
 

 

TALLINNA ÜLIKOOL 

Balti filmi-, meedia- ja kunstide instituut 

EESTI KUNSTIAKADEEMIA 

Kunstikultuuri teaduskond, kunstihariduse osakond 

 

 

 

 

 

Anete Lomp 

KULTUURI-JAVÄÄRTUSPÄDEVUSE KUJUNEMIST TOETAV LÕIMITUD ÕPPEÜHIK 

ÕPPEAINETE KUNST JA TEHNOLOOGIA NÄITEL 

Magistritöö 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhendaja:  MA Anneli Porri   

 

Tallinn 2021 

  



 

 

Ülikool 
Tallinna Ülikool 

Eesti Kunstiakadeemia 

Instituut  

Balti filmi, meedia ja kunstide insituut 

Kunstikultuuri teaduskond  

Autor 
Anete Lomp 

Pealkiri   

Kultuuri-ja väärtuspädevuse kujunemist toetav lõimitud õppeühik õppeainete kunst ja tehnoloogia näitel  

Õppekava  

Kunstiõpetaja 
Tase 

Magistritöö  

Kuu ja aasta 

Mai 2021 

Lehekülgede arv 

44+16 

Kokkuvõte 

Käesoleva magistritöö teemavalik sündis olukorras kus õpetasin esimest korda põhikooli II ja III astet nii kunsti- kui 

tehnoloogiatundides. Ainekavasid läbi lugedes leidsin lõimitavaid ühisosasid lisaks loomingulisele tegevusele ja 

praktiliste ning käeliste oskuste arendamisele. Põhikooli riiklikus õppekavas nimetatud ainepädevused tehnoloogia- 

ja kunstiõpetuse valdkonnale on üksteist toetavad ja sarnaste väljunditega (2011) ometi lõimitakse kahte õppeainet 

kahte õppeainet eeluuringu põhjal praktiliste oskuste arendamise ja tegevuse põhiselt, jättes seejuures üldpädevuste 

toetamise pigem tagaplaanile. 

Probleemist ja eesmärgist lähtuvalt püstitasin järgmised uurimisküsimused: kuidas lõimida õppeaine kunst 

tehnoloogiavaldkonnaga nii, et ühenduspunktiks oleks kultuuri-ja väärtuspädevus? millised on õppeainete 

tehnoloogia ja kunst RÕK põhised ühenduspunktid ja kas ja kui palju mõjutab lõimitud õppeühiku läbimine õpilaste 

arusaamu õppeainete terviklikkusest? 

Uurimisküsimustele vastuste leidmiseks viisin läbi eelküsitluse kunsti ja –tehnoloogiaõpetajate seas, analüüsisin 

põhikooli riikliku õppekava tehnoloogia ja –kunstiõpetuse ainevaldkonna kirjelduste ühispunkte, koostasin leitud 

ühispunktide põhjal kahte õppeainet lõimivad õppeühikud, koostasin testgrupi põhimõttel valimid ja viisin läbi 

tegevusuuringu, analüüsisin ja tõlgendasin andmeid ning  tegin järeldused. 

Uurimistulemustest selgus, et lõimitud õppeühik toetas kultuuri-ja väärtuspädevuste kujunemist ning õpilase 

perspektiivist aineteülese terviku nägemist.  

Märksõnad 

lõiming, kunstiharidus, tehnoloogia, üldpädevused, kultuuri-ja väärtuspädevus 

Säilitamise koht 

Tallinna Ülikool, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut 

Eesti Kunstiakadeemia, kunstikultuuri teaduskond 



 

 

 

  

University 

Tallinn University 

Estonian Academy of Arts 

School 

Baltic Film, Media and Arts School 

Faculty of Art and Culture 

Author 

Anete Lomp 

Title  

An example of an integrated study unit in the field of technology and art supporting formation of cultural and value 

competence 

Study programme 

Art Teacher 

Level 

Master 

Month and Year  

May 2021 

Page Count 

44+16 

Abstract  

The origin of this thesis lies in a situation where I started to teach arts and technology to level II and III students for 

the first time. Going through the syllabi I found common ground for integrative parts next to the creative activity and 

practical and manual skills development. General competences mentioned in the national curriculum for art subjects 

and technology studies have very similar and mutually supportive outcomes. However, according to pre-research 

those two subjects are integrated mostly through practical skill development and based on activities where general 

competences are not prominent.  

Based on the problem and the goals of my thesis, I established the following research questions: How can art and 

technology studies be integrated to help develop cultural and value competence? What are national curricula based 

junctures between art and technology? Will integrated study units help the the student’s understanding of connections 

between subjects, and by how much? 

To answer those questions, I did the pre-research with art and technology teachers, analyzed technology and art 

syllabi in national curricula for middle school, made integrated study units based on my findings, I set up test and 

controle groups, analyzed and expounded action research results and made conclusions. 

The research revealed that the integrated study unit supports cultural and value competence formation and the 

understanding of cohesion. 

Keywords integration, art education, technology studies, general competences, cultural and value competence 

Place of Preservation 

Tallinn University 

Estonian Academy of Arts 

Additional Information 



 

 

SISSEJUHATUS .......................................................................................................................5 

1. LÕIMINGU PÕHIMÕTTED – ÜLDPÄDEVUS KUI LÕIMINGU TÖÖRIIST ...............9 

1.1 ÕPPEAINETE KUNST JA TEHNOLOOGIA ÜHISOSA ...................................................................9 

1.2 LÕIMING KAHE ÕPPEAINE VAHEL ....................................................................................... 11 

1.3 LÕIMINGUKESE: KULTUURI-JA VÄÄRTUSPÄDEVUS ............................................................. 14 

2. UURIMUSE METOODIKA ............................................................................................... 18 

2.1 UURIMISMEETODI VALIK JA PÕHJENDUS ............................................................................ 19 

2.2 UURINGU STRATEEGIA ...................................................................................................... 19 

2.3 ANDMEKOGUMISMEETODID .............................................................................................. 20 

2.3 UURIMISTÖÖ KÄIK ............................................................................................................ 21 

2.4 TEADUSTÖÖ EETIKA JA PIIRANGUD .................................................................................... 22 

2.5 DETAILNE METOODIKA KIRJELDUS .................................................................................... 23 

2.5.1 Tegevusuuringu pikkus ............................................................................................. 23 

2.5.2 Valimi kirjeldus ........................................................................................................ 24 

3.UURIMISTULEMUSTE ANALÜÜS .................................................................................. 26 

3.1 7. KLASSI LÕIMITUD ÕPPEÜHIKU ANALÜÜS ......................................................................... 26 

3.1.1 7. klassi tagasiside küsitluse vastused........................................................................ 27 

3.2 5. KLASSI LÕIMITUD ÕPPEÜHIKU ANALÜÜS ......................................................................... 30 

3.2.1 5. klassi tagasiside küsitluse tulemused ..................................................................... 34 

ARUTELU JA KOKKUVÕTE .............................................................................................. 37 

KASUTATUD KIRJANDUS .................................................................................................. 40 

LISAD ...................................................................................................................................... 45 

 

 



5 

 

 

SISSEJUHATUS 

 

Magistritöös uurin põhikooli riikliku õppekava (PRÕK) tehnoloogia- ja kunstiõpetuse 

ainevaldkondades välja toodud õpitulemuste ja -pädevuste ühisosasid ning viin läbi kahe 

õppeaine lõimingu. Lõiming on üldine termin ja hõlmab endas erinevaid õppeainete ning 

teemade sidumise viise. Lõimingu läbiviimine ja teostamine toimub õpetajate koostöös. 

Lõimimise sisu hõlmab erinevaid teooriaid, definitsioone ja mudeleid. (Beane, 1997; Kuusk 

2010)  

Lõimitud õppeühiku koostamise vajaduseni jõudsin olukorras, kus õpetasin esimest korda 

põhikooli II ja III kooliastet nii kunsti- kui tehnoloogiatundides. Sellest õppeaastast lisandusid 

tehnoloogiatunnid, mida ma varem õpetanud ei olnud. Magistritöö sidumine praktilise 

vajadusega andis mulle palju tuge tundide ettevalmistamisel ja õppeaasta korraldamisel. Pidin 

õpetajana kohanema, läbinud kunstiõpetaja õppekava puudus mul kogemus 

tehnoloogiaõpetajana. Olukorras kus lisaks praktiliste oskuste puudumisele, ei olnud ma tuttav 

ainekavaga, otsisin ühenduspunkte juba tuttava kunsti õppeainega.  

Mõlema õppeaine ainekavasid läbi lugedes leidsin lisaks loomingulisele tegevusele, 

praktiliste ja käeliste oskuste arendamisele, ka muid lõimitavaid ühisosasid. Kõige enam on 

kokkupuutepunkte üldpädevustes. Üldpädevustena on mõlemal puhul välja toodud kultuuri-ja 

väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpi- ja suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus ja 

enesemääratluspädevus. Tänapäeva kunstiõpetuse ja  tehnoloogiaõpetuse eesmärgiks on toetada 

õpilast tervikliku maailmapildi ja oma identiteedi kujundamisel. Lisaks on oluline, et õpilane 

mõistaks kultuuride erinevusi ja paljusust maailmas. Suhtlemisel ja eneseväljendusel on 

mõlemas aines suur osakaal. Mõlemas õppeaines on tähelepanu oma arvamuse väljendamisel, 

visuaalse info otsimisel ja selle lahtimõtestamisel nii klassikaaslastega suheldes kui oma 

loomingu kaudu. (Pöllänen, 2011; Vahter, 2007). Üldpädevuste arendamine ja toetamine on 

mõlemas õppeaines väga soositud ometi tehakse seda pigem mitte eesmärgistatult. 
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Magistritöö eesmärgiks on pakkuda üks võimalik lahendus kultuuriteadliku noore 

kujundamiseks läbi õppeaineid tehnoloogia ja kunst lõimiva õppeühiku. Tegevusuuringu 

läbiviimiseks tekkis vajadus, sest põhikooli riiklikus õppekavas nimetatud ainepädevused 

tehnoloogia- ja kunstiõpetuse valdkonnale on üksteist toetavad ja sarnaste väljunditega (2011), 

ometi lõimitakse kahte õppeainet kahte õppeainet eeluuringu põhjal üksnes praktiliste oskuste 

arendamise ja tegevuse põhiselt, jättes seejuures üldpädevuste toetamise pigem tagaplaanile. 

Magistritöö tegevusuuringule eelnes eeluuring, et saada teada õpetajate arusaamad ja 

senine kogemus lõiminguprotsessis. Eeluuringu anonüümsele küsitlusele vastas 46 õpetajat, 

kellest 24 õpetavad tehnoloogiat, 3 kunsti ja 19 mõlemat õppeainet. Eeluuringus selgus, et 78,3% 

õpetajatest on kunsti ja tehnoloogia õppeaineid lõiminud ja 21,7% polnud seda teinud. Küsisin 

lõimingut kasutanud õpetajate käest näiteid parimatest praktikatest. Õpetajate vastustest selgus, 

et peamiselt lõimitakse kahte tundi praktiliste oskuste arendamise kaudu ja kunstitunnis antakse 

eelteadmisted tehnoloogia tunni edukaks läbiviimiseks. See on ainetevaheliste seoste üks 

võimalustest, anda eelteadmised või oskused, mida kasutada teises õppeaines (Kuusk, 2010). 

Enimnimetatud lõimingukeskmeks oli kavandi tegemine kunstitunnis ja kavandi ellu viimine 

tehnoloogiatunnis, nii puidutöö kui käsitöötunnis. Lõimingu mitte korraldamise peamiseks 

põhjuseks oli koostöö puudumine õpetajate vahel, ajapuudus ning atraktiivse ja nähtava ühisosa 

puudumine kahe õppeaine vahel. 

Seetõttu võtsin magistritöös uurimise keskmeks nende kahe õppeaine lõimimise. 

Lõimingu ettevalmistamisel hoidsin fookuses kultuuri-ja väärtuspädevuse ja kasutasin pädevuse 

toetamist kui tööriista kahe õppeaine lõimimiseks. Tegevusuuringus osalenud üldhariduskoolis 

on tehnoloogiavaldkonna tunnid ühendatud üheks tervikuks nii, et iga klass omandab erinevatel 

veeranditel uusi tehnoloogiavaldkonna õppeaine pädevusi. Tehnoloogiavaldkonna 

tervikõppeainet õpetavad 4 erinevat õpetajat, õppeaine on jagatud õppeaasta peale võrdseteks 

osadeks. Sellest lähtuvalt keskendusin ainekavasid uurides tehnoloogiavaldkonna õppeainetele 

tervikuna, kunstiainete ainekavas vaatlesin peamiselt õppeaines kunst taodeldavaid aine- ja 

üldpädevusi ning jätsin muusika välja.  

Uurimistöös seadsin endale ülesandeks lõimitud õppeühiku läbi viimise, mille keskmes 

oleks kunstiajaloo teadmiste kinnistamine ja kultuuriteadliku noore kujundamine kultuuri-ja 

väärtuspädevuse toetamise abil. Tehnoloogiaõpetuse, käsitöö ja kodunduse abil saab arendada 
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eneseväljenduse oskust ja õppida kultuuride kohta. Kahe õppeaine lõimimine aitab lisaks 

teadmistele ja valmis saanud esemele esile tuua oskusi, mõtteid, kogemusi, märkamisi ja 

emotsioone, mis on tavaliselt seostatud kunstilise väljendusega. (Pöllänen, 2011) 

Lähtuvalt eeluuringu vastustest tõstatasin magistritöö uurimisküsimuse– kuidas lõimida 

õppeaine kunst tehnoloogiavaldkonnaga nii, et ühenduspunktiks oleks kultuuri-ja 

väärtuspädevus? Küsimusest lähtuvalt püüdsin leida vastuse ka alaküsimustele – millised on 

tehnoloogia ja kunsti õppeainete ühenduspunktid riikliku õppekava järgi ning kas ja kui palju 

mõjutab lõimitud õppeühiku läbimine õpilaste arusaamu õppeainete terviklikkusest? 

Lähtudes töö eesmärgist ja uurimisküsimusest püstitasin järgmised ülesanded: 

1. leida ja süstematiseerida põhikooli riikliku õppekava tehnoloogia- ja kunstiõpetuse 

ainevaldkondades välja toodud õpitulemuste ja -pädevuste ühisosad; 

2. koostada ning läbi viia leitud ühisosadel tuginev lõimitud õppeühik, mille keskmes on 

kunstiajaloo teadmiste kinnistamine ja kultuuriteadliku noore kujundamine; 

3. analüüsida ja tõlgendada saadud tulemusi vaatlusandmete ja küsitluse põhjal – 

vaatlusandmed tundide läbiviimisel ja küsitlus õpilastega. 

 

Eesmärgi saavutamiseks analüüsisin põhikooli riikliku õppekava tehnoloogia ja -kunsti 

ainevaldkonna kirjelduste ühispunkte, viisin läbi eelküsitluse kunsti- ja tehnoloogiaõpetajate 

seas, koostasin leitud ühispunktide põhjal kahte õppeainet lõimivad õppeühikud, koostasin 

testgrupi põhimõttel valimid ja viisin läbi tegevusuuringu, analüüsisin ja tõlgendasin andmeid 

ning tegin järeldused.  

Tegevusuuring on ligipääsust lähtuv, mis tähendab, et viisin uuringu läbi 

üldhariduskoolis, kus õpetan. Tegevusuuringus osalenud koolis õpivad tehnoloogia tundides 

poisid ja tüdrukud koos, kuid kunstiõpetuses on klassid jagatud vastavalt suunale: kunstisuund ja 

pragmaatiline suund. See tähendab, et kogu klassil on üks tehnoloogiaõpetaja ja kunstitundi 

annab poolele klassile teine õpetaja. Tegevusuuring toimus distantsõppe perioodil ja tundide 

praktilise töö osa on kohandasin kodus olevate materjalidega töötamiseks.  
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Eelnevalt tehtud uurimistöödena toon välja aastal 2015 kaitstud Mart Soobiku Tallinna 

Ülikooli haridusteaduste instituudis kaitstud doktoritööd "Innovaatilised trendid 

tehnoloogiaõpetuses. Eesti põhikooli õpetajate ja õpilaste hinnangud tehnoloogiaõpetusele“. 

Doktoritöös tõi Soobik välja muutunud õpikäsitluse ja tegi ettepanekud ainekava 

kaasajastamiseks. Aastal 2020 kaitses Terje-Marje Sillaste Tartu Ülikooli Viljandi 

Kultuuriakadeemias kultuurhariduse osakonna magistritöö “Õpilaste ootused ja rahulolu 

põhikooli õppeainega “Tehnoloogiaõpetus”. Magistritöös uuris ta, kuidas õpilased mõtestavad 

tehnoloogiaõpetust. Sealjuures küsitles ta õpilasi, et teada saada nende arusaamu 

tehnoloogiaõpetuse lõimitusest teiste õppeainetega. Magistritöö keskendus loovuspädevuse 

arendamisele ja toetamisele üldhariduskoolis. Tegevusuuringu peamiseks aluseks võtsin 

Pöllänen-i (2011) uurimistöö -“Beyond craft and art: A pedagogical model for craft as self-

expression.”- Soome üldhariduse käsitööõpetuse suundadest ning Eesti riikliku õppekava sätted, 

mis käsitlevad kunsti- ja tehnoloogiavaldkondi. 

Käesolev magistritöö on jaotatud kolmeks suuremaks peatükiks. Esimeses peatükis 

keskendun teoreetilistele lähtekohtadele ja annan ülevaate lõimingu põhimõtetest, tehnoloogia ja 

kunsti ühisosadest ning kultuuri- ja väärtuspädevuse olemusest. Hariduse alusdokumendi 

põhikooli riikliku õppekava ainekavade põhjal kaardistan kultuuri- ja väärtuspädevuse 

komponendid ning ühisosad. Teine peatükk tutvustab uurimustöö metoodikat – kvalitatiivset 

tegevusuuringut. Tegevusuuringu viisin läbi ühe üldhariduskooli põhikooliastme 5. ja 7. klassi 

tehnoloogia- ja kunsti lõimitud tundides. Uuringu andmekogumismeetodina kasutasin 

uurijapäevikut, õpilaste tagasiside-küsitlusi ja vestluseid õpilastega. 

Kolmandaspeatükisanalüüsin läbiviidud uuringu tulemusi. 

Soovin tänada eeluuringu küsimustikule vastanud õpetajaid, tegevusuuringus osalenud 

Tallinna üldhariduskooli 5. ja 7. klassi õpilasi ning kooli juhtkonda. Väga suur tänu töö 

juhendajale Anneli Porrile tõhusa koostöö, julgustamise ja toetuse eest. 
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 1. LÕIMINGU PÕHIMÕTTED – ÜLDPÄDEVUS KUI LÕIMINGU TÖÖRIIST 

Traditsioonilised piirid käsitöö ja kunsti vahel on hägustumas. Läbi käsitöö saab arendada 

eneseväljenduse oskust ja õppida kultuuride kohta. Kahe õppeaine lõimimine aitab esile tuua 

lisaks teadmistele ja valmis saanud esmele ka oskusi, teadmisi, mõtteid, kogemusi, märkamisi ja 

emotsioone, mis tavaliselt seostatud kunstilise väljendusega. (Pöllänen, 2011) Selles peatükis 

võetakse fookusesse kunsti ja tehnoloogiavaldkonna ühised rollid ja väljundid hariduses. 

1.1 Õppeainete kunst ja tehnoloogia ühisosa 

Eelmisel sajandil oli oluline, et tehnoloogiatundides, olgu siis käsitöös, puutöös või metalliga 

tegeledes õpiks õpilane tööriistu käsitsema ning tooteid valmistama, see oli vajalik igapäevaste 

toimetustega hakkama saamiseks edaspidises täiskasvanu elus. Kuigi põhikooli riikliku õppekava 

tehnoloogia ainekirjelduses tuuakse endiselt välja igapäevaelus rakendatavate oskuste aspekt on 

praeguse tehnoloogia tunni suunitlus pigem eneseväljenduse oskuse ja loovuse arendamine. 

Üldise linnastumise ja võimaluste tekkimisega 21. sajandi hakul muutusid inimeste vajadused. 

Tihti seostatakse kunsti õpetamist eneseväljendusega ja tehnoloogia õppeaineid oskuse, 

materjalide ja tehnikatega. Nii on kunst just kui mitte–funktsionaalne ja käsitöö seal juures 

praktilise suunitlusega. (Pöllänen, 2011; Garber, 2002) Ralph Mayer–i (1993) koostatud 

sõnastikus on kirjeldatud käsitööd kui tehnikat või oskust, mis on eraldiseisev esteetilisest 

loomest ja on rõhutanud tegevuse manuaalsust.  

Õppeainete korralduses on aastast 2014 tehnoloogiavaldkonna ained sooneutraalse 

lähenemisega, see tähendab, et poisid ja tüdrukud võivad õppida mõlemaid, käsitööd ja puu- ja 

metallitööd ning saavad teha ise nende vahel valikuid (Valk, 2016). Alates II kooliastmest on 

mõlemast soost õpilastel õigus valida õppeaineks kas käsitöö ja kodundus või tehnoloogia 

(Põhikooli riiklik õppekava, 2011). Praegune tehnoloogiavaldkonna ainekirjeldus on väga 

tehnika-, materjali- ja töövahendipõhiselt lahti kirjutatud, see piiritleb küll õpetajaid tegema vabu 

valikuid üldisemal tasemel ent jätab siiski võimaluse ülesannete loovaks väljamõtlemiseks. 

(Pöllänen, 2011; Pärli, 2019).  

Kõrvutades tehnoloogia ning kunstiõppeaine ainekirjeldusi, leiame sellest väga palju 

sarnasusi ja toetuspunkte. Kõige enam on kokkupuutepunkte üldpädevustes. Üldpädevustena on 
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välja toodud mõlema puhul kultuuri-ja väärtuspädevus, sotsiaalne ja kodanikupädevus, õpi- ja 

suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus ja enesemääratluspädevus. Tänapäeva kunsti- ning 

tehnoloogiaõpetuse tundide suuremaks eesmärgiks on toetada õpilast tema tervikliku 

maailmapildi kujundamisel. Lisaks on oluline, et õpilane kujundaks ning väärtustaks oma 

identiteeti, mõistaks kultuuride paljusust ja erinevusi maailmas. Suhtlemisel ja eneseväljendusel 

on mõlemas aines suur osakaal. Mõlemas õppeaines on tähelepanu oma arvamuse väljendamisel, 

visuaalse info otsimisel ja selle lahtimõtestamisel nii klassikaaslastega suheldes kui oma 

loomingu kaudu. (Pöllänen, 2011; Vahter, 2007).  

Annely Köster (2017) on öelnud, et hea kunstiõpetus on nagu liim, mis aitab ühiskonna ja 

ümbritseva elu eri osakesed omavahel kokku siduda, vaadata neid teistsuguste nurkade alt ja 

mõista tervikut (Parijõgi, 2017). Kunstiõpetajate positsioon hariduses annab võimaluse arutleda 

inimeseks olemise üle, mille läbi saavutada keha, vaimu ja mõistust ühendav terviklik 

mõtlemine. Õppeülesanded saavad lahendada identiteedi küsimusi ja olla koostööd ning 

sotsiaalseid oskusi arendavad. (Campell, 2006)  

Kultuuride väärtustamine, hoidmine ning tundmine on mõlemas ainekirjelduses kultuuri-

ja väärtuspädevuse teemalõigus. Tehnoloogiavaldkonna kultuuri-ja väärtuspädevuste 

kujundamise seletuses on kirjas, et käsitletavad teemad ja praktilised tegevused peavad suunama 

loomingu, oma ja teiste maade rahvuste kultuuripärandi ja tehnoloogiasaavutuste väärtustamiseni 

(Ainevaldkond “Tehnoloogia”, 2014). Kunstiainete kirjelduses suunatakse sarnaselt 

õppeprotsessi juhtima nii, et õpilane mõistaks kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil 

põhinevat kultuuriruumi kui enda identiteedi osa (Ainevaldkond “Kunstiained”, 2014). 

Professionaalses kaasaegses kunstis on huvi käsitöö teema vastu on kasvanud alates 21. 

sajandi vahetusest, kui konseptuaalset kunsti praktiseerivad kunstnikud pöördusid tagasi meedia 

ja protsessiga seostatud käsitöö ja dekoratiivse kunsti juurde, mis hõlmasid näiteks kudumist, 

tikkimist, klaasi puhumist ja puutööd.  Uusmaterjalistliku lähenemisega muutusid esemed ja 

nende suhted inimesega just kui uurimisobjektiks (Nurk, 2019). Lähtuti ideest, et asjadele 

tekivad tähendused inimeste ja materjaalse kultuuri vastastikuses suhtes. Nõndanimetatud 

informatiivse aja taktiilne informatsioon käsitöö meedias rääkis kindlast ühendusest ohustatud 

inimsuse või vähemasti inimeseks olemisest tehnoloogiast ülekülvatud maailmas. Paljud 

kunstnikud pöördusid tagasi käsitöö materjalide, visuaali ja objektide juurde otsides tasakaalu 
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kõrgtehnoloogilises maailmas. Kunstnikud astusid dialoogi otsides ühendusi kunsti ja käsitöö 

vahel. Näiteks Ghada Amer-i hiiglaslikud tikitud maalid, mis viitavad väljakujunenud 

arusaamade järgi naiste käsitööle või Jeff Koonsi loodud monumentaalsed puuskulptuurid 

kitšilikest objektidest, mis juhivad tähelepanu skulptuuri kui kunstivormi olemuse muutumisele 

ajas ning odavate koopiate tegemisele. (Buszek, 2012)  

Kunsti- ja tehnoloogiaaineid ühendab mitmekesine loovuse käsitlus: loovus kui protsess, 

loovus kui isiksuseomadus ja loovus kui tegevuse või protsessi tulemile orjenteeritud konsept 

(Kindel, 2019). Mõlemas ainekirjelduses juhitakse loometegevuse probleemide lahendamisele, 

mõttetöö ja disainiprotsessi läbimisele. Kultuuride tutvustamisega tegeletakse erinevate 

valdkondade õppeainetes. Kultuuriteadlikkuse arendamisega taodeldakse väärtushoiakute 

kujunemist ja teadvustatakse maailma kultuurilist mitmekesisust. Nii õppeained tehnoloogia kui 

kunst võimaldavad võrreldes teiste õppeainetega konsentreeritumalt kultuuridevahelise dialoogi 

mõtestamist ja loovuse kasutamist nüüdisühiskonna innovatsiooni allikana. (PRÕK, Lisa6 & 

Lisa7, 2011) Kunsti ja tehnoloogia õppeaine ühendamine aitab mõtestada kunsti  ja esteetika 

küsimusi, kuidas ja mil moel mõjutab kunst kogemine inimest ning kognitiivsuse mõju 

esteetilisel kogemusel. (Bresler, 2002) 

1.2 Lõiming kahe õppeaine vahel  

Lõimingu visuaalse metafoorina on asjakohane ette kujutada puslet, millest tervikliku pildi 

tekkimise eelduseks on see, et erinevad tükid käivad omavahel kokku. Ükski tükk ei tohi olla 

puudu ega üle, sest teades, et kõik osad on olemas tekib motivatsioon pingutada ja see kokku 

panna. Ainetevaheliste seoste õpilastele nähtavaks toomine annab võimaluse luua tervikpilt 

olukorras, kus teadmiste omandamine võib õpilasele tunduda lõputu sidumata jadana. Nende 

osade ühendamise võimalus on õpetajate käes. Lõiming on üldine termin ja hõlmab endas 

erinevaid õppeainete ning teemade sidumise viise. Lõimingu läbiviimine ja teostamine toimub 

õpetajate koostöös. Lõimimise sisu hõlmab erinevaid teooriaid, definitsioone ja mudeleid. 

(Beane, 1997; Kuusk 2010) 

Kõige levinum lõimimise võte on lõimingutsentriks võtta idee, konseptsioon või nähtus 

(Kull, 2016). Tiina Kuusk nendib oma 2008.aastal kirjutatud magistritöös, et maailmas, mida 

ühelt poolt iseloomustab globaliseerumine, teiselt poolt fragmentariseerumine, muutub järjest 
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raskemaks terviku loomine ja järeldab, et just seetõttu pööravad õppekava koostajad pilgu 

holismi poole (Kuusk, 2008).  Holism on terviklikkuse filosoofia, mille kohaselt suure pildi 

vaatamine annab põhjalikuma ja täiuslikuma ülevaate olukorrast ja teadmistest kui kõiki osasid 

eraldi vaadates. Raman (2005) toob holismi võrdluseks metsa; süsteemi, kus mets on erinev 

üksikust puust aga ometi koosneb mets puudest. Tervikus on olemas miski, mida objekti või 

teemat eraldi vaadates ei näe (Raman, 2005). Holistlik maailmavaade näeb inimest ning elu 

jooksul kogutud teadmiseid suure tervikuna. Järjest enam on fookuses holistlik lähenemine ka 

õppeprogrammide loomisel. (Kuusk, 2008) Lõiming annab võimaluse terviklikkuse loomiseks, 

mis holistliku lähenemise järgi toob õpilasele nägemuse maailmast, mis õppeaineid eraldi 

käsitledes jääks märkamata.   

Õppekavades määratletakse võtmepädevused, mida kõik ained peavad mingil moel 

toetama. Väline lõiming toimub õpetajate initsiatiivil ja suunab õpilast sisemise lõimingu poole. 

Välise lõimingu eesmärgik on saavutada õpilase sisemine lõiming nii, et õpilases endas tekiksid 

arusaamad, sisemine soov õppida ning maailma terviklikkust mõista (Kull, 2016). Võimalus 

õpilase sisemise lõimingu tekitamiseks on õpilasekeskne õppeainete lõiming (student-centered 

curriculum integration). See on õppekava demokraatlikult koostamise moodus, kus õpilased on 

aktiivselt kaasategevad õppekava loomisel. (Brough, 2012)  

Lõimingu võimalusi õppekorralduses võib jagada horisontaalseks ja vertikaalseks. 

Vertikaalne lõiming toimub ühe õppeaine sees nii, et erinevad teemade püstitused liiguvad 

sirgjooneliselt keerulisemate poole. Horisontaalse lõimingu puhul luuakse aine piire ületav side 

nii, et õpilasel tekiks terviklik arusaam, sidususe mõistmine ja orienteerumine erinevate 

õppeainete vahel. Horisontaalse lõimingu puhul on oluliseks faktoriks ajaline kooskõla 

tunniplaanis. Lisaks ajaliselt paralleelselt jooksvatele teemadele on võimalik püstitada 

õpiühikutele sarnased eesmärgid ja leida nendes ühenduspunktid ning neid ühenduspunkte esile 

tõsta. Oluline on erinevate lõiminguastmete puhul hoida kindlat eesmärki ja mõelda läbi selle 

saavutamine. (Ehala, 2010) 
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Joonis 1. Lõimingu jagunemine Ehala ja Leet (2010) põhjal. 

 

Põhikooli riiklikus õppekavas nähakse ette õppetegevuse ja -tulemuste terviklikkuse 

saavutamist läbi lõimingu. Niisamuti on lõiming üld- ja valdkonnapädevusi toetav. Õppekava 

lõimimine toimib ainetesisese ning –ülesena toetudes õppekava läbivale eesmärgile. (RÕK 2009 

ja 2011) Ainepõhise ning erinevaid distsipliine lõimiva mudeli lähtepunktiks on õppe 

efektiivsuse eesmärgil teemade organiseerimine ja ühenduspunktide leidmine (Brough, 2012). 

Lõimingu kõige keerukamaks osaks on jõuda toimiva koostööni erinevate distsipliinide 

vahel. Edukas lõimimise protsess võtab aega, sest õpetajad peavad saavutama usalduse ja õppima 

üksteise õpetamise stiilide ja erinevate distsipliinide kohta. (Bresler, 2002, p.24) Pidev 

õpetajatevaheline koostöö muudab õpikeskkonna sõbralikumaks. Lõimitud õppekava kaasab 

õpilase aktiivselt õppeprotsessi. Õpilased, kes õpivad lõimitud õppes süstemaatiliselt saavutavad 
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samu või paremaid akadeemilisi tulemusi kui need, kes õpivad eraldatud programmidega. 

(Sharan & Tan, 2010)  Samas on näiteks kunstide lõimingu kohta toodud kriitikana, et kuigi 

vahel toovad lõimitud õppekavad kaasa akadeemilise oskuse arengu, siis ei ole areng nii 

silmapaistev võrreldes eraldiseisvana saadud teadmistest. Lõiming peaks andma selge ja 

positiivse terviku ja moodustama seal juures uue kvaliteetse õppeühiku, vastasel juhul hägustab 

horisontaalne lõiming ainesisest, vertikaalset lõimingut. (Ehala, 2010; Russel, 2007) 

Eelnevat arvesse võttes on oluline, et lõimingul oleks kindel fookus ja õpilased 

teadvustaksid õppe eesmärke, mille läbi omakorda tekikiks sisemine lõiming. Õpetajad peavad 

tegema omavahel koostööd, märkima üles saavutatavad ainepädevused ja üldpädevusi toetavad 

aspektid ja nende põhjal korraldama võtmepädevuste saavutamise.  

 

1.3 Lõimingukese: kultuuri-ja väärtuspädevus 

Riiklikus õppekavas käsitletakse pädevuse mõistet kui teadmiste, oskuste ja hoiakute kogumit, 

mis tagab suutlikuse teatud tegevusalal või - valdkonnas loovalt, ettevõtlikult ja paindlikult 

toimida. Riiklikus õppekavas on pädevused jaotatud kolmeks osaks: üldpädevused, 

valdkonnapädevused ja koolisastmes taodeldavaid pädevused. Üldpädevused on 

ainevaldkondade ja õppeainete ülesed pädevused, mis on olulised inimeseks ja kodanikuks 

kasvamisel. Põhikooli riiklikus õppekavas on väljatoodud kaheksa üldpädevust: kultuuri-ja 

väärtuspädevus, enesemääratlus–, õpi–, suhtlus–, sotsiaalne ja kodanikupädevus, ettevõtlikkus–, 

matemaatika–, loodusteaduste ja tehnoloogiaalane– ning digipädevus. Väärtus–, enesemääratlus– 

ja õpipädevus on otseselt seotud inimese tunnetuse ja tegutsemisega. (PRÕK, 2011; Kikas, 2015) 

Pädevused arenevad aktiivse protsessina välja õppija ja tema keskkonna vahelises seoses. 

Üldpädevuste kujunemist jälgivad ning suunavad õpetajad kooli ja kodu koostöös (Ehala, 2010; 

PRÕK, 2011). Üldpädevuste arendamine muudab õpilaste ainepädevuste omandamise ja 

õppimise õpilastele tõhusamaks (Laanemäe, s.a). Käesolevas alapeatükis keskendutakse kultuuri-

ja väärtuspädevuse kujunendamise suundadele ning ühisosadele tehnoloogia ja kunstiainete 

ainekirjeldustes võttes uurimiskeskmeks õppeainete kunst ja tehnoloogia lähtepunktid.  

 

Põhikooli riiklikus õppekavas on kultuuri-ja väärtuspädevust defineeritud kui „suutlikkust 

hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate moraalinormide seisukohast” (PRÕK, 2011). 
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Väärtused mõjutavad mõjutavad inimeste suhtumist ning käitumist sotsiaalsetes olukordades 

(Tulviste & Tamm, 2015).  Pädevuse kirjeldus jätkub: „tajuda ja väärtustada oma seotust teiste 

inimestega, ühiskonnaga, loodusega, oma ja teiste maade ja rahvaste kultuuripärandiga ning 

nüüdiskultuuri sündmustega” (PRÕK 2011). Väljakujunenud väärtused mõjutavad ja 

väljenduvad käitumises erineval moel – traditsioonid muudavad hoiakuid rohkem kui võim ja 

enesemääratlus või saavutused – erinevad väärtused mõjutavad üheaegselt käitusmismaneere 

(Tulviste & Tamm, 2015).  

Lisaks tuuakse põhikooli riiklikus õppekavas välja järgmised väärtuste aspektid: 

„väärtustada loomingut ja kujundada ilumeelt; hinnata üldinimlikke ja ühiskondlikke väärtusi, 

väärtustada inimlikku, kultuurilist ja looduslikku mitmekesisust; teadvustada oma 

väärtushinnanguid.”. Väärtuste paljusus on omane kiiresti muutuvale ükskonnale. Täisikka 

jõudnuna on väärtused juba välja kujunenud ja seetõttu on oluline jälgida nende arengut juba 

murdeeas, õpetada enda väärtuste ja koha määratlemist ning teiste väärtustega arvestamist. Kõige 

mõjuvam viis väärtuspädevuste kujundamisel on arutelu, selle käigus saab õpetaja teada õpilaste 

hetke arusaamad ja väärtused, ning sellest lähtuvalt saab tuua vestlusteemaks väärtuste 

mitmekesisuse, eetika ning arutada lisaks ka ühiskonnas taunitud väärtuste üle. (Tamm & 

Tulviste, 2015) 

Nii tehnoloogia kui kunstiainete ainekirjelduses taodeldakse kultuuri-ja väärtuspädevuse 

arendamist. Kristi Laanemäe on kõrvutanud väärtuse paljususe aksepteerimise Urbani loovuse 

komponentide mudeliga (Laanemäe, s.a):„Loovust arendavad ning loomingulised tegevused 

õpetavad arvestama arvamuste ja ideede paljususega. Ühised arutelud ning ülesanded ja nende 

tulemuse analüüsimine aitavad õpilastel kujundada ja põhjendada oma arvamusi, tunda töörõõmu 

ning vastutust alustatu lõpetada.”. 

Soobik (2015) on tehnoloogia tunde analüüsivas doktoritöös toonud välja, et tehnoloogia 

õppeaine on oma olemuselt multidistsiplinaarne ja tunnitegevusi ei saa piiritleda vaid käeliste 

oskuste arendamisega. Kunsti ja tehnoloogia ainekirjeldustest leitud ühisosades taodeldakse 

järgmist: käsitletavate teemade ja praktiliste tegevuste kaudu õpetatakse tehnoloogiaainetes 

väärtustama loomingut ning kujundama ilumeelt, hindama oma ja teiste maade ning rahvaste 

kultuuripärandit, samuti väärtustama tehnoloogiasaavutusi. Kunstivaldkonna ainetes käsitletavate 

teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ning esteetiliste 
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väärtushoiakute kujunemist. Tundides toimuvad arutelud ja analüüsid taotlevad kultuuri 

väärtustavate õpilaste kujunemist. Arutelude käigus seostatakse teadmisi nüüdisaegsest 

maailmast, kultuajaloo ja tänapäeva kunsti seostest ja visuaalkultuuri arengusuunadest.(RÕK, 

Lisa 7 & Lisa 6, 2011)  

„Kunstivaldkonna õppeainetes rõhutatakse kultuuriteadmisi ja ühisel kultuuripärandil 

põhinevat kultuuriruumi õppija identiteedi osana. Tegevustes väärtustatakse individuaalset ning 

kultuurilist mitmekesisust. Praktiline loominguline tegevus ja selle üle arutlemine õpetavad 

teadvustama kunsti ja muusikat eneseväljenduse vahendina, hindama erinevaid ideid, seisukohti 

ja probleemilahendusi ning austama autorsust. Kasvatatakse teadlikku ja kriitilist suhtumist 

kõikidesse infokanalitesse.” (RÕK, Lisa6, 2011). Mõlemas ainevaldkonna kultuuri-ja 

väärtuspädevuse kujundamisel on rõhk enda ja teiste loomingu ning arvamuste väärtustamisel ja 

hindamisel.  

Seega võib kokkuvõtteks rõhutada, et lõimitud õpe loob holistliku filosoofia järgi 

õpilasele tervikliku ülevaate õpitust. Tervikliku pildi tajumine toob esile teadmisi, mis 

õppeaineid eraldiseisvana käsitledes jääks märkamata. Tehnoloogia– ja kunstitundidel on 

õppekava põhiselt palju ühisosasid, sealjuures loovuse käsitlus, probleemide lahendamine, 

eneseväljendamine, mõttetöö ja disainiprotsessi läbimine. Tundides tuleb teadlikult kujundada 

üldpädevusi, sest sellel suur mõju inimeseks ja kodanikuks kasvamise protsessis. Kultuuri-ja 

väärtuspädevuse suunamise juba koolajal on oluline, sest väljakujunenud väärtused mõjutavad 

hoiakud ja käitumismaneere.  
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Joonis 2. Kultuuri-ja väärtuspädevuste toetamine. 
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2. UURIMUSE METOODIKA 

Käesolevas peatükis annan ülevaate läbiviidud uuringu strateegiast, metoodikast, erinevatest 

etappidest ning valimist ja selle moodustamise põhimõttest. 

Töö eesmärk on pakkuda üks võimalik lahendus kultuuriteadliku noore kujundamiseks 

läbi tehnoloogiaõpetust ja kunsti lõimiva õppeühiku. Uuringu läbiviimiseks tekkis vajadus, sest 

põhikooli riiklikus õppekavas nimetatud ainepädevused tehnoloogia– ja kunstiainete valdkonnale 

on üksteist toetavad ja sarnaste väljunditega (2011) ometi lõimitakse kahte õppeainet kahte 

õppeainet eeluuringu põhjal tegevuse põhiselt ja mitte sisust lähtuvalt. 

Uurimistöös püstitatasin järgmised ülesanded: 

1. leida ja süstematiseerida põhikooli riikliku õppekava tehnoloogia– ja kunstiõpetuse 

ainevaldkondades välja toodud õpitulemuste ja –pädevuste ühisosad.  

2. koostada ning läbi viia leitud ühisosadel tuginev lõimitud õppeühik, , mille keskmes on 

kunstiajaloo teadmiste kinnistamine ja kultuuriteadliku noore kujundamine.  

3. analüüsida ja tõlgendada saadud tulemusi vaatlusandmete ja küsitluse põhjal – 

vaatlusandmed tundide läbiviimisel küsitlus õpilastega.  

 

Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks:  

1. analüüsisin Põhikooli riikliku õppekava tehnoloogia ja –kunstiõpetuse ainevaldkonna 

kirjelduste ühispunkte,  

2. viisin läbi eelküsitluse kunsti ja –tehnoloogiaõpetajate seas,  

3. koostasin leitud ühispunktide põhjal kahte õppeainet lõimivad õppeühikud,  

4. koostasin testgrupi põhimõttel valimid ja viisin läbi tegevusuuringu,  

5. tegin järeldused 
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2.1 Uurimismeetodi valik ja põhjendus 

Magistritöös keskendun kvalitatiivsele lähenemisviisile, ning kasutasin uurimisstrateegiana 

tegevusuuringut. Kvalitatiivse analüüsi puhul ei seota andmeid arvuliste näitajatega, 

keskendutakse ühe objekti süvaanalüüsile ja uuritakse toimuva sisu. Uuringus keskendusin ühe 

Tallinna üldhariduskooli näitel andmete kogumisele, see võimaldas uurida pikema aja jooksul 

ühte väikest gruppi. Osalesid 5.A ja 7.C õpilased ja lähtuti kvalitatiivse uurimuse põhimõttest 

mõista pigem väikese arvu osalejate maailmavaadet ja muutumist kui kontrollida mingi eelnevalt 

püstitatud hüpoteesi paikapidavust suure valimi kaudu (Laherand, 2008). 

Magistritööd koostava uurijana olen igapäevaselt uuringusse kaasatud õpilaste õpetaja. 

Õpilased on õpetajaga harjunud, see soodustab loomuliku keskkonna hoidmist ja võimalikult 

tõepäraseid tulemusi. Kvalitatiivsetele uuringule on omane nähtuste uurimine nende loomulikus 

keskkonnas. Õpetajana võtan uurija rolli, tõlgendan analüüsib, leian tähendusi ja mõtestan 

toimunud ilminguid. (Laherand, 2008). 

Kvalitatiivsee uuringu võtsin uurimistöös kasutusele, sest olin huvitatud sündmuste 

detailidest, mitte niivõrd üldistest, kõige sagedamini esinevatest joontest. See tähendab, et 

keskendusin ühe kooli näitel põhinevale uurimusele. Andmekogumismeetodina kasutasin õpetaja 

uurimispäevikut ja küsimustikku. Uuringu aluseks on teoreetiline seletav raamistik. 

Kvalitatiivses uuringus analüüsin sotsiaalset kogemust läbi kirjeldamise ja  tõlgendamise 

(Laherand, 2008). 

2.2 Uuringu strateegia 

Magistritöö uurimisvormiks on tegevusuuring. Tegevusuuring on üks levinumaid uuringutüüpe 

hariduse valdkonnas. Sellises uuringus on õpetaja roll olla uurija. (Laherand, 2008, lk 135). 

Tegevusuuring analüüsib praktikust uurija läbiviidava tegevuse mõju sotsiaalsele olukorrale. See 

on etapiline, koostööpõhine ja kogukonnakeskne. Tegevusuuring on suunatud erialase tegevuse 

edendamisele ja lähtub praktilistest probleemidest. Uurija võtab enamasti vaatluse alla enese või 

kolleegide tegevuse.  Uurija on aktiivne osaleja uuritavates ja arendatavates tegevustes. (Cohen, 

Manion & Morrison, 2007)   
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Tegevusuuring on seob teoreetilised alused, uurimise ja praktilise läbitegemise. Lisaks 

praktiliste ülesannete läbi tegemisel ja analüüsimisel on tegevusuuringul oluline roll hariduse ja 

õpetamise abimaterjalide loomisel, mida saaksid kasutada ka teised õpetajad. Magistritöö raames 

tehtud lõimitud tunni mudelit võivad kasutada ja katsetada teised õpetajad nii on tehtud uuringul 

praktiline väljund (Löfström, 2011). Tegevusuuring keskendub praktilistel probleemidel, mis 

võivad olla leitud aga endiselt lahendamata. Tegevusuuring peaks tooma lahenduse, mida 

saabigapäevatöös rakendada. (Cohen, Manion & Morrison, 2007)   

 

2.3 Andmekogumismeetodid 

 

Andmete kogumine toimus eelküsitluse, uurijapäevikusse osalusvaatlusandmete kogumise ja       

valimi küsitluse teel.  Eelküsitluse tegin tegevõpetajate arusaamade kaardistamiseks ja probleemi 

määratlemiseks. Eelküsitlust jagasin avalikult kunsti- ja tehnoloogiaõpetajate sotsiaalmeedia 

gruppides, et saavutada võimalikult laiahaardeline valim probleemi kaardistamiseks ja saada tuge 

uurimisprobleemile.  

Uurijapäevikusse kirjutasin esialgseid märkmeid, plaanid, läbiviidud tegevuse mõjud ja 

isiklikud arvamused. Lisasin kirjandusest leitud viideid, et põhjendada enda tegevust. 

Läbiviidavates tundides vaatlesin kognitiivseid aspekte läbi õpilaste suhtumise, arvamuste 

muutumise ning nende väljendamise teel. Mõttepäevik on tegevusuuringus oluline pideva 

eneseanalüüsi hoidmiseks pikemal perioodil ja sündmuste ülevaate täpsustamiseks. (Löfström, 

2011). Uurija õpetajana otsisin enda kogemusele, kogutud vaadetele ja õppeühiku tagasisidele 

tähendusi ning leidsin võimalusi selle edasiarendusteks. (Bradley, 1993). 

Tegevusuuringu lõpus esitasin küsitluse õpilastest koosnevale valimile, et kaardistada 

lõimitud õppeühiku jooksul toimunud arusaamu ainete . Küsitluse esitasin õpilastele 

anonüümselt täidetava Google Forms dokumendina. Lisaks küsitlusele kasutasin 

uurimisandmetena tunnis antud kirjalike grupitööde ülesannete lahendusi ja loomingulisi 

ülesandeid. 
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2.3 Uurimistöö käik 

Eeluuringu analüüsitavad andmed kogusin küsitluses anonüümselt kasutades selleks Google 

Forms veebikeskkonda, eraldi nimede lahtikodeerimine polnud sellise meetodi juures vajalik. 

Õpetajatel oli võimalus jätta enda e–maili aadress, et vajadusel vastata täpsustavatele 

küsimustele. Eeluuringu koostasin paralleelselt kirjanduse lugemisega. 

Küsimustik koosnes kolmest küsimusest:  

1. Kas olete tehnoloogiavaldkonna ainete või kunstiõpetaja? 

2. Kas olete oma koolis lõiminud tehnoloogia ja kunstiõpetust? 

3a. Kui olete lõiminud, siis tooge palun mõni näide lõimimise kesksest teemas:  

3b. Kui ei ole, mis on teie jaoks kõige suuremad takistused lõimitud õppe korraldamiseks? 

Magistritöö tegevusuuringule eelnes uuring, et saada teada õpetajate arusaamad ja senine 

kogemus lõiminguprotsessis. Eeluuringule vastasid 46 tehnoloogia- ja kunstiõpetajat, kellest 24 

õpetavad tehnoloogiat, 3 kunsti ja 19 mõlemat õppeainet. Eeluuringus selgus, et 78,3% 

õpetajatest on kunsti ja tehnoloogia õppeaineid lõiminud ja 21,7% polnud seda teinud. Küsisin 

lõimingut kasutanud õpetajate käest näiteid parimatest praktikatest. Õpetajate vastustest selgus, 

et peamiselt lõimitakse kahte tundi praktiliste oskuste arendamise kaudu ja antakse eelteadmisted 

tehnoloogia tunni edukaks läbiviimiseks (Kuusk, 2010). Enimnimetatud lõimingukeskmeks oli 

kavandi tegemine kunstitunnis ja kavandi ellu viimine tehnoloogiatunnis, nii puidutöö kui 

käsitöötunnis. Lõimingu mitte korraldamise peamiseks põhjuseks oli koostöö puudumine 

õpetajate vahel, ajapuudus ning atraktiivse ja nähtava ühisosa puudumine kahe õppeaine vahel. 

Uurija mõttepäevikusse kirjutasin üles igapäevaseid plaanimuutuseid, eeluuringu 

täheldused, ja tegin tegevusloetelusid. Täiendasin päevikult regulaarselt iga lõimitud tunni lõpus 

tähelduste ülesmärkimiseks. Kirjutasin peamiselt märksõnu, mistõttu oli konteksti meenutamine 

analüüsi kirjutades pigem keeruline. Täislausete kirjutamine oleks andnud tagantjärele 

terviklikuma idee (Löfström, 2011). Distantsõppe tunnid võimaldasid arvuti kõrval hoida 

uurijapäevikut ja sinna pidevalt märksõnu ja täheldusi kirjutada. Uurijapäevikusse kogusin 

eelkõige täheldusi väärtuse kujunemisest ja kultuuride erinevuse mõistmisest.  

Tagasiside küsimustikud koostasin võttes aluseks kirjandusest leitud lõimingu 

põhimõtted ning kultuuri-ja väärtuspädevuse ühisosad. Tegevusuuringu lõppfaasis esitasin 
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õpilastele küsimustikud kasutades selleks Google Forms keskkonda. Vastused andsid mulle kui 

uurijale informatsiooni õpilastes kujunenud arusaamade ja teadmiste koha. Andmeid esitan 

väikeste üldistustena, kasutades peamiselt võimalikult tekstilähedast refereerimist. See näitab 

vastuste mitmekesisust. (Laherand, 2008). 

Koostasin 5. ja 7. klassi küsitluse, tuginedes kolmele teemale:  

1. Teoreetilised teadmised õpitud kunstnike kohta (5.klassil teadlasest kunstnikud ja 7. 

klassil kunstiajaloos kujutatud lauamängud) 

2. Õppeainete lõimimine ja õpilastele nähtavad sarnasused.  

3. Eneseanalüüs – kuidas mul läks ja mis aitab mul teadmisi omandada? 

 

2.4 Teadustöö eetika ja piirangud 

Eetika reeglite järgi peab uurija uurimistöösse kaasatud organisatsioonilt ja osalejatelt luba 

küsima. Andmete kasutamise küsisin luba nii koolilt kui valimi täiskasvanud esindajatelt. (Bell, 

2005). Uurimistöö valimi moodustasid alaealised kooliõpilased ja küsisin loa lapsevanematelt 

Google Forms küsimustiku kaudu. Lisaks küsisin juba veerandi alguses lastelt suuline nõusoleku 

ja kinnitasin nende valmisolek (Löfström, 2011). Andmete kasutamise keelas üks lapsevanem 

viiekümne ühest. Õpilaste tagaisideküsitlusele Google Formsis lisasin juurde nime märkimise 

lahter, et kustutada uuringus osalemisest loobunud õpilaste vastused. Nii tundsid kõik õpilased 

end võrdselt ja keegi ei olnud kõrvalejäetud. See tähendas, et välditi olukorda, kus õpilastesse, 

kes uuringus ei osalenud suhtutaks negatiivselt (Löfström, 2011). Pärast vastamist kustutati 

uuringus osalemist keelanud lapsevanemate laste vastused ja kogu küsitlusest nime vastuste 

lahter, nii muutus kogu saadud vastuste kogum anonüümseks.  

Tegevusuuring on ligipääsust lähtuv, mis tähendab, et viisin uuringu läbi 

üldhariduskoolis, kus õpetan. Tegevusuuringus osalenud koolis õpivad tehnoloogia tundides 

poisid ja tüdrukud koos, kuid kunstiõpetuses on klassid jagatud vastavalt suunale: kunstisuund ja 

pragmaatiline suund. See tähendab, et kogu klassil on üks tehnoloogiaõpetaja ja kunstitundi 

annab poolele klassile teine õpetaja. Tegevusuuring toimus distantsõppe perioodil ja tundide 

praktilise töö osa on kohandasin kodus olevate materjalidega töötamiseks.  
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2.5 Detailne metoodika kirjeldus 

 

Selles peatükis kirjeldan tegevusuuringu konteksti, toimumise perioodi pikkust, valimit ja 

valimiga seotud eetika reegleid. Tegevusuuring koosnes kuuest suuremast etapi osast: 

eeluuringust, kahe ainekava ühisosade leidmisest, lõimitud õppeühiku koostamisest ja 

läbiviimisest, analüüsist ning lõimingupuu koostamisest.  

 

2.5.1 Tegevusuuringu pikkus 

Tegevusuuringu esimeseks etapiks oli eeluuring kunsti- ja tehnoloogiaõpetajate seas. Järgmisena 

analüüsiti põhikooli riiklikuks õppekava (2011) tehnoloogiavaldkonna ning kunsti 

ainevaldkondadek kirjeldusi ja leiti ühisosad. Lähtuvalt leitud punktidest koostati õppeühik, mis 

lõimiks kahte õppeainet ja toetaks kultuuriteadlikkust. Moodustati sekkumise kava, mis andis 

ülevaate tegevusuuringu tsüklililisusest (Löfström, 2011). Tegevusuuring viidi läbi Tallinnas 

asuva üldhariduskooli klassidega II ja III kooliastmest. Tegevusuuringu formaat võimaldas läbi 

praktilise töö kogeda meetodite ja ülesannete sobivust, vajadusel muuta ja täiendada 

sekkumisplaani ning õpetajana areneda.  

Õppeühiku pikkuseks oli kuus nädalat. Selle jooksul pidas õpetaja uurijapäevikut ja 

kohandas pidevalt tehtud töökava vastavalt distantsõppe korraldustele. Tegevusuuringu järel 

analüüsiti saadud tulemusi ja koostati lähtuvalt saadud teadmistest, eeluuringu tulemustest, 

riikliku õppekava õpitulemuste- ja pädevuste ühisosadest (kultuuripädevuse keskmega) 

lõimingupuu, mis aitab lõiminguprotsessi lihtsustada. 

 



24 

 

Joonis 3. Tegevusuuringu etapid.  

2.5.2 Valimi kirjeldus 

Tegevusuuringu valim on 51 õpilast, Tallinnas asuva üldhariduskooli 5. ja 7. klasside rühmad. 

(Tabel 1).  Tegevusuuringu küsitlused viidi läbi tehnoloogiaõpetuse tundides ja nendes osalesid 

klasside täiskomplektid st. 25 õpilast 5.A klassist ja 26 õpilast 7.C klassist. Üldhariduskoolis, kus 

uuring läbiviidi on tehnoloogiaõpetuses koos nii tüdrukud kui poisid. Iga kursus on jagatud 

viieks osaks, mille läbivad kõik õpilased koos: käsitöö, puutöö, meisterdamine, kokandus ja 

projektitöö. Uuringus lähtuti mittetõenäolise valimi moodustamise meetodist. Mugavusvalimi 

printsiibil (Õunapuu, 2014) kaasati õpilaste grupid vastavalt kättesaadavusele nii, et kunsti– ja 

tehnoloogiaõpetaja oleks ühele osale klassist sama ning pool klassi, kunstisuuna õpilased, 

käiksid kunstitundides teise õpetaja juures, kes tunde ei lõimi. Mugavusvalimi koostamise 

mõjutaks oli lisaks periooditabel, mille alusel jagatakse tunnid õppeaasta kavadesse. Mõlemal 

osalenud klassil toimusid IV veerandil nii kunsti kui tehnoloogiatunnid.  
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Tabel 1. Erinevate ainegruppide suurused  

 Tehnoloogia Tehnoloogiaga lõimitud kunst Lõimimata kunst 

5A 25 13 12 

7C 26 9 17 

 

Uuringus osalenud Tallinna üldhariduskoolis on klassid jagatud kahte suunda: kunst ja 

pragmaatiline. Kunstitundides on õpilased erinevate õpetajate juures. 5.C õpilastest osalesid 

uurija õpetaja tehnoloogiatundidega lõimitud kunstitundides kolmteist õpilast ja kaksteist käisid 

samal ajal kunstitundides, mis polnud lõimitud.  
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3.UURIMISTULEMUSTE ANALÜÜS  

 

Tegevusuuringu läbiviimise osa toimus kuue nädala jooksul. Kokku andsin 5.klassis kuus 

kunstitundi ja kuus tehnoloogiatundi, 7. klassis samuti kuus kunsittundi ja kuus tehnoloogiatundi. 

Tegevusuuringu praktiline osa toimus kokku kuue nädala jooksul (8.märts–16.aprill 2021). 

Analüüsi koostasin uurijapäeviku ja tegevusuuringu lõpus antud küsitluse vastuseid vaadeldes.  

 

3.1 7. klassi lõimitud õppeühiku analüüs 

 

Järgnevas alapeatükis kirjeldan ja analüüsin 7. klassiga läbitud tegevusuuringu tulemusi. 7. klassi 

õppeühiku pealkiri oli „Mängides läbi ajaloo.”. Õppeühiku aluseks oli lauamängude ajaloo 

tutvustamine läbi erinevate vaatenurkade ja rahvaste pärimuse. Õppeühiku jooksul tutvustasin 

erinevate maade lauamänge, arutelude käigus suunasin vaatlema kõikide rahvaste sarnasusi ja 

ajaveetmise viise. Õppeühik koostasin kaheteistkümne 75-minutilisest tunnina, millest kuus 

kunstitundi ja kuus tehnoloogiatundi. Kohandasin kõik ülesanded disantsõppeks nii, et praktilisi 

ülesandeid oleks võimalik kodus käepäraste vahenditega lahendada. Distantsõppetunnid 

toimuvad tegevusuuringus osalenud koolis kooliülesena Microsoft Teams keskkonnas.  

Leidsin tehnoloogia ja kunsti õppeainete ainekavade ühisosad ja koostasin nende põhjal 

õppeühiku. Koostamisel võtsin aluseks koostööoskuse arendamise, kultuuriteadlikkuse, analüüsi 

ja kriitikameele arendamise, teaduse ja tehnoloogia ning kunsti ja disaini funktsionaalsuse 

hindamise. Kultuuri-ja väärtuspädevust kasutasin tööriistana kahe õppeaine ühendamiseks. 

Tegevused toetasid arvamuste ja esteetiliste väärtushinnangute kujundamist, autorsuse ausamist, 

probleemilahenduste leidmist (vt. Joonis 2). 

Lauamängude õppeühiku jooksul tegid õpilased kaks praktilist ülesannet (Lisa 3. Õpetaja 

töökava 7. klassile): paberist volditud täringu ja suuremahulisema ülesandena lauamängu koos 

kavandi, karbi ja mängujuhendiga. Õpilased osalesid pidevas arutelus ja igal tunnil esitas üks 

rühm uurimistööd loosiga saadud lauamängust. Märkasin, et õpilased julgesid üksteise esitlusi 

kuulates rohkem arutada ja analüüsida kuuldut kui minu tehtud esitlusi kuulates. Võrreldes 

esimeste õppeühku tundidega muutus kaaslaste esitluse kuulamine rutiinsemaks ja õpilased 

tundsid end mugavalt teiste kuuldes kaaslaste tööd analüüsida.  
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Kunstitundides tutvustasin erinevaid kunstiteoseid, millel on kujutatud lauamängude 

mängimist. Õpilased tegid grupitööna kunstiteose analüüsi, milles uurisid pildil kujutatud 

visuaalset infot mängijate kohta. Analüüsi küsimusi ettevalmistades kasutasin VTS-meetodi 

(Visual Thinking Strategies) küsimusi diskussiooni alustamiseks (O’Leary, 2010). Edasi 

suunasin diskussiooni VTSist erinevate täpsustavate küsimustega. Õpilased pidid leidma 

visuaalseid täheldusi, mis riigis võiks maalil kujutatud inimesed alada ja mis ajastul. Arutelu 

käigus mõistsid õpilased, et erinevast rassist ja seisusest inimestele meeldib seltskondlikult aega 

veeta ja põnevaid lauamänge mängida.  

Lauamängule kavandite tegemise ajal rääkisin autorlusest ja riiklikult kehtestatud 

patendiseadusest. Üldise arutelu käigus tõdesid õpilased, et üksteise mõtteid tuleb väärtustada ja 

hoida ning ideel on autor(id). Sama arutelu käigus jõudsid õpilased mõttele, et vahel jõuab 

valeautor enne loomngu patendeerida kui see, kes päriselt tulemuseni jõudis ja vahel tekivad 

inimestel samal ajal sarnased ideed. Lauamänge tehes võisid õpilased kasutada juba 

olemasolevat lauamängu ideed aga pidid tegema edasiarendused ning lõpptulemust esitledes 

viitama olemasolevale mängule. Tööde esitlemise üks osa oli mängu toimimise kontroll. 

Õpilased pidid küsima tagasiside oma pereliikmetelt, kellega mängukäik läbi tehti. Mitmed 

õpilased nendisid, et lauamängu mängimine andis neile võimaluse perega koos aega veeta.  

 

3.1.1 7. klassi tagasiside küsitluse vastused  

Kokku sain 26 õpilase loa vastuste analüüsimiseks. 9 õpilast osalesid lõimitud tundides ja 17 

käisid kunstitunnis teise õpetaja juures. Koostasin küsimustiku tuginedes kolmele teemale: 

teoreetilised teadmised õpitud kunstnike kohta, õppeainete lõimimine ja õpilastele nähtavad 

sarnasused ja  eneseanalüüs. 7. klassi tagasiside küsitluses keskendusin peamiselt lõimimisest ja 

eneseanalüüsist lähtuvatest küsimustest. 7. klassi küsitlus toimus enne ja 5.klassi küsitluse 

koostasin lähtuvalt saadud kogemusest ja lisasin kultuuriteadlikkuse küsimused.  

Küsimusele “Kas sama teema läbimine aitab mul teadmisi meelde jätta?” vastasid 

õpilased suuremas enamuses nõusolekuga. Nõusolekuga vastanud õpilaste vastustes ilmnes 

erinevus lõimitud ja lõimimata tundides osalenute vahel. “Olen nõus, sest kordan sarnaseid 

teemasid erinevate nurkade alt. See aitab kinnistada.” – vastasid peamiselt lõimimata tundides 
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osalenud õpilased. “Olen nous, sest õppeainete teemad on erineavd aga toetavad tervikliku pildi 

kujunemist.” – vastasid peamiselt lõimitud õppeühikus osalenud õpilased. Erinevusest võib 

järeldada, et lõimitud õppeühikus osalenud õpilased nägid terviklikuma pildi tekkimist ja 

lõimimata tundides osalenud õpilased pidasid oluliseks teadmiste kiiremat ja efektiivsemat 

omandamist. Üks õpilane, kes osales lõimitud tundides leidis,et samade teemade käsitlemine 

erinevates tundides jätab paljud teadmised saamata.  

 

Joonis 4. Küsitluse vastused 7. klassis  

 

Õpilased pidid avatud küsimusele vastates nimetama kolm sarnasust kahe õppeaine vahel. 

Mõlema suuna õpilaste seas leidus neid, kes ei leidnud ühtegi sarnasust. Üldistades võib öelda, et 

lõimitud tundides osalenud tõid õppeühikus läbitud sisu näiteid ja lisasid juurde loomingulise 

lähenemise ja käeliste oskuste arendamise. Lõimimata tunnis osalenud õpilased tõid näideteks 

tunni ülesehituslike sarnasusi, näiteks grupitööd ja tööde esitlemine. Lõimitud tundides osalenud 

õpilane leidis, et mõlemad tunnid on seotud, sest kunsti ja disaini ajalugu on väga sarnane ja seda 

saab vaadata tervikuna. Nimetatud vastus on oluline märk tervikliku vaate tekkimisest.  
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Joonis 5. Küsitluse vastused seitsmendas klassis  

Kunstiõpetuse juurde kuuluvate oskuste ja tegevuste märkimiste küsimust analüüsin 

üldiselt võttes kokku kogu klassi, nii lõimitud kui lõimimata tundides osalejate vastused. 

Õpilased said märkida etteantud vastustest kuni kaks varianti. Koostasin küsimuse nii, et 

ainepädevused kehtiksid mõlema ainevaldkonna kirjelduses märgitutega, nii sain teada õpilastele 

enim nähtavad ühenduspunktid. Kunstiõpetuses valiti enim kunstiajaloo teadmiste omandamise 

(7 õpilast), järgnes teoste esitlemine (6 õpilast).  

 

Joonis 6. Küsitluse vastused 7. klassis  
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Kõik küsimustiku valikvastused olid mingil moel esindatud terve õppeühiku jooksul.  

Tehnoloogiaõpetuse oskuste ja tegevuste valikvastusena märgiti ülekaalukalt (15 õpilast) käeliste 

oskuste arendamist. See on mulle kui uurijale üllatuseks, sest keskendusime videotundide raames 

pigem analüüsimisele, teoste esitlemisele ja rühmatöödele. “Kriitilist mõtlemist” ja “teadmisi 

kunstiajaloost” ei märgitud kordagi. See vastus on seostatav viimaste tundide ülesehitusega kus 

peamiselt tagasisidestasime õpilaste töid ja keskendusime praktilise töö vormistamisele.  

3.2 5. klassi lõimitud õppeühiku analüüs 

 

Järgnevas alapeatükis kirjeldan ja analüüsin 5. klassiga läbitud tegevusuuringu tulemusi. 5. klassi 

tunniteema pealkiri oli „Kunstniku kehas teadlane, teadlase kehas kunstnik?”. Tundide jooksul 

tutvustasin erineva taustaga teadlas-kunstnike elukäiku, teadlastööd ja loomingut. Õppeühiku 

koostasin kaheteistkümne 75-minutilisese tunnina, millest kuus tehnoloogia ja kuus kunstitundi. 

Kohandasin kõik ülesanded disantsõppeks nii, et praktilisi ülesandeid oleks võimalik kodus 

käepäraste vahenditega lahendada. Distantsõppetunnid toimuvad tegevusuuringus osalenud 

koolis kooliülesena Microsoft Teams keskkonnas. Tundide analüüsi juurde lisasin lõigud õpetaja 

töökava tabelist, et muuta lugejale analüüsi ülevaate saamine selgemaks. Lisasin 7. klassi 

küsitlusest saadud kogemusest kultuuriteadlikkuse küsimused. 

Leidsin õppeainete tehnoloogia ja kunst ainekavade ühisosad ja koostasin nende põhjal 

horisontaalselt lõimitud õppeühiku. Koostamisel võtsin aluseks koostööoskuse arendamise, 

kultuuriteadlikkuse, analüüsi ja kriitikameele arendamise, teaduse ja tehnoloogia ning kunsti ja 

disaini funktsionaalsuse hindamise. Lõimitud õppeühikuga kujundasin holistilise tervikliku 

tekkimise protsessi. Kultuuri-ja väärtuspädevust kasutasin tööriistana kahe õppeaine 

ühendamiseks. Tegevused toetasid arvamuste ja esteetiliste väärtushinnangute kujundamist, 

autorsuse ausamist, probleemilahenduste leidmist (vt. Joonis 2) 
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Tabel 2. 1.tund “Goldberg” 

Õppeteema Õpitulemused tehnoloogias Õpitulemused kunstis 

Rube Goldberg  

 

Mõisted: Rube Goldberg,  

Goldbergi masin, insener, 

koomiks, arutelu, igapäevane 

suhtlemine 

Õpilane… 

- teab, kes on Goldberg ja teab, mis on 

Goldbergi masin  

-arutleb klasskaaslastega, miks olid 

Goldbergi masinad omas ajas 

tehnikakriitilised 

- teeb vähemalt 7-st osast koosneva 

Goldbergi masina.  

Õpilane… 

- teab, kes on Rube Goldberg ja oskab 

loetleda koomiksi omadusi.  

-arutleb ja leiab koos klassikaaslastega 

Goldbergi koomiksite tagamaa 

- koostab koomiksi, mis kirjeldab 

kodusõppe olukordi 

 

Kunstitunnis suunasin õpilased rühmadena eraldi virtuaalkõnedesse. Iga rühm sai endale 

analüüsimiseks ühe Goldbergi tehtud koomiksi. Õpilased pidid avama koomiksite sisu ja seda 

oma sõnadega kirjeldama, pärast grupiarutelusid tutvustasid õpilased oma ideed üksteisele. 

Tunni lõpus tegime kokkuvõtte ja õpilased jõudsid oma aruteluga mõttele, et vahel peab ise 

olukorda analüüsima enne kui küsida abi või seletust. 5. klassi jaoks on sarkasmi ja grotseksete 

olukordade analüüsimine pigem keeruline. Groteski ja sarkasmi idee mõtestamine on 

õppekavapõhiselt kirjandustundides alles gümnaasiumis (Gümnaasiumi riiklik õppekava, Lisa 1, 

2011). Õpilased väärtustasid mõtete paljusust ja üksteise arvamusi. Praktilise ülesandena tegid 

õpilased koomiksi jaburast olukorrast koduõppe ajal.  

Tehnoloogiatunnis palusin kunstitunnis osalenud õpilastel tutvustada Goldbergi elulugu 

ja jätkasime Goldbergi masinate teemal. Arutlesime, kuidas olid sellised masinad omas ajas 

kriitilised ja, milline võiks olla tänapäeva tehnoloogiakriitiline Goldbergi masin. Lisaks 

arutasime eriala valikute teemal, sest Goldberg õppis insenäriks ja töötas mõne aja ka veeteede 

konstrueerijana aga otsustas hakata joonistama koomikseid. 
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Tabel 3. 2.tund “Merian ja liblikad”  

Õppeteema Õpitulemused tehnoloogias Õpitulemused kunstis 

Maria Sibylla Merian 

 

Mõisted: loodusteadus,  

illustraator, eskiis, 

entomoloogia, naise roll 

ühiskonnas  

Õpilane… 

- teab, mis on entomoloogia ja teab, 

miks putukaid ei julgetud uurida ja teab 

liblika arengutsükli osasid. 

- valib etteantud õpetuste seast endale 

sobiva ja teeb origami liblika, putuka 

või linnu. 

 

 

 

Õpilane… 

- teeb kodus olemasolevale potitaimele 

(või lõikelillele) teadusliku võimalikult 

täpse joonise.  

- uurib internetist, mis taimega on 

tegemist ja lisab joonistusele taime 

nime ja päritolumaa.  

 

-arutelu: miks oli Merian oma ajas 

eriline teadlane? 

 

 

Kunstitunnis vaatasime ja analüüsisime Maria Sibylla Meriani joonistusi ja täheldusi 

loodusest. Arutasime naise rolli üle ühiskonnas ning kuidas ja kui palju on muutunud naiste 

võimalused ühiskonnas. Arutasime lisaks teadlaste tööst ja vajalikkusest läbi Meriani elukäigu. 

Merian avastas ja märkis üles liblika elutsükli hoolimata sellest, et seni ei olnud julgetud 

putukate elu uurida, sest usuti, et need on põrgust välja ronivad deemonid. Selline mõttekäik 

juhatas sisse praktilise ülesande, mille käigus pidid õpilased otsima kodust leitavate taimede 

nimetused ja päritolumaad. Tegemist oli pigem juhusliku loodusainete lõiminguga. Samas on 

oluline ühes õppeaine tunnis saadud teadmisi kanda teise aine tundi ka siis kui tegemist on vaid 

väikese põikega, nii tekib terviklikum üldpilt (Kuusk, 2010). Õpilastele meeldis kodu avastamise 

ülesanne: otsisid kodust potilille, joonistasid selle ja kirjutasid juurde täpse nimetuse, 

päritolumaa ja leidsid sel maal elava putuka. Õpilased kommenteerisid, neil oli põnev olla ise 

uurija rollis.                           rollis.  
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Tabel 4. 3.tund “Leonardo da Vinci” 

Õppeteema Õpitulemused tehnoloogias Õpitulemused kunstis 

Leonardo da Vinci 

 

Mõisted: polühistor, da Vinci, 

leiutaja, katsetused, 

visandiraamat, proportsioonid  

Õpilane… 

- oskab oma sõnadega kirjeldada, kes 

on polühistor.  

- arutleb klassikaaslastega, millised da 

Vinci leiutised on endiselt kasutusel.  

- teeb katse, kas da Vinci leiutis töötab 

endiselt. Valib langevarju või silla 

ehitamise õpetuse. Teeb selle valmis ja 

esitab tulemused videona. 

 

Õpilane… 

- oskab võrrelda kehaosade pikkuseid 

ja teab, milliste proportsioonidega 

joonistada.  

- katsetab da Vinci vitruviuse mehe 

kuju põhjal selle seaduspärasuse 

õigsust. Mõõdab ära pereliikme pea 

pikkuse ja selle suhtarvu kehaga 

võrreldes ning mõõdab keha käte 

sirutusulatuse võrreldes pikkusega. 

Joonistab pereliikme.  

 

Kunstitunnis vaatasime Leonardo da Vinci joonistusi, maale ja visaindiraamatuid. 

Arutasime kui palju peab harjutama selleks, et saada meiterlikuks joonistajaks. Viitasin 

Leonardo da Vinci visandiraamatute rohkusele. Õpilased jõudsid arutelu käigus tõdemusele, et 

saada oskuslikuks või meisterlikuks mis iganes erialal, peab palju harjutama. Tehnoloogiatunnis 

tutvustasin da Vinci leiutisi, mis on tänapäevaste tarbeesemete ja –tööriistade aluseks. Arutelus 

jõudsid õpilased järelduseni, et laiahaardelised huvid ja teadmised aitavad olla avatud ja 

analüüsiv inimene igapäeva elus.  
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Tabel 5. 4. ja 5. tund “Värviteooriad” 

Õppeteema Õpitulemused tehnoloogias Õpitulemused kunstis 

Värviteooriad 

 

Mõisted: värviteooriad, 

värvaine, pigment, värviring, 

põhivärv, sekundaarvärv 

Õpilane… 

- oskab nimetada põhi- ja 

sekundaarvärve. Teab, et on olemas 

erinevaid värviteooriaid.  

- oskab seletada oma sõnadega, mis on 

värvaine ja pigmendi erinevus.  

- teeb värvainetega katse: värvib 

etteantud õpetuse järgi mune kasutades 

selleks looduslike värvaineid ja paneb 

saadud värvid enda valitud värviteooria 

värviringi.  

Õpilane... 

- otsib loosiga saadud värviteooria 

kohta etteantud küsimuste järgi 

informatsiooni ja koostab selle kohta 

esitluse. 

- kirjeldab koos rühmakaaslastega 

värviteooria eripärasid. (Microsoft 

Teams breakout rooms) 

 

(Tunni alguses eelnevate tööde 

esitamine) 

 

 

Kunstitunnis tegid õpilased rühmades esitlused erinevate värviteooriate  kohta ja esitasid 

need klassikaaslastele. Õpilased tõdesid, et kuna nad said veerandi alguses rühmatööd teha, siis 

oli kergem uuel teemal rühmas arutada. Samas oli osadel rühmadel keeruline omavahel suhelda, 

kuna klassikaaslane ei olnud nous näiteks mikrofoni sisse lülitama või kaasa töötama. Õpetajana 

täheldasin, et õpilased olid viiendaks tunniks harjunud arutlema ja analüüsima, arutelu 

alustamine ja käimas hoidmine ei olnud enam nii keeruline.  

 

6.tunnis vaatasime üle hilinenud tööd ja õpilased täitsid tagasiside küsitluse.  

 

3.2.1 5. klassi tagasiside küsitluse tulemused 

 

Tegevusuuringu tulemuste ja õpilaste vastuste analüüsimiseks sain 25 õpilase vanema loa, üks 

õpilane uuringus ei osalenud. Küsitlusele vastas kokku 21 õpilast, kellest 11 õpilast osalesid 

lõimitud tundides ja 10 käisid kunstitunnis teise õpetaja juures. Koostasin küsimustiku tuginedes 

kolmele teemale: teoreetilised teadmised õpitud kunstnike kohta, õppeainete lõimimine ja 

õpilastele nähtavad sarnasused ja  eneseanalüüs. Küsimustiku koostamine võimaldas teha 
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kokkuvõtteid ning üldistusi eesmärkide, kultuuri- ja väärtuspädevuste toetamise ning 

kultuuriteadlikkuse saavutamisest.  

Lõimitud tundides osalenud õpilaste vastused oli üldiselt sisukamad ja põhjendatumad. 

Küsimusele teoreetiliste teadmiste kohta olid lõimingus osalenud õpilaste vastused arutlevamad  

Andekas või õppinud suurel määral või mitmel erialal, teadmised ja oskused mitmes 

kunstis. 

Samas vastasid lõimimata õppeühikuosana tehnoloogiatunnis käinud õpilased 

konkreetsemalt. 

Ta avastas, et liblika algne saab liblikaks kookonis. 

Leian, et teadmistekontrolli vastuste puhul ei saa teha liigseid üldistusi, sest vastuste 

sisu jäi sarnaseks.  

Õppeainete lõimimine oli nähtav  ja mõistetav eelkõige lõimitud õppeühikus osalenud 

õpilastele – õpilased pidid tooma kolm näidet, kuidas kaks õppeainet on omavahel ühendatud. 

Lõimitud õppeühikus osalenud õpilased mainisid vastustes lisaks praktilistele ülesannetele ka 

teemade kattuvusi  

Kunsti tunnis oli üks ülesanne ning teema ja järgmine tehnoloogia tunnis oli sarnane 

ülesanne. 

 Samas leidsid õimimata tehnoloogiatunnis osalenud õpilased ühenduspunkte tegevuste 

kaudu, näiteks värvide segamine ja tööde esitlemine. Õpilased said küsimustikus valida nii 

tehnoloogia- kui kunstitunni juurde kuuluvaid oskuseid ja tegevusi märkida. Kõige enam 

pidasid õpilased ühenduspunktiks käeliste oskuste arendamist ja teoste esitlemist. Viimane on 

mõjutatud tundide ülesehitusest kus õpilased pidid iga tund analüüsima praktilise töö ülesande 

tegemist.  

Eneseanalüüsi küsimustes selgus, et lõimitud õppeühikus osalenud õpilastele tundusid 

püsitatud teemad huvitavad ja põnevad, sest sai sama teemat vaadata erineva nurga alt ja 

õpilased tõid välja, et neile jäi teoreetiline teadmine paremini meelde.  
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See, et ma sain kahes tunnis sama teema kohta rohkem asju teada, mida ma varem ei 

teadnud ja ma sain asju katsetada, õppisin rohkem. 

Lõimimata tundides osalenud õpilased tõid välja ülesannete näiteid aga ei seostanud kogu 

õppeühiku tervikut. 

Mulle meeldis teha Goethe värviringi, sest mulle meeldib väga värvidega katsetada ning 

seda ma ka sain munade värvimises.  
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ARUTELU JA KOKKUVÕTE 

 

Magistritöö eesmärgiks oli pakkuda üks võimalik lahendus kultuuriteadliku noore 

kujundamiseks läbi õppeaineid tehnoloogia ja kunst lõimiva õppeühiku. Tegevusuuringu 

teoreetiline osa avas lõimimise põhimõtted, tehnoloogia ja kunsti õppeaine ühisosad ja kultuuri-

ja väärtuspädevuse olemuse. Eeluuringu põhjal koostasin uurimisküsimused ja soovisin neile 

leida vastused läbi tegevusuuringu empiirilise osa tegevuste. Teoreetilisel osal tuginedes 

koostasin tegevusuuringu empiirilise uurimuse.  

Kuidas lõimida õppeaine kunst tehnoloogiavaldkonnaga nii, et ühenduspunktiks oleks 

kultuuri-ja väärtuspädevus? 

Õppeainete kunst ja tehnoloogia lõimimiseks läbi kultuuri-ja väärtuspädevuse, 

analüüsisin kahe ainevaldkonna kirjeldusi lähtuvalt õppeaine kunst ja tehnoloogia vaatepunktist 

ja jättes kõrvale “Kunstiainete” ainekavasse kuuluva õppeaine muusika. Kultuuri-ja 

väärtuspädevus on defineeritud kui „suutlikkust hinnata inimsuhteid ja tegevusi üldkehtivate 

moraalinormide seisukohast”(PRÕK, 2011). Mõlemates ainekirjeldustes on esitatud pädevuse 

tunnipõhiseks toetamiseks vajalikud sammud. Tabelit luues lahterdasin tegevused, mis taotlevad 

sarnast eesmärki ning leidsin ühise osa, mida tegevused taotlevad.  

Kasutasin ainekava tekstist kergemini loetavat visuaalselt tabelit kui tööriista kultuuri-ja 

väärtuspädevust toetava kahte õppeainet lõimiva õppeühiku loomiseks. Kultuuri-ja 

väärtuspädevuse ühispunktidest tuginesin enim eneseväljendusele ja arvamuste põhjendamisele, 

rahvaste kultuuripärandi väärtustamisele ning autorsuse austamisele. Põimisin tundidesse 

võimalikult palju arutelu osasid, et õpilased saaksid enda arvamusi piisavalt palju analüüsitult 

väljendada. Teoreetilist kirjandusest selgus, et kõige mõjuvam viis väärtuspädevuste 

arendamiseks on arutelu (Tamm & Tulviste, 2015). Tagasiside küsitluses vastas üks viienda 

klassi õpilane, et tal oli alguses raske enda arvamust oma sõnadega esitada aga tundide lõpuks oli 

see juba kergem. Uurijana leian, et selle tingis pidev juhitud vestlusvorm ja tunni ülesehitusega 

harjumine. Õpilased teadsid, et peavad ja saavad rääkida ning teiste õpilaste töid analüüsitult 

kommenteerida.  
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Väärtused mõjutavad mõjutavad inimeste suhtumist ning käitumist sotsiaalsetes 

olukordades (Tulviste & Tamm, 2015).  On oluline, et õpilased saavad oma seisukohti avaldada 

turvalises keskkonnas, arendada ja kujundada enda mõttemaailma. Õpilaste omavaheline 

teemade lahkamine annab neile ülevaate arusaamade paljususest ka igapäevaste teemade puhul. 

Erinevate kultuuride ja arusaamade käsitlemine tunnis toetas arvamuste paljususe ja 

kultuuridevahelise dialoogi mõtestamist.   

Kas ja kui palju mõjutab lõimitud õppeühiku läbimine õpilaste arusaamu õppeainete 

terviklikkusest? 

Osalusvaatluse märkamistele ja tagasiside küsimustikule tuginedes võin väita, et 

lõimitud õppeühik toetas õpilaste kultuuri-ja väärtuspädevuste kujunemist ning õpilased mõistsid 

läbi lõimitud õppeühiku õppeainete terviklikkust. Tegevusuuring kestis kuus nädalat, selle aja 

jooksul muutusid kõikides tundides osalenud õpilased palju julgemaks ja väljendasid enda 

mõtteid. Tegevusuuringu ajaline limiteeritus ja distantsõppe periood piiras kogu klassi 

järjepidavat ja aktiivset kaasa töötamist. Tegevõpetajana leian, et distantsõpe on muutnud klassi 

aktiivselt kaasa töötamas hoidmise keerukamaks ja digivahendite kasutamises on hoolimata 

suurtest arengutest veel palju avastamata võimalusi. Peamine on hoida pidevat arutelu ja vältida 

loenguvormi. Holistliku tervikpildi kujundamine läbi lõimitud õppeühiku hoidis distantsõppe 

tingimustes fookuse ühel teemal ja tundide läbiviimine oli võrreldes teiste sel veerandil 

läbiviidud tundidega ladusam.  

Näen, et tehnoloogia ja kunsti õppeainet lõimiv uurimistöö võib olla aluseks ka teiste 

üldpädevuste toetamist soodustavate tegevusuuringute tegemiseks. Sarnase uurimistöö 

usaldusväärsuse tõestmiseks ja lõimingu erinevate aspektide välja toomiseks võiksid 

tehnoloogia– ja kunstiõpetaja olla erinevad inimesed. See soodustaks eeluuringus ilmnenud 

probleemi –  õpetajate omavahelise suhtluse – lahenduskäikude leidmist. Lisaks leian, et 

eeluuringus saadud tulemused on algallikaks järgmiste lõimingut puudutavate uurimistööde 

tegemisele. Uurimistöö analüüsina ei ole mul võimalik püsitatud küsimuste teel mõõta õpilaste 

väärtuspädevuste muutuste mahtu. Seega saan magistritöö lõpuks väita, et kultuuri-ja 

väärtuspädevuse kujunemise toetamine õppeühikuna toimis, sest õpilased märkasid ja arutasid 

tunniteemadel. Väärtuste kujunemise protsess on pikaajaline ja pädevuste töetamine peab olema 

järjepidev, et tekiksid püsivad muutused ja arengud. 
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Valisin magistritöö teema eelkõige enda praktilisest vajadusest lähtuvalt. Kasutasin 

teoreetilist kirjandust tundide eduka läbiviimise korraldamise abivahendina. Leian, et 

üldpädevuste toetamise teemat loovainetes peaks kindlasti edasi uurima. Käesolev magistritöö 

kasutas lõimingut pigem tööriista kui esmase õppeühiku loomise keskmena. Näen võimaliku 

uurimistööna lõimingu abimaterjali loomist näiteks abistavate mudelite näol. Lõimingu strateegia 

mudel leevendaks eeluuringus väljatulnud ajalise ressursi puudumise probleemi, sest see 

võimaldaks lõiminguprotsessi kiirema, eesmärgistatuma ja efektiivsema korralmise.  

Kokkuvõtvalt võib uuringule tuginedes järeldada, et kultuuri-ja väärtuspädevuse kui 

lõimngutööriista kasutamine on lõimingut soosiv ja õpilase pädevuste kujundamist toetav. 

Üldpädevustele toetudes saab luua õppeühiku, mille käigus arendatakse ainepädevusi ja luuakse 

aineteülene terviklik arusaam. Üldpädevuste tunnipõhine toetamine on oluline ainepõhiste 

tehniliste oskuste omandamise kõrval. Käesoleva tegevusuuringu raames keskendusin ühele 

üldpädevuse osale, kultuuri-ja väärtuspädevuse ning lõimingu toimimisele üldhariduskooli kahe 

klassi näitel. Holistilste arusaamade ja üldpädevuste kujunemise laiemateks üldistusteks peaks 

tegevusuuring olema pikaajalisem. Siiski leian uurija–õpetajana, et ka lühiajalise tsüklilise 

uuringu raames olid tähelduslikud ja võimaldavad teha mõningaid üldistusi.  
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LISAD  

 

Lisa 1. Õpetaja töökava 5.klassile.  

 

  KUNSTNIKU KEHAS TEADLANE, TEADLASE KEHAS KUNSTNIK? 

  5.klass 6x75min. Kohandatud distantsõppeks. 

 

Õppeainete tehnoloogia ja kunst käsitletud ühisosad: koostööoskuse arendamine, kultuuriteadlikkus, 

teadmiste omandamine, analüüsimine ja kriitikameele arendamine, teadus ja tehnoloogia, kunsti ja 

disaini funktsionaalsus, materjalide tundmine 

 

Õppeainetes tehnoloogia ja kunst toetatud pädevused: Kultuuri-ja väärtuspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus 

 Õppeteema Õpitulemused 

tehnoloogias 

Õpitulemused kunstis 

1 Õpilane… 

- teab, kes on 

Goldberg ja teab, mis 

on Goldbergi masin  

-arutleb 

klasskaaslastega, 

miks olid Goldbergi 

masinad omas ajas 

tehnikakriitilised 

- teeb vähemalt 7-st 

osast koosneva 

Goldbergi masina.  

 Õpilane… 

- teab, kes on Rube 

Goldberg ja oskab loetleda 

koomiksi omadusi.  

-arutleb ja leiab koos 

klassikaaslastega 

Goldbergi koomiksite 

tagamaa 

- koostab koomiksi, mis 

kirjeldab kodusõppe 

raskuseid, rõõme või nalju. 

 

Õpilane… 

- teab, kes on Goldberg ja teab, mis on 

Goldbergi masin  

-arutleb klasskaaslastega, miks olid 

Goldbergi masinad omas ajas 

tehnikakriitilised 

- teeb vähemalt 7-st osast koosneva 

Goldbergi masina.  

2 Maria Sibylla 

Merian 

 

Mõisted: 

loodusteadus,  

illustraator, eskiis, 

Õpilane… 

- teab, mis on 

entomoloogia ja teab, miks 

putukaid ei julgetud uurida 

ja teab liblika arengutsükli 

osasid. 

Õpilane… 

 

- teeb kodus olemasolevale potitaimele 

(või lõikelillele) teadusliku võimalikult 

täpse joonise.  

- uurib internetist, mis taimega on 
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entomoloogia,  - valib etteantud õpetuste 

seast endale sobiva ja teeb 

origami liblika, putuka või 

linnu. 

 

(Tunni alguses eelnevate 

tööde esitamine) 

 

tegemist ja lisab joonistusele taime nime 

ja päritolumaa.  

- uurib internetist, millised putukad ja 

loomad sellel maal elavad, lisab need 

oma taime joonisele.  

 

(Tunni alguses eelnevate tööde 

esitamine) 

3 Leonardo da Vinci 

 

Mõisted: polühistor, 

da Vinci, leiutaja, 

katsetused, 

visandiraamat, 

proportsioonid  

Õpilane… 

- oskab oma sõnadega 

kirjeldada, kes on 

polühistor.  

- arutleb klassikaaslastega, 

millised da Vinci leiutised 

on endiselt kasutusel.  

- teeb katse, kas da Vinci 

leiutis töötab endiselt. 

Valib langevarju või silla 

ehitamise õpetuse. Teeb 

selle valmis ja esitab 

tulemused videona. 

(Tunni alguses eelnevate 

tööde esitamine) 

Õpilane… 

- oskab võrrelda kehaosade pikkuseid ja 

teab, milliste proportsioonidega 

joonistada.  

- katsetab da Vinci vitruviuse mehe kuju 

põhjal selle seaduspärasuse õigsust. 

Mõõdab ära pereliikme pea pikkuse ja 

selle suhtarvu kehaga võrreldes ning 

mõõdab keha käte sirutusulatuse 

võrreldes pikkusega. Joonistab 

pereliikme.  

 

(Tunni alguses eelnevate tööde 

esitamine) 

4 Värviteooriad 

 

Mõisted: 

värviteooriad, 

värvaine, pigment, 

värviring, põhivärv, 

sekundaarvärv 

Õpilane… 

- oskab nimetada põhi- ja 

sekundaarvärve. Teab, et 

on olemas erinevaid 

värviteooriaid.  

- oskab seletada oma 

sõnadega, mis on värvaine 

Õpilane... 

- otsib loosiga saadud värviteooria kohta 

etteantud küsimuste järgi informatsiooni 

ja koostab selle kohta esitluse. 

- kirjeldab koos rühmakaaslastega 

värviteooria eripärasid. (Microsoft 

Teams breakout rooms) 
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ja pigmendi erinevus.  

- teeb värvainetega katse: 

värvib etteantud õpetuse 

järgi mune kasutades 

selleks looduslike 

värvaineid ja paneb saadud 

värvid enda valitud 

värviteooria värviringi.  

 

(Tunni alguses eelnevate 

tööde esitamine) 

 

(Tunni alguses eelnevate tööde 

esitamine) 

 

5 Värviteooriad Õpilane… 

- esitab tehtud tööde 

tagasiside. (kuidas läks, 

mis võiks teisiti teha, 

milliseid vahendeid võiks 

veel kasutada) 

 

(Tunni alguses eelnevate 

tööde esitamine) 

Õpilane… 

- esitab loosiga saadud värviteoreetiku 

kohta leitud teadmised klassikaaslastele.  

- arutleb värviteooriate erinevuse kohta. 

 

(Tunni alguses eelnevate tööde 

esitamine)  

6 KOKKUVÕTTED ja 

TÖÖDE 

ESITLEMINE  

Õpilane…  

(- esitab puuduvad tööd.) 

- täidab tagasiside 

küsitluse. 

Puuduvate tööde esitamine ja 

tagasisidestamine. 
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Lisa 2. Õppeaine kunst õpilastööd 5.klass. 

Leonardo da Vinci teooriate kontrollimine                Goldbergist inspireeritud koomiks 1.  

 

Goldbergist inspireeritud koomiks 2.                       Meriani teostest inspireeritud joonistus. 

  



49 

 

Lisa 3. Õppeaine tehnoloogia õpilastööd 5.klass. 
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Lisa 4. Õpetaja töökava 7. klassile. 

  MÄNGIDES LÄBI AJALOO 

  7. klass 6x75min. Kohandatud distantsõppeks. 

 

Õppeainete tehnoloogia ja kunst käsitletud ühisosad: koostööoskuse arendamine, kultuuriteadlikkus, 

teadmiste omandamine, analüüsimine ja kriitikameele arendamine, teadus ja tehnoloogia, kunsti ja 

disaini funktsionaalsus, materjalide tundmine 

 

Õppeainetes tehnoloogia ja kunst toetatud pädevused: Kultuuri-ja väärtuspädevus, õpipädevus, 

suhtluspädevus, ettevõtlikkuspädevus 

 Õppeteema Õpitulemused 

tehnoloogias 

Õpitulemused kunstis 

1 SISSEJUHATUS  

Kokkulepped 

veerandiks ja 

sissejuhtatus.  

 

 

Mõisted: lauamäng, 

joondamismäng, 

täringud, kunstiteose 

analüüs, VTS-

meetod, rühmatöö 

 

Õpilane… 

- mängib klassikaaslastega 

rühmatööna maha 

märgitud rajal kabet olles 

ise üks nupp. (24 mängijat) 

/alternatiiv/ lauamängude 

tundmise alias.  

- teeb puidust täringu ja 

mõtleb välja välja 

täringumängu reeglid, kus 

mängu ainukeseks osaks 

oleks täringud.  

 

(Distantsil:  

- vaatab, kas leiab kodust 

lauamänge ja näitab 

 Õpilane… 

- analüüsib gruppides loosiga tõmmatud 

maali ja esitab analüüsi 

klassikaaslastele. Esituses vastab 

kõikidele etteantud küsimustele saadud 

maali kohta. (kontoll: esitlus) 

- põhjendab enda valikuid ja  

(kontroll: arutelu) 
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klassikaaslastele video 

tunnis 

- teeb paberist volditud 

täringu, mõtleb välja muu 

süsteemi täringul olevate 

punktide jagamiseks ja 

esitab pildid sellest Teams 

keskkonnas) 

2 Veerandi ülesande 

tutvustamine 

 

Mõisted: lauamäng, 

kavand, Vana-

Egiptuse ja Kreeka 

mängud, 

taaskasutamine, 

disainiringip 

põhimõtted 

Õpilane… 

- teab Vana-Egiptuse ja -

Kreeka päritolu 

lauamänge.  

- teeb paaritööna enda 

lauamängule kavandi, 

tegevusplaani ja esitab 

selle klassikaaslastele (, et 

kontrollida, kas lauamängu 

reeglid ja idee toimivad) 

 

(Distantsil:  

- teeb individuaalse tööna 

lauamängule kavandi, 

tegevusplaani ja esitab 

selle klassikaaslastele.  

Edaspidi - ül kodustest 

vahenditest)  

 

Õpilane… 

- teab, mis on egiptuse poos ja oskab 

seda kirjeldada 

- teab, kuidas segada kokku 

munatempera värve ja oskab nimetada 

vähemalt kahte naturaalset pigmenti. 

- joonistab/maalib enda mängimas 

lauamängu kasutades egiptuse 

värvigammat ja asetades end egiptuse 

poosi. 

3 Kavandite 

esitamine 

 

Õpilane… 

- teab male nuppude 

tähendusi. 

Õpilane… 

- teab disainiringi põhimõtteid ja läbib 

disainiringi protsessi mängu pakendi 
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Mõisted: euroopast 

pärit lauamängud 

esitlus, kavand, 

disainimine 

- teab euroopa 

lauamängude ajaloost 

näiteid.  

- täiendab enda koostatud 

lauamängu reegleid.  

- alustab puidust mängu 

osade välja saagimisega.  

(-koduste vahenditega 

lauamängu valmistamine.) 

kujundamiseks.  

 

Eesmärk: oskab väärtustada 

taaskasutamist ja hindab selle 

vajalikkust tarbimisühiskonnas. 

4 TOODE JA 

PILDISTAMINE 

 

Mõisted: tootefotod, 

praktiline ülesanne 

Õpilane… 

- jätkab iseseisvalt 

lauamängu koostamisega. 

- mängib koos 

pereliikmetega tehtud 

lauamängu.  

- teeb tootefotod ja esitab 

need õpetajale.  

Õpilane… 

- teab nippe, kuidas teha telefoniga pilte 

nii, et pilt jääks võimalikult selge ja 

taust puhas. 

- kasutab pixlr.com veebikeskkonda foto 

töötlemiseks.  

5 Esitlemine 

 

Mõisted: 

tagasisidestamine 

Õpilane… 

- tutvustab tehtud mängu 

reegleid, analüüsib, kuidas 

mängu mängimine toimis, 

mida muudaks ja kuidas 

töö protsess kulges. 

Õpilane… 

- esitab veerandi alguses antud suurema 

ülesande (egiptuse poos) ja foto 

ülesande.  

(Distantsil: tund ülesannete järgi 

vastamiseks) 

6 KOKKUVÕTTED 

ja TÖÖDE 

ESITLEMINE  

Õpilane…  

(- esitab puuduvad tööd.) 

- täidab tagasiside 

küsitluse. 

Puuduvate tööde esitamine ja 

tagasisidestamine. 
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Lisa 5. Õppeaine kunst 7. klassi õpilastööd 

 

Lisa 6. Õppeaine tehnoloogia 7. klassi õpilastööd 
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Lisa 7. Põhikooli riikliku õppekava tehnoloogiavaldkonna ja kunsti ainekirjelduste ühisosad 

KUNSTI JA TEHNOLOOGIAVALDKONNA AINEKIRJELDUSTE ÜHISOSAD   

 

RÕK2011 

Ainevaldkond Kunst 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/3202/1012/1m%20lisa6.pdf#  

Ainevaldkond Tehnoloogia 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/3202/1012/1m%20lisa7.pdf#   

 

KUNST ÜHISOSA  TEHNOLOOGIA  

Kultuuri-ja väärtuspädevus. 

 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus.  

 

Õpipädevus 

 

Suhtluspädevus 

 

Ettevõtlikkuspädevus 

 

Enesemääratluspädevus 

  

PÄDEVUSED Kultuuri-ja väärtuspädevus. 

 

Sotsiaalne ja kodanikupädevus.  

 

Õpipädevus 

 

Suhtluspädevus 

 

Ettevõtlikkuspädevus 

 

Enesemääratluspädevus 

on omandanud loovtegevuse ja 

eneseväljenduse kogemusi, 

tunnetab enda loomingulisi 

võimeid ning väärtustab 

isikupäraseid ja 

keskkonnasäästlikke lahendusi; 

isikupärased ja 

keskkonnasäästlikud 

lahendused  

näeb käelises tegevuses ja 

mõttetöös võimalust igapäevaelu 

mitmekesistada ning praktilisi 

probleeme lahendada;  

 

 

 

https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/3202/1012/1m%20lisa6.pdf
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/3202/1012/1m%20lisa7.pdf
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valib oma ideede teostamiseks 

sobivaid materjale, töövahendeid 

ja töötlemise viise ning peab 

tähtsaks töövahendite ohutut ja 

materjalide säästlikku 

kasutamist;   

väärtustab kultuuri ja inimese 

loovust, osaleb nii individuaal- 

kui ka koostööprojektides ning 

peab tähtsaks lahenduste otsimist 

ja loovat mõtlemist; 

koostööoskuse 

arendamine 

oskab tööprotsessi käigus suhelda 

ja teiste õpilastega koostööd teha; 

väärtustab ja hoiab Eesti ning siin 

elavate rahvusvähemuste kultuuri, 

tunneb vastutust 

kultuuritraditsioonide säilimise 

eest, seostab kunsti ja kultuuri 

ning teaduse ja tehnoloogia 

arengut nii minevikus kui ka 

tänapäeval; 

kultuuriteadlikkus arvestab esemete disainiprotsessis 

nende kujunduse seost 

funktsionaalsuse, esteetilisuse ja 

kultuuritraditsioonidega; 

Loomise, esitamise, teoste 

interpreteerimise ja analüüsimise 

kaudu õpitakse tundma 

traditsioonilisi ning nüüdisaegseid 

kunste, nende sisu, vorme ja 

tähendusi, kujundatakse 

mõistmist ning kriitikameelt. 

Arendatakse mõtlemise 

paindlikkust ning avatust 

kultuurilistele ja 

teadmiste omandamine, 

analüüsimine ja 

kriitilikameele 

arendamine.  

Õppe käigus innustatakse õpilasi 

esitama uusi ideid, kavandatakse, 

modelleeritakse ja valmistatakse 

esemeid ning õpitakse neid 

esitlema. Ühiste arutluste käigus 

õpitakse eseme disainiprotsessi 

analüüsima, erinevaid tehnilisi ja 

loomingulisi lahendusi nägema, 

kogema ja hindama ning oma 

tööle hinnangut andma.  
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individuaalsetele erinevustele, mis 

toetab toimetulekut kiiresti 

muutuvas ja mitmekultuurilises 

maailmas. 

Matemaatika-, loodusteaduste 

ja tehnoloogiapädevus. 

Kunstiainetes rakendatavate 

ülesannete lahendamiseks tuleb 

sõnastada probleeme, arutleda 

lahendusteede üle, põhjendada 

valikuid ja analüüsida tulemusi. 

Õpitakse kasutama kunstimõisteid 

(kompositsioon, struktuur, rütm 

jne), võrdlema ja liigitama 

erinevate nähtuste tunnuseid ning 

kasutama sümboleid. 

Kunstiterminoloogias kasutatakse 

matemaatika ja tehnoloogia 

sõnavara ja mõisteid. 

Loomeülesandeid täites õpitakse 

kasutama tehnoloogiavahendeid 

ning innovaatilisi lahendusi, 

mõistma teaduse ja tehnoloogia 

rolli muusika ning kunsti arengus. 

Kriitiline mõtlemine ja 

probleemi sõnastamine 

 

lahenduste otsimine ja 

võrdlemine, 

analüüsimine.  

 

matemaatika ja 

tehnoloogia sõnavara ja 

mõisted 

 

innovaatilised 

lahendused 

 

teadus ja tehnoloogia   

Matemaatika-, loodusteaduste- 

ja tehnoloogialane pädevus. 

Tehnoloogiaainetes rakendatavad 

konkreetsed probleemilahendused 

nõuavad arvutamis- ja 

mõõtmisoskust, oskust kasutada 

loogikat ja matemaatilisi 

sümboleid. Pakutakse mõtlemist 

arendavaid tegevusi, milles on 

vaja püstitada probleeme, leida 

sobivaid lahendusteid, põhjendada 

oma valikuid ja analüüsida 

tulemusi. Õpitakse kasutama ja 

looma ning kriitiliselt hindama 

erinevaid tehnoloogiaid ja 

tehnoloogilisi abivahendeid. 

Õpitakse mõistma teaduse osa 

tehnika arengus ja vastupidi. 

Lõiming 

Tehnoloogia. Arendatakse käelist 

tegevust ning loovat mõtlemist, 

oskust innovaatilisi ideid 

kavandada ja praktikas ellu viia 

(loomisprotsess, tehnoloogiad ja 

Loomingulised ja 

isikupärased 

lahendused läbides 

disainiprotsessi.  

 

Kunstiloomingu ja 

Lõiming 

Kunstiained. Erinevate esemete 

kavandamine ja disainimine ning 

valmistamine pakub õpilastele 

võimalusi end loominguliselt 

väljendada. Õpitakse hindama 
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tehnikad). disaini 

funktsionaalsus.   

uudseid ja isikupäraseid lahendusi 

ning märkama toodete disaini 

funktsionaalsust ja seoseid 

kunstiloomingu ning 

kultuuritraditsioonidega. 

2.2.5. Kunsti õppe- ja 

kasvatuseesmärgid II 

kooliastmes 6. klassi lõpetaja: 1) 

tunnetab oma kunstivõimeid ja 

-huve, hindab enda ja teiste 

isikupära; 2) eksperimenteerib 

mõtete, vahendite, materjalide ja 

kunstitehnikatega; 3) tegutseb 

loovates ja uurimuslikes 

rühmatöödes ühise tulemuse 

nimel; 4) rakendab oma 

loomingulisi võimeid ja oskusi ka 

väljaspool kunstitundi; 5) on 

avatud erinevate kunsti- ja 

kultuuriilmingute suhtes; 6) 

tunneb huvi kunstiloomingu ja 

paikkondliku kultuuri vastu; 7) 

mõistab kultuuriväärtuste ja -

keskkonna kaitse olulisust; 8) 

näeb loodust ja keskkonda säästva 

tarbimise võimalusi.  

teab ja katsetab 

materjalidega 

 

tegutseb loovates ja 

uurimuslikes 

rühmatöödes ühise 

tulemuse nimel  

2.3.3. Tehnoloogiaõpetuse õppe- 

ja kasvatuseesmärgid II 

kooliastmes 6. klassi lõpetaja: 1) 

planeerib tööd ja lahendab sellega 

seotud ülesandeid; 2) joonestab 

joonist ja disainib lihtsaid 

esemeid; 3) tunneb enam 

kasutatavaid materjale ja nende 

omadusi ning kasutab neid töös 

otstarbekalt; /../  

 6) esitleb ideed, joonist või 

eset;/../; 8)  

 

Projektitööd (õpitulemused) 

Õpilane: 1) leiab üksi või koostöös 

teistega ülesannetele ning 

probleemidele lahendeid; 2) 

suhtub kaaslastesse heatahtlikult ja 

arvestab teiste arvamust; 3) 

teadvustab end rühmatöö, 

projektitöö ja teiste ühistööde 

osalisena; 4) osaleb aktiivselt 

erinevates koostöö- ja 

suhtlusvormides; 5) kujundab, 

esitleb ja põhjendab oma 
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arvamust; 6) teeb võimetekohase 

projekti ning analüüsib saadud 

tagasisidet.  

Õppetegevused (II kooliaste)  

Uurimuslikud ja loovad rühma- ja 

individuaalsed tööd, koostöö 

ühise tulemuse nimel. 

Visandamine ja kavandamine. 

Kujutamine ja kujundamine. 

Eksperimenteerimine kujutamise 

reeglitega. Oma teoste esitlemine, 

valikute põhjendamine. 

Ruumiliste kompositsioonide, 

mudelite või makettide 

valmistamine. Kunstitehnikate 

loov kasutamine. Digitaalsete 

tehnikatega tutvumine ja nende 

loov kasutamine. Kunstiteoste 

analüüsimine, võrdlemine, nende 

üle arutlemine. Filmide, 

arvutimängude, koomiksite ja 

reklaamide pildikeele uurimine ja 

kriitiline Võrdlemine. Õppekäigud 

muuseumidesse, kunstiüritustele, 

nüüdiskunsti näitustele 

eksperimenteerimine, 

kujutamine ja 

kujundamine, 

probleemide 

lahendamine, mudelite 

tegemine  

teoste esitlemine  

Õppesisu (Disain ja 

joonestamine II kooliaste)  

 

Õppesisu Eskiis. Lihtsa eseme 

kavandamine. Tehniline joonis. 

Jooned ja nende tähendused. 

Mõõtmed ja mõõtkava. Piltkujutis 

ja vaated. Lihtsa mõõtmestatud 

tehnilise joonise koostamine ja 

selle esitlemine. Disain. Disaini 

elemendid. Eseme viimistlemine. 

Probleemide lahendamine. 

Insenerid ja leiutamine.  

Õppesisu Kunstiteose vorm ja 

kompositsioon, perspektiiv, 

värvilahendus. Materjalide ja 

tehnika valiku seos sõnumi ja 

kontekstiga. Kujutamise viisid 

Töö kavandamine, 

tegemine, esitlemine ja 

analüüsimine. 

 

Disainiprotsessi 

2.3.5. Õppesisu (III kooliaste)  

(Disain ja joonestamine)  

Leiutamine ja uuenduslikkus. 

Tehnilist taipu arendavate ja 

probleemülesannete lahendamine 
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(nt stiliseerimine, lihtsustamine, 

abstraheerimine, deformeerimine 

jne). Väljendusvahendite 

vastavus ideele, otstarbele ja 

sihtgrupile. Mitmesugused 

kunstimaterjalid ja tehnikad (nt 

joonistamine, maal, kollaaž, 

skulptuur, installatsioon jne). 

Digitaalsete tehnoloogiate 

kasutamine loovtöödes (foto, 

video, animatsioon, 

digitaalgraafika). Kunst 

ühiskonna, teaduse ja tehnoloogia 

arengu peegeldajana. Tuntumate 

teoste näited ja 

väljendusvahendite muutumine eri 

kultuuride kunstiajaloos 

(valikuliselt). Kunstiteosed ja 

stiilid. Lood ja sündmused uue 

teose loomise lähtepunktina. 

Nüüdiskunsti olulised suunad ja 

aktuaalsed teemad. Arhitektuuri ja 

disaini funktsionaalsus, 

ökoloogilisus, esteetilisus ja 

eetilisus. Inimese ja ruumilise 

keskkonna suhted. 

Disainiprotsess probleemile uue 

lahenduse leidmiseks Tekstid, 

pildid ja joonised esitluste ja 

infomaterjalide kujunduses. 

Kirjagraafika ja graafilise 

läbimine.  Joonise vormistamine ja 

esitlemine.  

 

Projektitöö Projektitöid võib 

lõimida omavahel, teiste 

õppeainete ja klassidevaheliste 

projektidega ning ülekooliliste ja 

pikemaajaliste koolidevaheliste 

ettevõtmistega.  
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kujunduse baasvõtted. Kunstnike, 

kunstiajaloolaste, disainerite ja 

arhitektide erialane töö ning 

seosed loomemajandusega. Näited 

Eesti kunstnike, arhitektide ja 

disainerite loomingust. 

Õppetegevus  (III kooliastmes)  

 

Uurimuslikud ja loovad 

ülesanded, individuaalsed ja 

rühmatööd. Ideest ja eesmärgist 

lähtuvalt loovtööde materjalide, 

tehnikate ja väljendusvahendite 

valimine. Töö kavandamine, 

tegemine, esitlemine ja 

analüüsimine. Praktiline 

disainiprotsess probleemi 

püstitusest lahendi leidmiseni. 

Õppekäigud muuseumi, 

nüüdiskunsti näitustele ja 

kunstisündmustele. Ekspositsiooni 

arutelud, ainealase terminoloogia 

kasutamine. Infootsing erinevatest 

teabeallikatest. Uurimuste ja 

visualiseeritud esitluste 

koostamine ja kujundamine. 

Mitmesuguste looduslike ja 

tehisobjektide ning keskkondade 

analüüsimine erinevatest 

vaatepunktidest lähtudes.  
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