 

 

 

 

. 
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LISA 1. Ankeedid 

 

Ankeet 1. Tartu Ülikoolis 2007. aastal arheoloogia proseminaris läbiviidud 
küsitlusankeet. 
 
Küsitlus  

1. Sugu:………… 
2. Vanus:………. 
3. Eriala:………………………………………. 
4. Millistes üldhariduskoolides oled Sa käinud? …………………………………… 

5. Kas Sinu ajaloo õpetaja vm aine õpetaja rääkis keskkoolis arheoloogiast? 

a) jah 
b) ei 
6. Kas mäletad, milliste teemadega seoses õpetaja mainis arheoloogiat? 

7. Millistel põhjustel Sa ajalugu õppima tulid? 

8. Kui suurt rolli mängis Sinu ajaloo õpetaja selles, et Sa ajalugu õppima tulid? 

a) ei mänginud mingit rolli 
b) väike roll 
c) keskmine 
d) suur 
e) väga suur 
f) ei tea 

9. Millised osad ajaloo programmist keskkoolis olid kõige meeldejäävamad? Miks? 

10. Kas näiteks Trooja sõda, etruske, eesti muinasaega käsitledes rääkis Sinu ajaloo 

õpetaja arheoloogiast? 

11. Millised on olnud Sinu esimesed/varasemad kokkupuuted arheoloogiaga? 

12. Milline on Sinu arvates arheoloogi töö/amet? Millistest tööülesannetest see koosneb? 

13. Kas Sa plaanid arheoloogiaga edasi tegeleda? 

a) jah 
b) ei 
c) ma ei tea 

14. Kust kohast oled Sa omandanud oma senised teadmised arheoloogiast? 

15. Kui suure osa moodustavad kaevamised arheoloogi igapäevatööst? 

a) mingit osa ei moodusta 
b) väikse osa 
c) keskmise osa 
d) suure osa 
e) kõige olulisema osa 
f) ei tea 
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16. Kas Sa tahaksid osaleda arheoloogilistel kaevamistel? Miks? 

17. Mida Sa kaevata tahaksid? Mida Sa leida tahaksid? 

18. Kirjelda arheoloogilisi kaevamisi. (Mida seal tehakse?) 

19. Mida arheoloog teeb üles kaevatud esemete ja luudega? 

20. Arheoloogid tahavad kaevata indiaanlaste kalmistut, aga indiaanlased on selle vastu, 

sest see rikub lahkunute rahu. Kuidas Sina käituksid sellises olukorras? 

21. Kui näed internetis kuulutust, kus müüakse 15. sajandist pärinevat sõrmust, kas ja 

kuidas reageerid? 

a) ostad ära  ja viid muuseumisse 
b) ostad ära ja jätad endale 
c) püüad järgi uurida, kust müüja selle sai 
d) muu, mida Sa teeksid?  

22. Kas tänapäeva ühiskond/tava inimene vajab arheoloogiat? Põhjenda. 

a) jah 
b) ei 

23. Kas Sa mängi(ksi)d arheoloogiapõhiseid arvutimänge? Kui jah, siis milliseid. 

24. Kas Sa oled näinud Indiana Jones´i filme? 

a) jah 
b) ei 

Mis Sul nendest meelde jäi? 

25. Kust kohast Sa tahaksid infot saada arheoloogia kohta? 

a) ajalehed, ajakirjad 
b) televisioon 
c) internet 
d) raamatud 
e) muu (mis?) 

26. Kust kohast Sa tavaliselt hangid infot Sind huvitavate teemade kohta? Hinda 5 palli 

skaalal. 

a) ajalehed, ajakirjad    1 2 3 4 5 

b) televisioon    1 2 3 4 5 

c) internet     1 2 3 4 5 

d) raamatud    1 2 3 4 5 

e) suheldes sõprade, tuttavatega  1 2 3 4 5 
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Ankeet 2. 2008. aastal keskkooli õpilastega läbi viidud küsitlusankeet. 

 

Tegemist on anonüümse küsimustikuga, et teada saada õpilaste arvamust arheoloogiast ja et 
seda saaks tulevikus paremini õpetada. Küsimustiku täitmisel palun olla aus ja avameelne.  
1. Sugu: ………… 
2. Vanus: ……… 
3. Loetle, millega Sa oled tegelenud/tegeled vabal ajal?  
4. Mitmel korral oled Sa kokku puutunud arheoloogiaga koolis (õpetaja on rääkinud, 

õppefilmid, iseseisev töö, vestlused kaasõpilastega vms)? 
a) rohkem kui viis 
b) vähem kui viis 
c) pole rääkinud 

Millega seoses?  
5. Kui suurt rolli mängib aine õpetaja aine vastu huvi tekitamisel? Värvi vastav hulk 

sektoreid. (Mida rohkem sektoreid värvitud, seda suurem on õpetaja roll)  

 
6. Kas neid teemasid käsitledes rääkis Sinu ajaloo õpetaja arheoloogiast? Loetle veel 

teemasid. 
Teema Jah Ei Ei mäleta 
Trooja sõda    
Etruskid    
Eesti muinasaeg    
    
    
    

7. Loetle oma seniseid kokkupuuteid arheoloogiaga. 
 Ei olegi 
8. Millistes tööülesannetest Sinu arvates arheoloogi töö koosneb? 
9. Kui suure osa moodustavad kaevamised arheoloogi igapäevatööst? 

a) mingit osa ei moodusta 
b) väikse osa 
c) keskmise osa 
d) suure osa 
e) kõige suurema osa 
f) ei tea 
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10. Kui suur on Sinu huvi arheoloogiast rohkem teada saada?  
a) huvi puudub 
b) väike huvi 
c) keskmine 
d) suur 
e) väga suur 
f) ei tea 

11. Kui Sa tahaksid osaleda arheoloogilistel kaevamistel, siis miks? Kui Sa ei tahaks osaleda 
arheoloogilistel kaevamistel, siis miks? 
  

12. Siin on kirjeldatud järgmised toimingud, kui sa oled leidnud aarde. Anna neile oma 
hinnang.  

 Nii peabki Tavaline Taunitav Väga taunitav 
Aardeleiust 
teatamine 

    

Aardeleiu endale 
jätmine 

    

Aarde leiu 
müümine 

    

 
13. Millistes raamatutes, filmides, arvutimängudes, ajalehtedes, ajakirjades oled Sa kokku 

puutunud arheoloogiaga? 
  

14. Kust kohast oled Sa saanud informatsiooni sind huvitavate asjade kohta?  
 Üldse mitte siit Pigem mitte siit Pigem siit Eelkõige siit 
Ajalehed/ajakirjad     
Televisioon     
Internet     
Raamatud     
Suheldes 
sõprade/tuttavatega 

    

Muu (mis?)     

 
15. Kust kohast Sa tahaksid Sind huvitavate asjade kohta informatsiooni saada? 
 Üldse mitte siit Pigem mitte siit Pigem siit Eelkõige siit 

Ajalehed/ajakirjad     

Televisioon     

Internet     

Raamatud     
Muu (mis?)     

Tänan täitmast! 
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LISA 2. Tabelid 

Tabel 1. Koolid, kus viidi läbi ankeetküsitlus. 

Kool Klass Vastanute arv Kas õpetaja on  

seotud arheoloogiaga? 

Põlva Ühisgümnaasium 10b loodusklass 30 Jah 

Põlva Ühisgümnaasium 12b loodusklass 24 Ei 

Antsla Gümnaasium 10 25 Ei 

Võnnu Keskkool 10 12 Jah 

Paide Gümnaasium 10 24 Ei 

Arte Gümnaasium 10a humanitaarklass 10 Jah 

Arte Gümnaasium 10b reaalklass 17 Jah 

 

 

 

Tabel 2. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilase vabaaja tegevuste kohta. 

Mida õpilane vabal ajal teeb?

48 33,8 34,3 34,3

25 17,6 17,9 52,1

37 26,1 26,4 78,6

30 21,1 21,4 100,0

140 98,6 100,0

2 1,4

142 100,0

füüsiline aktiivne
tegevus - sport

vaimsed huvid

nii vaimsed kui ka
füüsilised huvid

sõpradega chill

Total

Valid

999Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tabel 3. SPSS programmis tehtud korrelatsioonitabel arheoloogia huvi ja õpilaste 

vabaajategevuste seoste kohta. 

Kui suur on huvi arheoloogiast rohkem teada saada? * Mida õpilane vabal ajal teeb? Crosstabulation

Count

3 0 4 7 14

8 8 8 11 35

27 10 12 8 57

8 6 9 3 26

0 1 3 1 5

46 25 36 30 137

huvi puudub

väike huvi

keskmine

suur

väga suur

Kui suur on huvi
arheoloogiast
rohkem teada
saada?

Total

füüsiline
aktiivne

tegevus -
sport

vaimsed
huvid

nii vaimsed
kui ka

füüsilised
huvid

sõpradega
chill

Mida õpilane vabal ajal teeb?

Total

 

 

 

Tabel 4. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpetaja rollist aine vastu huvi 

tekitamisel. 

Õpetaja roll aine vastu huvi tekitamisel

1 ,7 ,7 ,7

3 2,1 2,1 2,8

4 2,8 2,8 5,6

10 7,0 7,0 12,7

21 14,8 14,8 27,5

18 12,7 12,7 40,1

39 27,5 27,5 67,6

32 22,5 22,5 90,1

14 9,9 9,9 100,0

142 100,0 100,0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabel 5. SPSS programmis tehtud korrelatsioonitabel kooli ja õpetaja rolli seostest. 

Correlations

1 -,044

,604

142 142

-,044 1

,604

142 142

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Kool

Õpetaja roll aine vastu
huvi tekitamisel

Kool

Õpetaja roll
aine vastu

huvi
tekitamisel

 

 

 

Tabel 6. SPSS programmis tehtud korrelatsioonitabel soo, vanuse ja õpetaja rolli 

seostest.  

Correlations

1 -,047 ,290**

,575 ,000

142 142 142

-,047 1 ,010

,575 ,910

142 142 142

,290** ,010 1

,000 ,910

142 142 142

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Sugu

Vanus

Õpetaja roll aine vastu
huvi tekitamisel

Sugu Vanus

Õpetaja roll
aine vastu

huvi
tekitamisel

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Tabel 7. SPSS programmis tehtud Hii-ruut-test õpetaja arheoloogia seotuse ja 

arheoloogia huvi vahel. 

Chi-Square Tests

4,595a 4 ,331

4,644 4 ,326

3,342 1 ,068

139

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

2 cells (20,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,45.

a. 

Symmetric Measures

,182 ,331

,182 ,331

139

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 

 

 

 

Tabel 8. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs kohad, kus õpilased on 

arheoloogiaga kokku puutunud.  

Kus kohas kokku puutunud arheoloogiaga

72 50,7 51,1 51,1

20 14,1 14,2 65,2

40 28,2 28,4 93,6

2 1,4 1,4 95,0

7 4,9 5,0 100,0

141 99,3 100,0

1 ,7

142 100,0

filmid, tv

ajalehed/ajakir
jad/raamatud

ei tea

koolitunnis -
õpetaja rääkis

arvutimängud

Total

Valid

999Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tabel 9. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste poolt Internetist saadava 

info hulga kohta. 

 Õpilased saavad informatsiooni Internetist 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
mitte siit 13 9,2 9,4 9,4 
eelkõige siit 125 88,0 90,6 100,0 

Valid 

Total 138 97,2 100,0   
Missing 999 4 2,8     
Total 142 100,0     

 

 

 

Tabel 10. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste poolt televisioonist saadava 

info hulga kohta. 

 Õpilased saavad informatsiooni tv-st 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
mitte siit 18 12,7 12,9 12,9 
eelkõige siit 121 85,2 87,1 100,0 

Valid 

Total 139 97,9 100,0   
Missing 999 3 2,1     
Total 142 100,0     

 

 

Tabel 11. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste poolt sõpradelt ja 

tuttavatelt saadava info hulga kohta. 

 Õpilased saavad informatsiooni suheldes tuttavatega 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
mitte siit 47 33,1 34,1 34,1 
eelkõige siit 91 64,1 65,9 100,0 

Valid 

Total 138 97,2 100,0   
Missing 999 4 2,8     
Total 142 100,0     
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Tabel 12. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste poolt ajakirjandusest 

saadava info hulga kohta. 

 Õpilased saavad informatsiooni ajakirjandusest 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid mitte siit 63 44,4 45,3 45,3 
  eelkõige 

siit 
76 53,5 54,7 100,0 

  Total 139 97,9 100,0   
Missing 999 3 2,1     
Total 142 100,0     

 

 

 

Tabel 13. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste poolt raamatutest saadava 

info hulga kohta. 

 Õpilased saavad informatsiooni raamatutest 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
mitte siit 75 52,8 56,0 56,0 
eelkõige siit 59 41,5 44,0 100,0 

Valid 

Total 134 94,4 100,0   
Missing 999 8 5,6     
Total 142 100,0     

 

 

 

Tabel 14. SPSS programmis tehtud risttabel soo ja informatsiooniallika 

„sõbrad/tuttavad“ vahel.  

Crosstab

Count

18 34 52

29 57 86

47 91 138

mees

naine

Sugu

Total

mitte siit eelkõige siit

Õpilased saavad
informatsiooni suheldes

tuttavatega

Total
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Tabel 15. SPSS programmis tehtud risttabel soo ja informatsiooniallika „raamatud“ 

vahel. Lisaks Chi-Square ja Crameri tabelid. 

Sugu * Õpilased saavad informatsiooni raamatutest 

Crosstab

Count

38 13 51

37 46 83

75 59 134

mees

naine

Sugu

Total

mitte siit eelkõige siit

Õpilased saavad
informatsiooni
raamatutest

Total

 

 

Chi-Square Tests

11,484b 1 ,001

10,302 1 ,001

11,863 1 ,001

,001 ,001

11,398 1 ,001

134

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
22,46.

b. 

 

 

Symmetric Measures

,293 ,001

,293 ,001

134

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Tabel 16. SPSS programmis tehtud risttabel soo ja informatsiooniallika „ajakirjandus“ 

vahel. Lisaks Chi-Square ja Crameri tabelid. 

Sugu * Õpilased saavad informatsiooni ajakirjandusest 

Crosstab

Count

29 23 52

34 53 87

63 76 139

mees

naine

Sugu

Total

mitte siit eelkõige siit

Õpilased saavad
informatsiooni
ajakirjandusest

Total

 

 

Chi-Square Tests

3,658b 1 ,056

3,015 1 ,082

3,659 1 ,056

,078 ,041

3,632 1 ,057

139

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
23,57.

b. 

 

Symmetric Measures

,162 ,056

,162 ,056

139

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Tabel 17. SPSS programmis tehtud risttabel soo ja informatsiooniallika „televisioon“ 

vahel. Lisaks Chi-Square ja Crameri tabelid. 

Sugu * Õpilased saavad informatsiooni tv-st 

Crosstab

Count

10 42 52

8 79 87

18 121 139

mees

naine

Sugu

Total

mitte siit eelkõige siit

Õpilased saavad
informatsiooni tv-st

Total

 

 

Chi-Square Tests

2,908b 1 ,088

2,086 1 ,149

2,811 1 ,094

,117 ,076

2,887 1 ,089

139

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
6,73.

b. 

 

 

Symmetric Measures

,145 ,088

,145 ,088

139

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Tabel 18. SPSS programmis tehtud risttabel soo ja informatsiooniallika „Internet“ 

vahel. Lisaks Chi-Square ja Crameri tabelid. 

Sugu * Õpilased saavad informatsiooni Internetist 

Crosstab

Count

8 44 52

5 81 86

13 125 138

mees

naine

Sugu

Total

mitte siit eelkõige siit

Õpilased saavad
informatsiooni Internetist

Total

 

 

Chi-Square Tests

3,479b 1 ,062

2,447 1 ,118

3,353 1 ,067

,076 ,061

3,453 1 ,063

138

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's Exact Test

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)
Exact Sig.
(2-sided)

Exact Sig.
(1-sided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is
4,90.

b. 

 

 

Symmetric Measures

,159 ,062

,159 ,062

138

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Tabel 19. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste soovist osaleda 

arheoloogilistel kaevamistel. 

Kas Sa tahad arheoloogilistel kaevamistel osaleda

108 76,1 76,1 76,1

24 16,9 16,9 93,0

10 7,0 7,0 100,0

142 100,0 100,0

jah

ei

ma ei tea

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

 

 

Tabel 20. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste arvamusest, kui suure osa 

moodustavad kaevamised arheoloogi igapäevatööst.  

Kui suure osa moodustavad kaevamised arheoloogi iga päevatööst?

2 1,4 1,4 1,4

21 14,8 15,1 16,5

50 35,2 36,0 52,5

44 31,0 31,7 84,2

14 9,9 10,1 94,2

8 5,6 5,8 100,0

139 97,9 100,0

3 2,1

142 100,0

mingit osa ei moodusta

väikse osa

keskmise osa

suure osa

kõige suurema osa

ei tea

Total

Valid

999Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tabel 21. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste huvi arheoloogiast rohkem 

teada saada. 

Kui suur on huvi arheoloogiast rohkem teada saada?

15 10,6 10,6 10,6

36 25,4 25,5 36,2

57 40,1 40,4 76,6

26 18,3 18,4 95,0

5 3,5 3,5 98,6

2 1,4 1,4 100,0

141 99,3 100,0

1 ,7

142 100,0

huvi puudub

väike huvi

keskmine

suur

väga suur

ei tea

Total

Valid

999Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

Tabel 22. SPSS programmis tehtud risttabel läbitud kursuste ja arheoloogia vahel. 

Läbitud kursused * Kui suur on huvi arheoloogiast r ohkem teada saada? Crosstabulation

9 23 19 8 2 61

14,8% 37,7% 31,1% 13,1% 3,3% 100,0%

3 9 27 14 2 55

5,5% 16,4% 49,1% 25,5% 3,6% 100,0%

3 4 11 4 1 23

13,0% 17,4% 47,8% 17,4% 4,3% 100,0%

15 36 57 26 5 139

10,8% 25,9% 41,0% 18,7% 3,6% 100,0%

Count

% within Läbitud
kursused

Count

% within Läbitud
kursused

Count

% within Läbitud
kursused

Count

% within Läbitud
kursused

Eesti ajalugu

Inimene, ühiskond ja
kultuur

kõik: inimene, ühiskond,
kultuur, eesti aj, lähiaj

Läbitud
kursused

Total

huvi puudubväike huvikeskmine suur väga suur

Kui suur on huvi arheoloogiast rohkem teada saada?

Total
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Tabel 23. SPSS programmis tehtud korrelatsioonitabel kursuste ja arheoloogia huvi 

seostest. 

Correlations

1 ,171*

,043

142 141

,171* 1

,043

141 141

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Läbitud kursused

Kui suur on huvi
arheoloogiast rohkem
teada saada?

Läbitud
kursused

Kui suur on
huvi

arheoloogiast
rohkem teada

saada?

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 24. SPSS programmis tehtud korrelatsioonitabel soo ja arheoloogia huvi seostest. 

Correlations

1,000 ,218*

. ,010

142 139

,218* 1,000

,010 .

139 139

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Sugu

Kui suur on huvi
arheoloogiast rohkem
teada saada?

Spearman's rho
Sugu

Kui suur on
huvi

arheoloogiast
rohkem teada

saada?

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Tabel 25. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste soo ja huvi arheoloogiast 

rohkem teada saada seosest. 

Sugu * Kui suur on huvi arheoloogiast rohkem teada saada? Crosstabulation

10 14 23 4 2 53

18,9% 26,4% 43,4% 7,5% 3,8% 100,0%

5 22 34 22 3 86

5,8% 25,6% 39,5% 25,6% 3,5% 100,0%

15 36 57 26 5 139

10,8% 25,9% 41,0% 18,7% 3,6% 100,0%

Count

% within Sugu

Count

% within Sugu

Count

% within Sugu

mees

naine

Sugu

Total

huvi puudub väike huvi keskmine suur väga suur

Kui suur on huvi arheoloogiast rohkem teada saada?

Total

 

 

 

 

 

Tabel 26. SPSS programmis tehtud korrelatsioonitabel soo ja arheoloogilistel 

kaevamistel osalemise soovi seostest. 

Sugu * Kas Sa tahad arheoloogilistel kaevamistel os aleda Crosstabulation

36 13 5 54

66,7% 24,1% 9,3% 100,0%

72 11 5 88

81,8% 12,5% 5,7% 100,0%

108 24 10 142

76,1% 16,9% 7,0% 100,0%

Count

% within Sugu

Count

% within Sugu

Count

% within Sugu

mees

naine

Sugu

Total

jah ei ma ei tea

Kas Sa tahad arheoloogilistel
kaevamistel osaleda

Total
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Tabel 27. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste senistest kokkupuudetest 

arheoloogiaga. 

Senised kokkupuuted arheoloogiaga 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
ei olegi 71 50,0 50,4 50,4 
kool ja tuttava kaudu 28 19,7 19,9 70,2 
näinud arheoloogilisi 
kaevamisi 

8 5,6 5,7 75,9 

muuseum ja 
arheoloogiliste 
objektide külastus 

9 6,3 6,4 82,3 

filmid, tv, 
ajakirjandus, 
raamatud 

19 13,4 13,5 95,7 

õpilane on ise leidnud 
midagi 

6 4,2 4,3 100,0 

Valid 

Total 141 99,3 100,0   
Missing 999 1 ,7     
Total 142 100,0     

 

 

 

Tabel 28. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilaste kokkupuudetest 

arheoloogiaga koolis.  

Kokkupuude arheoloogiaga koolis

63 44,4 45,0 45,0

59 41,5 42,1 87,1

18 12,7 12,9 100,0

140 98,6 100,0

2 1,4

142 100,0

rohkem kui viis

vähem kui viis

pole rääkinud

Total

Valid

999Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tabel 29. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpetaja rääkis arheoloogiast 

nendega seostud teemade juures.  

Õpetaja rääkis arheoloogiast seoses erinevate teema dega

9 6,3 6,3 6,3

3 2,1 2,1 8,5

2 1,4 1,4 9,9

4 2,8 2,8 12,7

124 87,3 87,3 100,0

142 100,0 100,0

antiikaeg

esiaeg

keskaeg

20.sajandi arheoloogia

puudub

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Tabel 30. SPSS programmis tehtud risttabel läbitud kursuste ja õpetaja rääkis Trooja 

sõjast vahel. Lisatabelid Hii-ruut-test. 

Crosstab

10 33 8 51

19,6% 64,7% 15,7% 100,0%

20 6 4 30

66,7% 20,0% 13,3% 100,0%

31 15 12 58

53,4% 25,9% 20,7% 100,0%

61 54 24 139

43,9% 38,8% 17,3% 100,0%

Count

% within Õpetaja
rääkis arheoloogiast
seoses Trooja sõjaga

Count

% within Õpetaja
rääkis arheoloogiast
seoses Trooja sõjaga

Count

% within Õpetaja
rääkis arheoloogiast
seoses Trooja sõjaga

Count

% within Õpetaja
rääkis arheoloogiast
seoses Trooja sõjaga

jah

ei

ei mäleta

Õpetaja rääkis
arheoloogiast seoses
Trooja sõjaga

Total

Eesti ajalugu

Inimene,
ühiskond
ja kultuur

kõik: inimene,
ühiskond,

kultuur, eesti
aj, lähiaj

Läbitud kursused

Total

 

 

Chi-Square Tests

26,381a 4 ,000

27,070 4 ,000

3,872 1 ,049

139

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 5,18.

a. 

 

 

Symmetric Measures

,436 ,000

,308 ,000

139

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Tabel 31. SPSS programmis tehtud risttabel läbitud kursuste ja õpetaja rääkis 

etruskidest vahel. Lisatabelid Hii-ruut-test. 

Crosstab

5 23 3 31

16,1% 74,2% 9,7% 100,0%

12 3 0 15

80,0% 20,0% ,0% 100,0%

44 29 21 94

46,8% 30,9% 22,3% 100,0%

61 55 24 140

43,6% 39,3% 17,1% 100,0%

Count

% within Õpetaja
rääkis arheoloogiast
seoses etruskidega

Count

% within Õpetaja
rääkis arheoloogiast
seoses etruskidega

Count

% within Õpetaja
rääkis arheoloogiast
seoses etruskidega

Count

% within Õpetaja
rääkis arheoloogiast
seoses etruskidega

jah

ei

ei mäleta

Õpetaja rääkis
arheoloogiast
seoses etruskidega

Total

Eesti ajalugu

Inimene,
ühiskond
ja kultuur

kõik: inimene,
ühiskond,

kultuur, eesti
aj, lähiaj

Läbitud kursused

Total

 

 

Chi-Square Tests

27,951a 4 ,000

29,822 4 ,000

,362 1 ,548

140

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by-Linear
Association

N of Valid Cases

Value df
Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2,57.

a. 

 

 

Symmetric Measures

,447 ,000

,316 ,000

140

Phi

Cramer's V

Nominal by
Nominal

N of Valid Cases

Value Approx. Sig.

Not assuming the null hypothesis.a. 

Using the asymptotic standard error assuming the null
hypothesis.

b. 
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Tabel 32. SPSS programmis tehtud korrelatsioonitabel senised kokkupuuted 

arheoloogiaga ja huvi arheoloogiast rohkem teada saamise seostest. 

 

Correlations

1,000 ,219**

. ,010

141 138

,219** 1,000

,010 .

138 139

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Senised kokkupuuted
arheoloogiaga

Kui suur on huvi
arheoloogiast rohkem
teada saada?

Spearman's rho

Senised
kokkupuuted
arheoloogia

ga

Kui suur on
huvi

arheoloogiast
rohkem teada

saada?

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

 

 

 

 

Tabel 33. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs aardeleiust teavitamine või selle 

endale jätmine. 

Aardeleiust teadamine või selle endale jätmine

81 57,0 76,4 76,4

25 17,6 23,6 100,0

106 74,6 100,0

36 25,4

142 100,0

teatamine

endale jätmine

Total

Valid

999Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent
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Tabel 34. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilase hinnangust aardeleiu müügi 

kohta.  

Õpilasepoolne hinnang aardeleiu müügi kohta

46 32,4 33,1 33,1

92 64,8 66,2 99,3

1 ,7 ,7 100,0

139 97,9 100,0

3 2,1

142 100,0

õige teguviis

vale teguviis

3

Total

Valid

999Missing

Total

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

 

Tabel 35. SPSS programmis tehtud korrelatsioonianalüüs soo ja aardeleiumüügi 

hinnangu kohta.  

Correlations

1,000 ,270**

. ,001

142 139

,270** 1,000

,001 .

139 139

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Sugu

Õpilasepoolne hinnang
aardeleiu müügi kohta

Spearman's rho
Sugu

Õpilasepool
ne hinnang
aardeleiu

müügi kohta

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

 

Tabel 36. SPSS programmis tehtud korrelatsioonianalüüs soo ja aardeleiust 

teatamise/endale jätmise kohta. 

Correlations

1,000 -,452**

. ,000

142 106

-,452** 1,000

,000 .

106 106

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Correlation Coefficient

Sig. (2-tailed)

N

Sugu

Aardeleiust teadamine
või selle endale jätmine

Spearman's rho
Sugu

Aardeleiust
teadamine või
selle endale

jätmine

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Tabel 37. SPSS programmis tehtud protsentanalüüs õpilase soost sõltuvalt hinnangust 

aardeleiu müügi kohta.  

Õpilasepoolne hinnang aardeleiu müügi kohta

26 48,1 49,1 49,1

27 50,0 50,9 100,0

53 98,1 100,0

1 1,9

54 100,0

20 22,7 23,3 23,3

66 75,0 76,7 100,0

86 97,7 100,0

2 2,3

88 100,0

õige teguviis

vale teguviis

Total

Valid

999Missing

Total

õige teguviis

vale teguviis

Total

Valid

999Missing

Total

Sugu
mees

naine

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative

Percent

 

 

 

Tabel 38. Kassinurmes Jüriöö taaskehastajate üritusel tehtud intervjueeritavate sooline 

ja vanuseline koosseis ning kool. 

Sugu Vanus Kool 

Noormees 18 Miina Härma Gümnaasium 

Noormees 16 Tartu Kunstikool 

Noormees 17 Jõgeva Gümnaasium 

Noormees 15 Jõgeva Gümnaasium 

Noormees 15 Jõgeva Gümnaasium 

Noormees 18 Rakvere Gümnaasium 

Neiu 16 Vanalinna Hariduskolleegium 

Neiu 23 - 

Neiu 16 Arte Gümnaasium 

Neiu  17 Tallinna Kunstigümnaasium, sakslane 

Neiu 15 Mart Reiniku Gümnaasium 

Neiu 14 Mart Reiniku Gümnaasium 
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LISA 3. Fotod 

 

 

Foto 1. Kassinurme 2008.04.19: Jõgeva Gümnaasiumi õpilased.  
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Foto 2. Kassinurme 2008.04.19: Mõõgavõitluse klubi TURM (Raivo – meister). Erakogu 

 
 


