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Töö uurib Saaremaa õpilaste loodusteadmisi ja keskkonnakäitumist. Teema on oluline, et selgitada

välja, kas paremad loodusteadmised tagavad ka parema keskkonnakäitumise. Uurimistöö eesmärk

on anda ülevaade Saaremaa 3. ja 7. klasside õpilaste teadmistest Eesti looduse kohta ning uurida,

kuidas  need  teadmised  mõjutavad  õpilaste  keskkonda  suhtumist  ning  keskkonnaga  seotud

käitumise  kujunemist.  Töö  metoodika  aluseks  on  2014.  aastal  valminud  Kelli  Seppeli

bakalaureusetöö.  Uurimistöö jaoks koguti andmed Saaremaa koolide 3. ja 7. klasside õpilastelt

ning  kasutati  ankeetküsitlust,  milles  olid  esindatud  valikvastustega  ja  avatud  küsimused.

Tulemustest  selgus,  sarnaselt  2014.  aastal  läbi  viidud  tööle,  et  mida  kõrgemad  olid  õpilaste

loodusteadmised, seda paremini suhtusid nad enda sõnul keskkonda ning väidetavalt oli ka nende

käitumine keskkonnasõbralikum.  Loodusteadmiste kujunemist  mõjutavate faktorite osas kinnitab

ka käesolev töö, et paremad loodusteadmised on õpilastel,  kes ammutavad oma teadmised otse

loodusest  ning  peamiselt  internetist  teadmisi  omandanud  vastajatel  olid  teadmised  loodusest

kehvemad. Muuhulgas selgus ka, et käesolevas uuringus osalenud õpilaste loodusteadmised olid

nõrgemad võrreldes 2014. aastal uuritud õpilastega, ent see-eest keskkonnakäitumine oli suuremal

osal õpilastest enda sõnul eeskujulik. 
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Estonian University of Life Sciences

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Abstract of Bachelor's Thesis

Author: Age Antonenko Speciality: Nature Based Tourism

Title: Students' Knowledge of Nature and Environmental Behaviour in Saaremaa

Pages: 49 Figures: 29 Tables: 1 Appendixes: 1

Department: Institute of Agricultural and Environmental Sciences, Department of Botany

Field of search: Nature based tourism

Supervisor: Marika Kose

Place and date: Tartu 2017

The research is about the knowledge of nature of the students in Saaremaa and their environmental

behaviour. The aim of the study was to observe the knowledge of nature of third and seventh year

students in Saaremaa, as well  to find out how does the knowledge affect the students'  attitude

towards environment and their environmental behaviour. The paper relies on a study which was

carried  out  in  2014  by Kelli  Seppel  and  the  methods  that  were  used  in  the  study contained

collection of data by a questionnaire, which included multiple choice questions and open-eneded

questions. The data was collected from the third and seventh year students from all over Saaremaa.

As the result  of the study it was found that the better  the students'  knowledge the better  their

environmental behaviour according to their answers was. Also, it was found that some factors have

bigger impact on gaining better knowledge of nature: for instance, the students who had better

knowledge of nature had got their knowledge from direct contact with nature. It also occurred that

the results  of knowledge of nature were slightly weaker compared to the research from 2014,

however the environmental behaviour was found to be really good.
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SISSEJUHATUS

Käesolev töö on koostatud bakalaureusetööna loodusturismi erialal. Uurimistöö eesmärk

on teada saada, millised on Saaremaa koolide 3. ja 7. klasside õpilaste teadmised Eesti

looduse kohta ning uurida, kuidas need teadmised mõjutavad õpilaste keskkonda suhtumist

ja keskkonnaga seotud käitumise kujunemist. Eeskujuks võeti Kelli Seppeli poolt samal

teemal koostatud  koostatud bakalaureusetöö 2014. aastal, mille metoodikat vähesel määral

täiendati ning mille alusel korraldati kordusuuring.

Vastutustundlik suhtumine loodusesse ja keskkonda kujuneb küll kogu elu vältel, kuid alus

sellele laotakse juba lapsepõlves. Uurimisteema on oluline, sest uurib, kas vastutustundlik

keskkonnakäitumine  on  seotud  heade  teadmistega  loodusest  ja  vastupidi  ning  millised

tegurid mõjutavad laste loodusteadmiste omandamist. 

Loodusteadmiste  võrldemiseks  keskkonnakäitumisega  ning  nendevaheliste  seoste

leidmiseks  esitati  uurimisküsimus:  kuidas  mõjutavad  õpilaste  loodusteadmised  nende

keskkonnakäitumist?  Vastuse  välja  selgitamiseks  kasutati  ankeetküsitlust,  kus  olid

esindatud nii valikvastustega kui ka avatud küsimused. Vastajateks olid Saaremaa koolide

3. ja 7. klasside õpilased.

Töö  koosneb  kolmest  põhiosast.  Esimeses  osas  antakse  teemast  teoreetiline  ülevaade.

Teine  osa  kirjeldab  materjali  ja  metoodikat.  Kolmas  osa  hõlmab  uuringu  tulemusi  ja

arutelu. 
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TÄNUAVALDUSED

Töö autor  tänab väga oma lõputöö juhendajat  Marika  Kose,  kes  aitas  töö valmimisele

suurel määral kaasa, jagades kasulikku teavet ja nõuandeid. Samuti väärivad väga suurt

tänu kõik  töös  nimetatud  koolide  3.  ja  7.  klasside  õpetajad,  kes  olid  valmis  koostööd

tegema  ja  vastuste  kogumisele  kaasa  aitama.  Suured  tänud  ka  kõigile  vastajatele,  kes

pühendasid sellesse oma aega ning olid valmis enda teadmisi töö valmimise nimel jagama.
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE

1.1. Loodushariduse sisu ja olulisus

Maailmas levinud keskkonnaprobleemide põhjusteks ei peeta loodusjõude, neid peetakse

eelkõige  seotuks  inimeste  teadlikkuse,  väärtushinnangute,  moraali  ja  poliitilise  tahtega

probleemidele lahenduste otsimiseks (Lamesoo jt 2016: 5). Siinkohal on haridusel väga

oluline roll inimeste keskkonnaga seotud käitumise kujundamisel. Üldiselt on täheldatud,

et kõrgema haridustasemega inimesed käituvad ka keskonnasõbralikumalt (Meyer 2015:

116). 

Eestis on loodusharidus osaks riiklikust keskkonnaharidusest (Looduskaitse arengukava ...

2012:  8).  Keskkonnaharidus  kujutab  oma  olemuselt  teadmiste,  oskuste,  hoiakute  ja

väärtuste  edasi  andmist  ühiskonnas  levinud  teadmiste  kaudu  (Säästva  Eesti  Instituut

2017a).  Loodusharidust  võib  defineerida  kui  teadmiste,  oskuste,  hoiakute  ja

väärtushinnangute  kogumit,  mille  eesmärk  on  teadvustada  inimese  ja  looduse  vahelist

suhet  (Looduskaitse  arengukava  ...  2012:  5).  Sellest  tulenevalt  võib  tuua  välja,  et

keskkonnahariduse puhul on tegemist laiema valdkonnaga ning loodusharidus on üheks

osaks keskkonnaharidusest. 

Eestis reguleeritakse loodus- ja keskkonnaharidust riikliku õppekavaga, milles on lisaks

loodusteadlikele  õppeainetele  rõhku  pandud  ka  jätkusuutliku  ehk  säästva  arengu

temaatikale (Looduskaitse arengukava ... 2012: 8). Riiklikus õppekavas on tähtsal kohal

läbivad teemad, mis on mõeldud ainevaldkondade omavaheliseks lõimimiseks ning mille

eesmärk  on  luua  ettekujutus  ühiskonna  arengust  tervikuna  (Põhikooli  riiklik  õppekava

2014, § 13, lg 1). Üheks läbivaks teemaks on ka keskkond ja jätkusuutlik areng, mille

põhiülesanne  on  õpilase  kujundamine  vastutustundlikuks  ja  keskkonnateadlikuks

inimeseks (Põhikooli riiklik õppekava 2014, § 13, lg 3).
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Säästev ehk jätkusuutlik areng tähistab sihipäraselt suunatud arengut, mis tagab inimeste

elukvaliteedi paremaks muutumise, säilitades loodusvarasid ja elurikkust ning arvestades

keskkonna  taluvusvõimet  (Säästva  Eesti  Instituut  2017b).  Säästva  arengu  põhimõtteid

toetava  hariduse  idee  on  ajendada  ühiskonda  tegutsema  keskkonda  säästval  viisil

(Nasibulina  2015:  1078).  Säästva  arengu  sidumine  haridusega  võimaldab  edendada

inimestes  moraalitunnetust  ning  motivatsiooni  arendada  uusi  jätkusuutlikke  ideid

erinevates eluvaldkondades (Nasibulina 2015: 1078). Säästvat arengut toetav haridus on

oma olemuselt väga pikk protsess, mida saab edukalt õppekavadesse põimida ning see loob

võimaluse pidevalt õppida ja ka õpetada keskkonna suhtes vastutustundlikumalt käituma

(Nasibulina 2015: 1078).

Keskkonna-  ja  loodusharidus  kujundavad  inimese  keskkonnateadlikkust,  mis  tähistab

inimeste faktilisi teadmisi keskkonnaseisundi kohta, samuti kuidas mõistetakse inimese ja

keskkonna vahelist  suhet ning selle  mõju ja inimese valmidust nende teadmistega oma

igapäevategevustes arvestada (Säästva Eesti Instituut 2017c). Näiteks on leitud, et kõrgema

haridustasemega  inimesed  on  keskkonnateadlikumad  ning  see  peegeldub  ka  nende

käitumises: tihti valivad nad keskkonnasõbralikuma käitumise, sest see on neile pikemas

perspektiivis ka majanduslikult kasulik ning samal ajal nad saastavad vähem keskkonda

(Meyer 2015: 115).

Kui  keskkonnateadlikkust  peetakse  Eesti  elanike  puhul  üsna  kõrgeks,  siis

keskkonnakäitumise  poolest  ei  ole  eestlased  positiivselt  silmapaistvad  ja  tihti  ei  ole

probleem isegi teadmiste puudumises, vaid pigem ei usuta, et isiklikul panusel võib olla

keskkonnale suur mõju (Koff, Olesk 2015: 186). Keskkonnakäitumist mõjutavad üldiselt

väga erinevad tegurid, ent kaks põhilist faktorit on siiski inimeste soov mugavuse ja heaolu

järele – kuid samas ei tohi ka unustada, et uued harjumused jäävad külge siis, kui soovitud

tegevust  järjepidevalt  praktiseerida,  sama  kehtib  ka  keskkonnasõbralikuma  käitumise

puhul (Kollmuss, Agyeman 2002: 256).

Üheks  väga  oluliseks  keskkonnakäitumist  mõjutavaks  faktoriks  peetaksegi  eelkõige

majanduslikku  mõju  –  see  tähendab,  et  parem  keskkonnakäitumine  peaks  tooma  ka

rahaliselt  kasu  (Kollmuss,  Agyeman  2002:  249).  Eesti  elanike  keskkonanteadlikkuse

uuringu (2016) tulemustest selgus samuti, et suuresti käitutakse keskkonnasõbralikumalt

siis,  kui  sellega  on  seotud  ka  majanduslikud  huvid,  keskkonnakaitselistest  motiividest
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peetakse lugu vaid üksikjuhtudel, näiteks prügi sorteerimise puhul (Eesti elanike ... 2016:

10).  Sellest  tulenevalt  on  haridusele  rõhku  pannes  võimalik  juhtida  õpilasi

keskkonnasõbralikemate  mõtteviiside  ja  keskkonnale  soodsamate  käitumisharjumuste

suunas. Näiteks – on hea võimalus õpetada, kuidas muuta keskkonnasõbralik käitumine

mugavaks ja lihtsasti praktiseeritavaks igapäevategevuseks, samuti kuidas muuta selline

käitumine ka majanduslikult tulusaks. 

Haridusel  on  mõju  avaliku  arvamuse  kujundamisel  –  näiteks  saab  läbi

keskkonnahariduslike projektide kujundada inimeste teadlikkust ning selle kaudu mõjutada

nende arvamust (Sousa et al 2016: 10). Eriti kehtib see tegevuste kohta, mille puhul saab

õppija luua otsese kontakti loodusega (Sousa et al 2016: 10). Keskkonna- ja loodusharidust

tuleks koolides siduda üldainetega, sest see aitab suurendada ühiskonna teadlikkust, mis

omakorda soodustab keskkonnasõbralikumat käitumist ning keskkonna jätkusuutlikumaks

muutumist  (Pane,  Patriana  2015:  251).  Sellele  aitavad  kaasa  ka  erinevad  projektid  ja

programmid, mida keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ja keskkonnakäitumise parandamiseks

läbi viiakse. Näiteks on leitud, et keskkonnahariduslik programm, mille puhul toimub õpe

nii  klassiruumis  kui  ka  väljasõitudel,  õpetab  õpilasi  kriitiliselt  mõtlema,  probleeme

lahendama,  samas  arendab  ka  nende  kujutlusvõimet  ja  aitab  visualiseerida

keskkonnasõbraliku elustiili head mõju (Kajzer Mitchell et al 2015: 295).  

1.2. Loodusharidus Eestis

Keskkonnaministeeriumi poolt 2012. aastal koostatud looduskaitse arengukavas on üheks

eesmärgiks  seatud,  et  inimesed  tunneksid,  väärtustaksid  ja  hoiaksid  loodust,  samuti

oskaksid  oma teadmisi  rakendada  igapäevaelus  (Looduskaitse  arengukava  ...  2012:  4).

Selle eesmärgi täideviimisel on väga oluline rõhk haridusel. 

Eestis peetakse säästva arengu teemat ning jätkusuutlikkust toetava hariduse edendamist

väga oluliseks. Viimasel ajal on selle edendamisega jõudsalt tegeletud, näiteks on sellesse

panustatud  suurel  hulgal  raha  keskkonna-  ja  loodushariduskeskuste  ehitamise  ja

renoveerimise  läbi,  lisaks  nähakse  suurt  vaeva  elanikkonna  ja  ka  õpetajate  pädevuse
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arendamiseks, näiteks on koostatud õppematerjale ja korraldatud täiendkoolitusi. (Lamesoo

jt 2016: 5) 

Õppevormid  võib  jaotada  kolmeks:  formaalõpe,  informaalne  õpe  ja  ja  mitteformaalne

õppimine. Formaalõpe toimub üldjuhul koolikeskkonnas ja toimub õppekava alusel, mida

viivad läbi vastava kvalifikatsiooniga õpetajad, õpieesmärgid seatakse samuti väljaspoolt

ning protsessi jälgitakse ja hinnatakse  (Mitteformaalne õppimine 2017). Informaalne õpe

toimub  igapäevaelus  erinevates  olukordades  (Eshach  2007:  173),  näiteks  saadakse

teadmised perekonnalt või vaba aja tegevuste käigus (Mitteformaalne õppimine 2017) ning

seda  iseloomustab  eelkõige  asjaolu,  et  õpetaja  autoriteet  puudub  (Eshach  2007:  173).

Mitteformaalne  õppimine  leiab  aset  väljaspool  kooli  ja  on  ette  võetud  teadlikult  enda

arendamise  eesmärgil,  läbiviijateks  võivad  olla  nii  professionaalsed  koolitajad  kui  ka

vabatahtlikud  ning  see  võib  toimuda  väga  erinevates  keskkondades,  näiteks  looduses

(Mitteformaalne õppimine 2017).

Formaalne  õppekava  on  paika  seatud  riikliku  õppekavaga.  Põhikooli  riiklik  õppekava

kehtestab  riigi  põhiharidusstandardi  ning  seda  rakendatakse  kõigis  Eesti  Vabariigi

üldhariduskoolides, mis pakuvad põhiharidust. Põhikooli kooliastmed jagunevad kolmeks:

I kooliaste ehk 1.–3. klass, II kooliaste ehk 4.–6. klass ja III kooliaste ehk 7.–9. klass.

Riiklikus õppekavas on välja toodud ka ainevaldkondade kavad ja kirjeldused ning läbivad

teemad, sealhulgas säästva arengu temaatika. (Põhikooli riiklik õppekava 2014, § 1, lg 1–4,

9)  

Üheks  ainevaldkonnaks  on  loodusained,  kuhu  kuuluvad  loodusõpetus,  bioloogia,

geograafia, füüsika ja keemia (Põhikooli riiklik õppekava 2014, § 1, lg 6). Loodusainete

õpetamisel  põhikoolis  on  eesmärgiks  õpilaste  loodusteadmiste  kujundamine.  Selle

tulemusena  peaksid  õpilased  hindama  looduses  viibimist,  väärtustama  looduslikku

mitmekesisust, rakendama vastutustundlikku ja säästvat eluviisi,  märkama ja lahendama

elukeskkonnas esinevaid probleeme. (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 4)

Riikliku õppekava üheks oluliseks osaks on läbivad teemad, mille hulka kuulub keskkonda

ja  jätkusuutlikku  ehk  säästvat  arengut  toetav  teema,  mis  taotleb  õpilasest

keskkonnateadliku inimese kujundamist, kes väärtustab jätkusuutlikkust ning on huvitatud

keskkonna kaitsmisest (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 13). Selle omandanud õpilane
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peaks aru saama loodusest kui terviklikust süsteemist, mõistma inimtegevusega kaasnevaid

mõjusid  loodusele,  väärtustama  bioloogilist  mitmekesisust,  suutma  arutada

keskkonnaprobleeme ning käituma jätkusuutliku arengu põhimõtete järgi (Põhikooli riiklik

õppekava 2014, lisa 13). Kahjuks on ka leitud, et 2016. aastal läbi viidud uuringu kohaselt,

mis uurib läbivate teemade rakendamist üldhariduses, hakkab keskkonnahariduse teemade

käsitlemine järsult vähenema peale II kooliastet ehk 6. klassi (Lamesoo jt 2016: 69).

Tuleb  meeles  pidada,  et  läbivate  teemade  alaste  pädevuste  kujundamine  jääb  eelkõige

õpetajate ülesandeks: õpetaja saab pakkuda õpilastele eeskuju, samas toetada ka õpilaste

arenemishuvi ja kujundada sobivat arengukeskkonda õppekava eesmärkide täideviimiseks

(Lamesoo jt 2016: 8). Seetõttu on oluline ka õpetajate koolitamine, et nemad saaksid anda

edasi  kvaliteetsemat  jätkusuutlikku  ehk  säästvat  arengut  toetavat  haridust.  Sellesse  on

samuti suurel määral panustatud: ühe näitena võib välja tuua 2013-2015 aastail läbi viidud

säästva arengu hariduse koolituse (Lamesoo jt  2016: 5).  Antud koolituse kohta on läbi

viidud  uuring,  mille  tulemustest  selgub,  et  koolitusel  osalenud  õpetajatel  tekkis  teema

vastu suurem huvi ja leiti, et taolised koolitused on teema edasiandmisel väga olulised ning

neid peaks korraldama regulaarselt (Lamesoo jt 2016: 70). 

Riikliku  õppekava  põhjal  moodustavad  koolid  oma  õppekavad,  kuhu  on  võimalik

kavandada erinevaid tegevusi, sealhulgas ka mitteformaalse õppe tegevusi (Looduskaitse

arengukava ...  2012: 8). Mitteformaalset loodus- ja keskkonnaharidust pakub Eestis üle

120  organisatsiooni,  mille  seas  on  riigiasutused,  sihtasutused,  mittetulundusühingud,

eraettevõtted  ning  ka  ülikoolide  allüksused  (Põhikooli  ja  gümnaasiumi  ...  2017:  6).

Keskkonnahariduskeskuste eesmärk on pakkuda võimalust seostada koolitarkusi päriseluga

ning seda tehakse läbi praktiliste tegevuste (Põhikooli ja gümnaasiumi ... 2017: 6). Näiteks

toetab  riik  õpilaste  koolivälist  tegevust  keskkonnateadlikkuse  suurendamisel  SA

Keskkonnainvesteeringute  Keskuse  keskkonnateadlikkuse  programmi  kaudu

(Looduskaitse arengukava ... 2012: 8).  Andes lastele loodusharidust, tuleks kasutada ka

õues  õppimise  võimalust,  sest  vahetu  kogemus  loodusega  kujundab  suhtumist  sellesse

(Looduskaitse arengukava ... 2012: 8).

Loodushariduse edendamisele aitab kaasa ka loodusturismi valdkonna arendamine. Oluline

on luua võimalus looduses viibivatele inimestele info kättesaamiseks, kellel on võimalus

omandada  teadmisi  informaalse  õppe  vormis:  näiteks  erinevad  infotahvlid,  -viidad  või
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-keskused,  samuti  laudteed  või  vaatetornid,  mis  annavad võimaluse  õppida  ümbritseva

looduskeskkonna kohta (Looduskaitse arengukava ... 2012: 12). Selliste võimaluste kaudu

jõuab väga  oluline  teave  tavalise  looduses  viibijani,  kellel  ei  ole  varasemaid  teadmisi.

Samuti  on  väga  oluline  koolitatud  retkejuhtide  ja  giidide  olemasolu,  kes  suudavad

loodushoidlikku sõnumit edastada oma klientidele ning sellega mõjutada samuti inimeste

teadlikkuse taset (Looduskaitse arengukava ... 2012: 12). 

1.3. Eesti õpilaste teadmised PISA testi näitel

Üheks  näitajaks  Eesti  koolilaste  tulemuste  kohta  on  PISA  test  (Programme  for

International Student Assessment ehk rahvusvaheline õpilaste hindamise programm). PISA

uuring toimub iga kolme aasta järel  ning siiani on toimunud viis  PISA uuringut.  PISA

uuringu eesmärk on hinnata 15-aastaste õpilaste  teadmisi,  mida on võimalik rakendada

päriselus  probleemide  lahendamisel  –  näiteks  tekstide  mõistmine  ja  tõlgendamine ning

matemaatiliste ja teaduslike probleemide lahendamine. PISA mõõdab õpilaste teadmisi, ent

samas küsib ka õpilastelt  nende õpimotivatsiooni  ja  -strateegiate  kohta.  (PISA 2015 ...

2016: 6)

Viimane PISA test toimus 2015. aastal. Igas uuringus on oma põhivaldkond ning viimase

uuringu  põhivaldkonnaks  oli  loodusained.  Loodusainete  puhul  hinnatakse  eelkõige

loodusteadlikku kirjaoskust ehk arusaamist mõistetest ning oskust rakendada oma teadmisi.

Osalejateks  olid  72  riiki  ja  majanduspiirkonda,  osales  enam kui  pool  miljonit  õpilast,

Eestist 5587 õpilast. (PISA 2015 ... 2016: 6-8)

Üldiselt on Eesti tulemused PISA testis viimaste aastate lõikes muutunud vaid paremaks

(PISA 2015 ...  2016:  30).  Tuli  välja,  et  kui  testis  osalenud riikide  kontekstis  ilmnesid

tulemustes soolised erinevused, mille puhul poiste sooritus oli tüdrukutest veidi parem, siis

Eestis olulist erinevust ei täheldatud (PISA 2015 ... 2016: 30). Maakondade lõikes selgus,

et  Saaremaa õpilaste sooritustase loodusteadustes on aastatega langenud – kõige parem

tulemus  saadi  2006.  aastal,  2009.  aasta  tulemus  oli  veidi  nõrgem,  2012.  aastal  samuti

nõrgem ning 2015. aasta tulemused veelgi madalamad (PISA 2015 ... 2016:  42). Samas

Eestis  oli  mitmeid  maakondi,  kus  tulemused  on  aina  paranenud  –  näiteks  Hiiumaa,
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kusjuures Hiiumaa õpilased olidki Eestist parimate tulemustega (PISA 2015 ... 2016:  42). 

Kokkuvõttes olid PISA 2015. aasta testi tulemused väga head – riikide võrdluses keskmiste

tulemuste järgi loodusteadustes said Eesti õpilased Singapuri ja Jaapani järel 3. koha ning

Euroopas oli Eesti esimeste seas, jagades esikohta Soomega (PISA 2015 ... 2016: 16). See

ilmestab väga selgelt Eesti loodushariduse tugevat taset maailmas.

1.4. Loodusharidus Saaremaal

Saare maakonnas on kokku 18 üldhariduskooli, kus saab omandada alg- ja põhiharidust.

Neist 3 asuvad Kuressaare linnas, ülejäänud maapiirkondades. (Õpilaste arvud ... 2016)

Kuressaarde on loodud Saaremaa Ühisgümnaasiumi juurde keskkonnahariduskeskus, kus

toimuvad  loodusringid  –  näiteks  bioloogiaring,  looduse  avastusõpe,  loodusteadlikud

uurimused, taaskasutusring (Saaremaa Ühisgümnaasiumi keskkonnahariduskeskus 2017).

MTÜ Saarte Geopargi keskus asub samuti Kuressaares ning see tegeleb Saare maakonna

piirkonna geoloogia, pärandkultuuri ja looduse tutvustamisega ning on samuti läbi viinud

õppeprogramme  (MTÜ  Saarte  Geopark  2017).  Ka  Saaremaa  Muuseum  Kuressaare

linnusehoones  on  oluliselt  panustanud  loodushariduse  edendamisse  Saare  maakonnas

õppeprogrammide korraldamisega (Saaremaa Muuseum 2017).

Loodushariduslikke  keskusi  leidub  ka  maapiirkondades.  Mändjalas  asub  Riigimetsa

Majandamise  Keskuse  (RMK)  Mändjala  loodusmaja,  mis  korraldab  tasulisi

loodsõppeprogramme ja -matku ning mida on võimalik rentida ka loodusteemaliste ürituste

korraldamiseks  (RMK  Mändjala  loodusmaja  2017).  Viidumäel  asub  Keskkonnaameti

Viidumäe looduskeskus, mis pakub koolidele tasuta erinevaid õppeprogramme ning mille

võtmeisikuks  võib  pidada  keskkonnahariduse  spetsialisti  Maris  Seppa  (Viidumäe

looduskeskus  2017).  Lümandas  asub  lubjapark,  mis  pakub  ekskursioone,  matkasid  ja

töötube, mille käigus korratakse loodusteadmisi ning teemaks võetakse ka lubjatööstusega

seotud keskkonnamõjud (Lubjapark 2017). OÜ Viitong Reisid korraldab pärimusmatkade

nime all  õppeprogramme, mille seas on näiteks harivad paadiretked ja õuesõppepäevad

(Pärimusmatkad 2017). 
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Sellest  tulenevalt  võib  järeldada,  et  Saaremaal  pakutakse  lisaks  formaalõppele,  mida

omandavad  kõik  õpilased  maakonna  koolides,  mitmekesiseid  võimalusi  keskkonna-  ja

loodushariduse edendamiseks ja üldise keskkonnateadlikkuse tõstmiseks ka mitteformaalse

õppe vormis. 
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2. MATERJAL JA METOODIKA

2.1. Ankeetküsitlus

Antud  töös  kasutati  andmete  kogumisel  ankeetküsitluse  metoodikat  (lisa  1).

Ankeetküsitluse  koostamisel  võeti  eeskuju  2014.  aastal  valminud  Kelli  Seppeli

bakalaureusetööst, mis uuris õpilaste loodusteadmisi ja keskkonnakäitumist (Seppel 2014).

Ankeetküsitlust  peeti  sellise  uuringu  puhul  parimaks  meetodiks,  sest  annab  võimaluse

koguda palju vastuseid ning lihtsustab hilisemat analüüsi.

Küsitlus  oli  anonüümne,  koosnes  kolmest  suuremast  osast,  kokku  oli  11  küsimust.

Küsimused  olid  nii  valikvastustega  kui  ka  avatud  vormis.  Küsitluse  esimene  osa  oli

mõeldud  vastaja  kohta  andmete  kogumiseks  –  sugu,  vanus,  elukoht,  kooli  asukoht,

harjumused.  Teine osa hindas  õpilase omandatud loodusteadmisi.  Kolmanda osa põhjal

anti hinnang vastaja keskkonnakäitumisele. 

Ankeetküsitluses tehti muudatusi, sest Seppeli tööst selgus, et kõik küsimused ei olnud töö

valmimiseks vajalikud ning need jäeti välja. Välja jäeti kolm küsimust: „milline on sinu

lemmik loodusobjekt Eestis, kus oled ise kohal käinud?“, „milliseid kohti Eestis sooviksid

külastada?“ ja „lisa üks sinu arvates oluline keskkonnaprobleem ja kirjuta, mida sina saad

teha, et seda vältida“. Muudeti kolme küsimust. Valikvastusega küsimusele „kellega kõige

rohkem õues käid?“ lisati juurde kaks varianti („koduloomaga“ ja „üksi“), samas jäeti alles

võimalus vastajal ise vastusevariant lisada. Küsimusele „Palun nimeta mõni Eestis tavaline

kala, imetaja, lind ...“ lisati kaks teemat juurde, st paluti nimetada ka mõni seen ja roomaja.

Küsimust  „mis  sa  arvad,  millised  keskkonnaprobleemid  on  kõige  olulisemad?  Reasta

tähtsuse järgi,  1  –  kõige tähtsam, 5 – kõige vähem tähtis“  muudeti  nii  palju,  et  paluti

reastamise asemel märkida ära vastaja jaoks olulisemad probleemid, anti võimalus ka ise

vastusevariant  lisada.  Ankeetküsitlusele  lisati  juurde  üks  küsimus,  kus  paluti  vastajal

märkida,  kas  tema  kool  asub  maal  või  linnas.  Seda  tehti  selleks,  et  oleks  võimalik

grupeeerida linna- ja maakoolide vastajaid ning selle kohta oleks võimalik järeldusi teha.
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2.2. Valim

Uuring keskendus Saare maakonnale ning valimi moodustasid 3. ja 7. klasside õpilased

erinevatest koolidest üle kogu Saaremaa. 3. klass esindab I kooliastme jooksul omandatud

teadmisi  ning  7.  klass  esindab  juba  lõpetatud  II  kooliastme  teadmisi.  Tegemist  on

mugavusvalimiga – see tähendab, et valiti koolid, millele autoril oli kergem ligi pääseda.

Valimi koostamisel võeti arvesse ka koolide valmidust koostööks ning koguti vastuseid nii

linna- kui maakoolidest. Vastamine toimus koolis, tundide ajal ning vastuste kogumiseks

kasutati,  sarnaselt  Seppeli  (2014)  tööle,  internetikeskkonda  Google  Forms.  Vastuste

kogumise periood oli 05.12.2016–13.02.2017 ning kokku koguti 183 vastust. Eesmärk oli

koguda vastuseid vähemalt  30%-lt  mõlema vanuserühma õpilaste koguarvust,  et  tagada

piisavalt  suur  vastajate  arv  ning  eesmärk  sai  täidetud.  Saare  maakonna  koolides  õpib

2016/2017  õppeaastal  3.  klassides  321  õpilast  (Õpilaste  arvud  ...  2016),  kellest  104

osalesid uuringus ning 7. klassides 259 õpilast (Õpilaste arvud ... 2016), kellest 79 vastasid

küsitlusele.

2.3. Vastajate teadmiste hindamine

Seppeli (2014) töös paluti nimetada 8 kategooria liike ja nimetusi: kala, imetaja, lind puu,

mürgine taim, ravimtaim,  looduskaitse all  olev liik ja Eesti  looduskaitseala,  antud töös

lisati kaks kategooriat: roomaja ja seen. Vastavalt nimetatud liikide arvule jaotusid õpilased

skaalale, kus hinnati nende teadmisi hinnetega 1-5. Maksimumväärtuseks määrati kõige

rohkem nimetatud liikide ja nimetuste arv ehk 61, mis vastas 100%-le. Skaala jaotus 20%

kaupa viieks osaks: 1-20% ehk 1-12 õiget vastust said hindeks „1“, 21-40% ehk 13-24

vastust said hindeks „2“, 41-60% ehk 25-36 vastust said hindeks „3“, 61-80% ehk 37-48

vastust said „4“ ning 81-100% ehk 49-61 õiget vastust said hindeks „5“. Kuna küsimusse

lisati  kaks  kategooriat,  siis  vaadeldi  ka  vastuste  eest  saadud  hinnet  ilma  roomajate  ja

seenteta, kuid olulist mõju hinde kujunemisele see ei avaldanud.
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2.4. Andmetöötlus

Andmete  töötlemiseks  kasutati  programmi  Microsoft  Excel,  kuhu  kanti  tulemused

kodeerimistabelisse.  Sama  tarkvaraga  viidi  läbi  kogu  tulemuste  analüüs  ja  arvutused,

sealhulgas koostati tabelite põhjal ka kõik joonised. 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU

3.1. Vastajate profiil

Küsitlusele  vastasid  183  Saare  maakonna  koolide  õpilast.  Osalesid  järgmised  koolid:

Kuressare  Gümnaasium,  Saaremaa Ühisgümnaasium,  Kuressaare  Vanalinna  Kool,  Leisi

Keskkool,  Kärla  Põhikool,  Salme  Põhikool,  Valjala  Põhikool,  Lümanda  Põhikool,

Tornimäe Põhikool.  48,6 % vastajatest olid tüdrukud, 51,4% poisid – see teeb kokku 89

tüdrukut ja 94 poissi. 

3.  klassi  õpilastest  veidi  üle  poole  ehk  58  õpilast  märkisid  elukohaks  linna  ning  46

maapiirkonna (joonis 1). 23 vastajat elavad linnas eramajas, 35 linnas korteris, 40 maa-

asulas eramajas, 3 maa-asulas korteris ning 3 väljaspool asulat. 7. klassi vastanute hulgast

märkisid elukohaks linna 54 õpilast, kellest 26 elavad linnas eramajas, 28 linnas korteris. 7.

klassist elavad maapiirkonnas 25 last, kellest 12 elavad maa-asulas eramajas, 2 maa-asulas

korteris ning 11 väljaspool asulat.

Joonis 1. Vastajate jaotus elukoha alusel

Enamus  vastajaid  õpivad  linnakoolides  (joonis  2).  3.  klassist  koguti  linnakoolidest  78

vastust ning maakoolidest 26 vastust. 7. klassi vastustest 64 pärinesid linnakoolidest ning

15 maakoolidest. 
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Joonis 2. Vastajate jaotus kooli asukoha alusel

Vastajatel paluti märkida, kus nad eelistavad oma vaba aega veeta (joonis 3). Selgus, et

enamus õpilasi eelistasid vaba aega veeta värskes õhus. 3. klassi laste hulgast eelistasid

vaba  aja  veetmist  õues  suurem  osa  õpilasi  kui  7.  klassist.  Samuti  eelistasid  poisid

tüdrukutest veidi rohkem vaba aja veetmist värskes õhus. Tuli välja, et nii vanuserühmade

kui ka sugude vahel väga suuri erinevusi ei esinenud.

Joonis 3. Vastajate jaotus vaba aja veetmise koha alusel

Vastajatelt küsiti nende vaba aja väljas veetmise sageduse kohta, kus paluti märkida nende

tavaline õues viibimise aeg ning mitte arvestada kooli, huvikooli jms minekut (joonis 4).

Võrreldes vanuseklasse selgub, et 7. klass veedab igapäevaselt õues rohkem aega kui 3.

klass. Igapäevaselt üle tunni õues viibivate õpilaste osakaal on poiste hulgas suurem kui
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tüdrukute hulgas. Igapäevaselt veedavad õues üle tunni aja 183 õpilase hulgast 63, iga päev

alla tunni 24, vähemalt 5 korda nädalas 50, vähemalt 3 korda nädalas 21, vähemalt 2 korda

nädalas  15  ning  alla  2  korra  nädalas  12  õpilast.  87  õpilast,  mis  teeb  48%  vastajate

koguarvust, väitsid, et veedavad igapäevaselt aega värskes õhus.

Joonis 4. Vastajate vaba aja väljas veetmise sagedus

Vastajatelt  uuriti,  kellega  koos  nad  enamjaolt  oma  vaba  aega  värskes  õhus  veedavad

(joonis 5). Tuli välja, et suurem osa õpilasi ehk 72 õpilast vastasid, et käivad õues sõprade

seltsis.  Vastustest  selgus,  et  õpilased  veedavad  palju  aega  õues  üksi,  seda  eelistas  37

õpilast. 25 õpilast vastasid, et käivad väljas koduloomaga, 25 õdede-vendadega ning 13

vanematega. Vanuseklasside ja sugude vahel märgatavaid erinevusi ei esinenud, küll vaid

seda, et 3. klassi tüdrukud olid ainsad, kes märkisid kaaslasteks sugulased.

Joonis 5. Vastajate peamised kaaslased õues viibides
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3.2. Vastajate loodusteadmised

Teises osas paluti õpilastel vabas vormis nimetada võimalikult palju liike (nimetusi), mida

nad teavad. Õpilased pidid vastuseid andma kümnes kategoorias: kalad, imetajad, linnud,

puud, mürgine taim, ravimtaim, seen, roomaja, looduskaitsealune liik ja looduskaitseala.

Vastustest selgus, et 183 õpilase hulgast 90, mis on 49% vastajate koguarvust, said hindeks

„1“ (joonis 6). Hindele „2“ vastasid 28 õpilast,  mis teeb 15% vastajatest.  16% ehk 29

õpilast said hindeks „3“. 17 õpilast, mis on 9%, said hinnanguks „4“. Kõige kõrgema hinde

„5“ said 19 õpilast, mis moodustab 11% vastajate koguarvust.

Joonis 6. Vastajate hinnete jaotumine ja osakaal 

Kuna küsimusse lisati kaks kategooriat, siis vaadeldi ka vastuste eest saadud hinnet ilma

roomajate ja seenteta. Üldiselt jäi hinne samaks, hinne muutus vaid kümnel õpilasel 183

hulgast. Peale kahe kategooria lisamist muutus kaheksal juhul hinne palli võrra kõrgemaks

ning kahel juhul palli võrra madalamaks. Seega võib väita, et kahe kategooria lisamine

olulisel määral hinnet ei muutnud, ent pigem muutis tulemusi vähesel määral paremaks.

Kõik õpilaste antud vastused kontrolliti üle ning seejärel loeti kõik õiged vastused kokku.

3. klassi õpilased nimetasid kokku kõige rohkem 61 liiki või nimetust ning kõige vähem 2

liiki  või nimetust.  3.  klassist  osati  nimetada kõige rohkem imetajaid,  maksimaalne ühe
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õpilase poolt nimetatud liikide või nimetuste arv oli 19 imetajat. 7. klassi õpilaste seas oli

nimetatud maksimaalne liikide ja nimetuste arv 53 ning minimaalne 4. 7. klassi õpilased

oskasid kõige rohkem nimetada lindusid, maksimaalne arv 14 liiki või nimetust lindude

kategoorias. 

Õpilaste  nimetatud  liigid  ja  nimetused loeti  kokku ning selle  põhjal  arvutati  keskmine

korrektsete vastuste arv (joonis 7). Kõige kõrgem keskmine korrektsete vastuste arv oli 3.

klassil  imetajate  kategoorias.  Kõige  madalam  keskmine  õigete  vastuste  arv  oli

looduskaitsealuse liigi nimetamise kategoorias 3. klassil. Kahes kategoorias, milleks olid

mürgine taim ja looduskaitsealune liik, jäi mõlemal vanuserühmal keskmiselt korrektselt

loetletud vastuste arv alla ühe. Looduskaitseala nimetamisel jäi arv ühest allapoole vaid 3.

klassil,  7.  klass  oskas  nimetada  rohkem looduskaitsealasid.  Ilmnes,  et  antud  küsimuse

põhjal olid 3. klassi õpilaste loodusteadmised paremad kui 7. klassi õpilaste omad.

Joonis 7. Keskmiselt loetletud korrektsete vastuste arv

Kontrollitud vastustest tehti kokkuvõte ning tulemused kanti tabelisse (tabel 1). Tabelisse

on  kantud  õpilaste  nimetatud  maksimaalne  ja  minimaalne  liikide  või  nimetuste  arv,

keskmine  õigete  vastuste  arv  ning  enim  loetletud  liigid  või  nimetused.  Vastused  on

eristatud vanuserühmade kaupa – 3. ja 7. klasside keskmised tulemused on toodud eraldi

lahtritesse. Enim loetletud liikide alla on koondatud kõik liigid ja nimetused, keda nimetati

ja sulgudesse on toodud täpsustused liikide kaupa.
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Tabel  1.  Õpilaste  nimetatud  maksimaalne  ja  minimaalne  liikide  või  nimetuste  arv,

keskmine õigete vastuste arv ning enim loetletud liigid või nimetused

Maksimum Miinimum Keskmine Enim loetletud

Kalad 3. klass 13 0 3,3 ahven, lest, haug

7. klass 11 0 3,5 ahven, haug, lest

Imetajad 3. klass 19 0 4,3 veis, kass, koer

7. klass 11 0 3,2 hunt, rebane, lammas

Linnud 3. klass 10 1 3,7 tihane (rasvatihane,
sinitihane), vares,

leevike

7. klass 14 1 3,8 tihane (sinitihane,
rasvatihane), tuvi,

kajakas

Puud 3. klass 14 1 3,8 tamm, kask, kuusk

7. klass 10 1 3 tamm, kask, mänd

Mürgine taim 3. klass 3 0 0,8 ussilakk, piibeleht/
maikelluke, näsiniin

7. klass 2 0 0,8 ussilakk, näsiniin,
tulikas

Ravimtaim 3. klass 7 0 1,5 kummel, piparmünt,
nurmenukk

7. klass 4 0 1 kummel, nurmenukk,
teeleht

Seen 3. klass 8 0 2,5 puravik (kivi-, liiva-,
haava-), kukeseen,

riisikas (kuuse-,
männi-, porgandi-,

kase-, haava-)

7. klass 3 1 1,4 kukeseen, kärbseseen,
puravik

Roomaja 3. klass 4 0 1,7 rästik, nastik, sisalik
(kivi-, aru-) 

7. klass 5 0 1,3 rästik, nastik, vaskuss

Looduskaitse-
alune liik 

3. klass 6 0 0,2 rästik, lendorav

7. klass 3 0 0,7 kõre, saarmas, rästik

Looduskaitseala 3. klass 3 0 0,3 Viidumäe looduskaitse-
ala

7. klass 2 0 1,2 Vilsandi rahvuspark
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Tulemustest selgus (joonis 8), et kõige madalamat hinnet „1“ esines kõige rohkem poiste

hulgas ning 7. klassis. Vahepealsed hinded jagunesid pigem ühtlaselt ning suuri erinevusi

polnud.  Kõrgeimat  hinnet  „5“  esines  kõige  rohkem  tüdrukute  hulgas  ning  7.  klassis.

Suurem hinnete erinevus esines sugude vahel, ehkki ka vanuseastmete vahel oli erinevust

märgata.

Joonis 8. Hinnete jaotumine vanuserühma ja soo alusel

Õpilastelt uuriti, kust pärinevad nende loodusteadmised (joonis 9). 116 õpilast, mis teeb

63% õpilaste koguarvust, väitsid, et nende loodusteadmised pärinevad koolist. 20 õpilase

ehk  11%  teadmised  on  nende  sõnul  pärit  vanematelt,  12  õpilase  ehk  7%  teadmised

internetist,  8 õpilast ehk 4% on enda sõnul saanud teadmised raamatutest.  15% ehk 27

õpilast arvasid, et nende teadmised pärinevad mujalt: näiteks ekskursioonidelt, loodusest

ise õppides, sõpradelt õppides.

Joonis 9. Vastajate teadmiste päritolu
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3.3. Vastajate keskkonnakäitumine

Vastajate keskkonnakäitumise analüüsimiseks esitati neile kümnest osast koosnev küsimus,

kus õpilased pidid märkima, kas nad ei nõustu üldse, peamiselt ei nõustu, ei tea, peamiselt

nõustuvad või nõustuvad täielikult etteantud väitega. 

Esimene väide oli „mulle meeldib loodus“ (joonis 10). Suuremas osas õpilased nõustusid

väitega, kusjuures tüdrukute hulgast nõustus 100%. Poisid samuti enamjaolt nõustusid, ent

leidus ka neid, kes ei olnud väitega nõus. Vanuste võrdluses on tulemus üsna sarnane, kuid

siiski 3. klass on 7. klassist natuke suuremal määral väitega nõus.

Joonis 10. Vastajate nõustumine väitega „mulle meeldib loodus“

Järgmine väide oli „olen keskkonnateadlik inimene“ (joonis 11). Suurem osa õpilasi olid

väitega  nõus.  Suur  osa  oli  ka  neid,  kes  väitsid,  et  nad  ei  tea  vastust.  Ennast  pidasid

keskkonnateadlikuks  pigem tüdrukud  kui  poisid.  Vanuseklasside  võrdluses  pidasid  end

keskkonnateadlikumaks 7. klassi õpilased.

Joonis 11. Vastajate nõustumine väitega „olen keskkonnateadlik inimene“

25



Vastused  väitele  „enamasti  käitun  loodussäästlikult“  erinesid  nii  sugude  kui  ka

vanuseklasside vahel (joonis 12). Vanuseklasside võrdluses selgub, et 3. klassist enamus

õpilasi olid väitega nõus ning ülejäänud ei osanud vastata, ühtegi mitte nõustuvat õpilast

polnud. 7. klassi vastajate hulgas oli nõustujaid vähem ning enda käitumist hinnati vähem

loodussäästlikuks.  Tüdrukutest  suurem osa  pidas  end  loodussäästlikult  käituvaks,  mõni

vastaja ei osanud vastust anda, ühtegi mittenõustujat ei olnud. Poiste vastuste kohaselt oli

nende hulgas loodussäästlikult käituvate õpilaste osakaal väiksem ja leidus ka õpilasi, kes

oma käitumist enamjaolt loodussäästlikuks ei pea.

Joonis 12. Vastajate nõustumine väitega „enamasti käitun loodussäästlikult“

Tüdrukud väitsid,  et  neid huvitab keskkonnaga seonduv rohkem, kui  seda  tegid poisid

(joonis 13). 7. klassist polnud ühtegi vastajat, kes oleks märkinud väitele „mind huvitab

keskkonnaga seonduv“ vastuseks,  et  ei  nõustu üldse,  samas peamiselt  ei  nõustunud 11

õpilast. Mittenõustujaid oli 3. klassis kokku 7. Täielikult nõustujaid ja peamiselt nõustujaid

oli osakaalult 7. klassis rohkem kui 3. klassis. 

Joonis 13. Vastajate nõustumine väitega „mind huvitab keskkonnaga seonduv“

26



Küsimus reaalsete tarbimisharjumuste kohta tõi välja järgmised eelistused: väga suur osa

vastajatest  väitsid,  et  eelistavad  pudelivett  kraaniveele  (joonis  14)  –  156  õpilast  183

hulgast. Poiste ja tüdrukute võrdluses selgus, et kraanivett eelistasid veidi suuremal määral

tüdrukud.  Vanuste  vahelises  võrdluses  ilmnes,  et  vastused  jagunesid  osakaalult  üsna

võrdselt,  ent  siiski  7.  klassis  oli  mittenõustujate  osakaal  natuke  suurem  kui  3.  klassi

õpilaste hulgas.

Joonis  14. Vastajate  nõustumine  väitega  „joon  rohkem  kraanivett  kui  poest  ostetud

pudelivett“

130  õpilast  väitsid,  et  eelistavad  autosõidule  jala  või  jalgrattaga  liikumist  (joonis  15).

Suurem osakaal õpilasi on nõustnud 3. klassist, 7. klassist veidi vähem. Poiste ja tüdrukute

võrdluses  olid  tüdrukud  need,  kes  oma  sõnul  eelistasid  rohkem  jala  või  jalgrattaga

liikumist.

Joonis  15.  Vastajate  nõustumine  väitega  „võimalusel  liigun  jala  või  jalgrattaga,  mitte

autoga“
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Suurem osa ehk 157 õpilast väitsid, et ruumist lahkudes kustutavad nad alati tuled (joonis

16). 3. ja 7. klassides oli osakaalult peaaegu võrdselt neid, kes enda sõnul ruumist lahkudes

tuld alati ei kustuta. Poisse ja tüdrukuid võrreldes selgus, et ruumist lahkudes kustutavad

tule enda sõnul tihedamini tüdrukud.

Joonis 16. Vastajate nõustumine väitega „ruumist lahkudes kustutan alati tuled“

Prügi  sorteerimise  osas  vanuseklasside  vahel  suuri  erinevusi  pole.  Poiste  ja  tüdrukute

võrdluses tuli välja, et tüdrukud väidavad end tihedamalt prügi sorteerimisega tegelevat kui

poisid. Poistest sorteerib enda sõnul kodus prügi vaid 30%, tüdrukutest hulgast 61%. 

Joonis 17. Vastajate nõustumine väitega „kodus sorteerin prügi“
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Suurem osa ehk 134 vastajat märkisid, et nad ei viska toitu ära (joonis 18). Vanuseklasside

võrdluses tuli välja, et toitu raiskavad enda väitel vähem 3. klassi õpilased. Tüdrukute ja

poiste antud vastuste võrdlusest selgus, et tüdrukud viskavad oma sõnul vähem toitu ära

kui poisid. 

Joonis 18. Vastajate nõustumine väitega „ma ei viska kunagi toitu ära“

150 õpilast vastasid, et nemad ei viska kunagi prügi maha (joonis 19). Vastused erinesid

vähesel määral nii  sugude kui ka vanuste võrdluses. Tüdrukute ja poiste võrdluses olid

taaskord tüdrukud enda sõnul keskkonnasäästlikuma käitumisega ning väga suur osa neist

väidetavalt  ei  viska  kunagi  prügi  maha.  Vastuste  põhjal  selgus,  et  3.  klassi  õpilased

väidavad end harvem prügi maha viskavat kui 7. klassi omad.

Joonis 19. Vastajate nõustumine väitega „ma ei viska kunagi prügi maha“

Õpilastelt uuriti ka seda, milliseid keskkonnaprobleeme nemad oluliseks peavad ning iga

õpilane  sai  valida  mitu  vastust  (joonis  20).  Kõige  rohkem  ehk  148  korral  valiti
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probleemiks inimeste hoolimatus, sellele järgnes autode heitgaaside probleem, mida valiti

147 korral. 130 korral valiti vastuseks merereostus, 126 korral prügi ja jäätmemajandus,

124 korral osooniaugud ning 88 korral vihmametsade raiumine. Õpilastele anti võimalus

ise vastusevariant  lisada (variant  „muu“)  ja  seda tehti  16 korda.  Vastuseks  pakuti  veel

looduskaitsealuste liikide hävitamist, metsareostust ning kilekotte.

Joonis 20. Vastajate arvates olulisemad keskkonnaprobleemid 

3.4. Keskmise hinde seostumine vastajate profiiliga

Vastajate hinnete põhjal arvutati keskmine hinne sugude ja vanuserühmade lõikes (joonis

21). Selgus, et suuremad erinevused ei esine vanuserühmade vahel, vaid sugude vahel. 3.

klassil olid teadmised isegi veidi paremad, kui 7. klassil – 3. klassi keskmiseks hindeks

kujunes 2,2 ning 7. klassi hindeks 2,1. Poiste ja tüdrukute vahel oli erinevus suurem: poiste

keskmine hinne oli 1,9, ent tüdrukute hinne 2,5. 

Joonis 21. Keskmised hinded sugude ja vanuserühmade lõikes
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Hinde „1“ saajaid elas igal pool – nii linnas eramajas, linnas korteris, maa-asulas eramajas,

maa-asulas korteris kui ka väljaspool asulat (joonis 22). Väljaspool asulat elavate õpilaste

hinded  olid  pigem madalamad,  maa-asulas  korteris  oli  samuti  suuremal  osal  madalam

hinne, kuid mõni vastaja sai ka hinde „4“.  Selgus, et hinnet „5“ said kõige rohkem linnas

korteris elavad vastajad, mõned sama head hinded esinesid ka maa-asulas eramajas elavatel

ja ühel linnas eramajas elaval õpilasel. 

Joonis 22. Hinnete jaotumine elukoha alusel

Kõrgeima keskmise hinde pälvisidki linnas elavad õpilased (joonis 23). Linnas elavatel

õpilastel kujunes keskmiseks hindeks 2,2 ning maal elavatel õpilastel 1,9. 

Joonis 23. Keskmine hinne elukoha alusel
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Linnakoolide ja maakoolide õpilaste tulemuste võrdluses selgus, et maakoolides õppivatel

õpilastel  kujunes  keskmine  hinne  kõrgemaks  kui  linnakoolide  õpilastel  (joonis  24).

Joonis 24. Keskmine hinne kooli asukoha alusel

Kõrgem keskmine hinne oli neil õpilastel, kes eelistasid vaba aja veetmist õues (joonis 25).

Õues viibijate keskmine hinne oli 2,4 ning tubaste tegevuste eelistajate hindeks sai 1,7. 

Joonis 25. Keskmine hinne vaba aja veetmise koha alusel

Kõige  paremad  teadmised  olid  õpilastel,  kes  olid  märkinud  oma  teadmiste  allikaks

vastusevariandi  „muu“  ning  lisanud  sinna  omad  täiendused  (joonis  26)  –  näiteks  oli

vastatud, et nende teadmiselt pärinevad ekskursioonidelt, sõpradelt, perelt ja ka looduses
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liikudes ise õppides. Nende keskmiseks hindeks kujunes 3,5. Madalaim keskmine hinne oli

õpilastel, kes on oma teadmised saanud internetist. 

Joonis 26. Keskmine hinne loodusteadmiste pärinemise allika alusel

Nendel  õpilastel,  kes  märkisid,  et  veedavad  igapäevaselt  õues  vaba  aega,  kujunes

keskmiseks hindeks 1,9 (iga päev üle tunni aja õues viibijatel) ja 1,6 (iga päev alla tunni

aja õues viibijatel) (joonis 27). Igapäevaselt alla tunni väljas viibijate keskmine hinne oli

kõige madalam. Kõrgeim hinne (2,9) oli neil, kes viibisid vähemalt 5 korda nädalas õues.

Joonis 27. Keskmine hinne vaba aja väljas veetmise sageduse alusel
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Kõige parema tulemuse said õpilased, kes märkisid, et veedavad suurema osa ajast väljas

sõpradega  ning  vastajad,  kes  käivad  väljas  vanematega  (joonis  28)  –  nende  mõlema

keskmiseks  hindeks on 2,3.  Kõige madalama hinde,  milleks  on 1,3,  said  õpilased,  kes

märkisid kaaslasteks sugulased. 

Joonis 28. Keskmine hinne õues veetmise kaaslaste alusel

3.5. Keskmise hinde seostumine vastajate keskkonnakäitumisega

Kõigil õpilastel paluti hinnata oma keskkonnakäitumisega seotud hoiakuid ja tegevusi, kus

neile esitati väiteid, millega nad said nõustuda või mitte. Kokku esitati 10 väidet: „mulle

meeldib loodus“,  „olen keskkonnateadlik inimene“,  „enamasti  käitun loodussäästlikult“,

„mind  huvitab  keskkonnaga  seonduv“,  „joon  rohkem  kraanivett  kui  poest  ostetud

pudelivett“,  „võimalusel  liigun  jala  või  jalgrattaga,  mitte  autoga“,  „ruumist  lahkudes

kustutan alati  tuled“, „kodus sorteerin prügi“, „ma ei viska kunagi toitu ära“ ja „ma ei

viska  kunagi  prügi  maha“.  Õpilased  said  valida  viie  vastusevariandi  vahel:  „ei  nõustu

üldse“, „peamiselt ei nõustu“, „ei tea“, „peamiselt nõustun“, „nõustun täielikult“. Seejärel

seostati õpilaste vastused nende teenitud keskmiste hinnetega ning tehti kokkuvõte (joonis

29). Tulemustest selgus, et kõrgema keskmise hindega õpilased olid enda sõnul tunduvalt

keskkonnasõbralikemate hoiakute ja käitumisviisidega kui madalama hindega vastajad. 
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Joonis 29. Keskmise hinne keskkonnakäitumise väidetega nõustumise põhjal 

3.6. Arutelu

Antud uurimistöö tulemustest selgus, et nii nagu 2014. aastal sarnase uuringu läbi viinud

Kelli Seppeli tööst ja PISA 2015. aasta tulemustestki välja tuli, on loodusteadmiste puhul

väike erinevus poiste ja tüdrukute vahel olemas. Näiteks Seppeli töö järgi olid tüdrukute

teadmised veidi paremad ja PISA testi järgi olid poiste tulemused natuke kõrgemad. Ka

antud uurimistöös oli tüdrukute tulemus veidi kõrgem. Kuid nagu öeldud, on see erinevus

tõepoolest väike: Seppeli töös said poisid keskmiseks hindeks 2,5 ja tüdrukud 3,1, mis teeb

vaheks 0,5 punkti ning antud töös pälvisid poisid keskmiseks hindeks 1,9 ja tüdrukud 2,5 –

seega,  käesolevas  uurimistöös  on  sugudevaheline  erinevus  0,6  punkti  ja  see  jäi  üsna

sarnaseks Seppeli töös esinenud erinevusele.

Vanuserühmade  vahel  antud  töös  suurt  erinevust  ei  tekkinud.  3.  klass  sai  keskmiseks

hindeks 2,2 ja 7. klass 2,1 – see tähendab, et 3. klassi õpilased saavutasid pisut parema

tulemuse kui 7. klassi õpilased, ent siiski võiks tulemusi lugeda pigem võrdseks. Samas,

Seppeli töös said 3. klassi lapsed keskmiseks hindeks 2,5 ja 7. klassi õpilased 3,5. Antud

erinevusele kahe töö vahel autor täpset põhjendust anda ei oska. Siiski võib käesoleva töö

tulemusi, mille järgi 3. klassi tulemused on 7. klassi tulemustest veidi paremad või pigem

samal  tasemel,  selgitada  asjaolu,  et  keskkonnateemade  käsitlemine  hakkab  järsult

vähenema peale 6. klassi (Lamesoo jt 2016: 69) ning seetõttu ei toimu suurt arengut ka

loodusteadmistes.
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Üheks  töö  eesmärgiks  oli  teada  saada,  millised  faktorid  mõjutavad  õpilaste

loodusteadmiste  kujunemist.  Siinkohal  on  tähtis  roll  on  loodusteadmiste  päritolul.

Kõrgeima hinde said õpilased, kes käisid ekskursioonidel, õppisid ise loodusest, õppisid

vanemate või sõprade käest looduse kohta – nende hindeks kujunes 3,5. Seppeli töös said

kõrgeima hinde need õpilased, kes õppisid enamuse raamatust ning nemad said hindeks

3,3. Üsna head tulemused tagas ka käesolevas töös formaalõppe vormis omandatud koolist

ja raamatutest pärit informatsioon, mille puhul said õpilased hindeks 2. Madalaim hinne oli

mõlema töö puhul neil, kes oma teadmised on internetist saanud – Seppeli töös 2,5 ja antud

töös  1,4.  Leidis  kinnitust,  et  internetist  õppimine  ei  garanteeri  üldjuhul  häid  tulemusi.

Seega võib järeldada, et paremad teadmised tulevad siiski praktilisi tegevusi looduses läbi

viies, näiteks mitteformaalset või informaalset õpet praktiseerides.

Selgus ka, et parema hinde pälvisid need õpilased, kes veetsid enamus vaba aega õues,

mitte  toas  – õues vaba aega veetvate  õpilaste  keskmiseks hindeks kujunes  2,4,  tubaste

tegevuste harrastajad said keskmiseks hindeks 1,7. Samas ei saa väita, et need õpilased, kes

kõige rohkem väljas aega veetsid, oleksid kõige parema tulemuse saanud. Näiteks need

õpilased, kes uuringus väitsid, et nad veedavad vaba aega õues iga päev alla tunni aja, said

kõige madalama keskmise hinde ehk 1,5, aga õpilased, kes veetsid väljas aega 5 korda

nädalas, said kõrgeima tulemuse ehk 3,5. Sellest tulenevalt ei saa väita, et mida rohkem

aega väljas veeta, seda paremad loodusteadmised kujunevad. Samamoodi ei leitud seost ka

selles osas, kellega väljas aega veedetakse. Pigem võib seostada seda asjaoluga, millisel

eesmärgil väljas aega veedetakse ehk kas ka loodusele pööratakse tähelepanu või mite. 

Antud töös said maal elavad õpilased linnas elavatest  õpilastest  madalama hinde. Maal

elavate õpilaste keskmiseks hindeks kujunes 1,9 ja linnas elavatel 2,2. Seppeli töös olid

tulemused vastupidised: maal elavad lapsed said hindeks 3,1 ja linnas elavad 2,5. Erinevus

võib tuleneda sellest, et Seppeli töös olid enamus vastajaid pärit maapiirkondadest, samas

antud töös oli rohkem vastuseid linnalastelt. Samas, antud töös uuriti ka vastajate kooli

asukohta, mille järgi selgus, et maakoolide õpilaste keskmine hinne kujunes kõrgemaks,

ent ka sellesse võiks suhtuda skeptiliselt, sest vastajad ei jagunenud maa- ja linnakoolide

vahel  võrdselt  –  suurem  osa  vastuseid  pärines  linnakoolidest,  sest  linnakoolides  on

tunduvalt suurema õpilaste arvuga klassid. Seetõttu ei saa olla kindel, kas vastajate elukoht

ning ka kooli asukoht on  seotud õpilaste loodusteadmiste kujunemisega. 
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Tööst  tuli  ka  välja,  et  võrreldes  tulemusi  2014.  aastal  Kelli  Seppeli  poolt  läbi  viidud

uurimusega, siis antud töös osalenud õpilaste tulemused on kehvemad. Nagu ka eelnevalt

kirjeldatud, on selles töös keskmine hinne tihti madalam kui Seppeli töös. Sellel võib olla

seos PISA testi statistikast selgunud asjaoluga, et Saaremaa õpilaste teadmised on viimase

9 aastaga aina langenud (PISA 2015 ...  2016:  42).  Tulemustest  selgus,  et  väiksem osa

õpilasi suutis nimetada väga palju liike ja nimetusi, ent peaaegu poolte õpilaste vastused

jäid väga lühikeseks. Lähemal uurimisel selgus, et hinde „1“ saajate suure arvu põhjuseks

olidki väga lühikesed vastused. Sellel puhul oli nimetatud kuni 12 vastust, kusjuures 88

õpilasel  183  hulgast  oli  kokku  nimetatud  vaid  kuni  10  vastust.  Enamasti  oli  igas

kategoorias vaid üks vastus, ehkki nimetada paluti kõik, mida õpilane teadis, ning mõnes

kategoorias  märgitud  ka  „ei  tea“.  Siiski  ei  saa  ka  kõiki  hinde  „1“  saajaid  pidada

ilmtingimata väga nõrkade teadmistega õpilasteks, pigem võisid õpilased soovida kiiresti

vastused ära kirjutada ning sellele mitte pikalt aega kulutada.

Kui Seppeli töös küsimuse puhul, kus paluti nimetada liike, nimetati kõige rohkem kokku

81 liiki või nimetust, siis antud töös oli maksimumiks 61 liiki või nimetust. Sellegipoolest

ei saa tulemusi pidada väga halvaks, sest oli ka mitmeid põhjalikke vastuseid ning liikide

tundmine oli üsna hea, sealhulgas suuri vigu ei tehtud. Ainsaks suuremaks veaks, mis silma

hakkas, võis lugeda selle, et 3. klassi puhul oli paljudel kordadel nimetatud kärbseseent

mürgiseks taimeks. Kuid selle, et kärbseseen on mürgine, võib lugeda sellegipoolest heaks

teadmiseks,  ehkki  see  valesse  kohta  ehk  taimede  kategooriasse  liigitati.  Tuli  välja,  et

mürgiste taimeliikide kategoorias nimetatud õigete vastuste arv oli üpris madal mõlemal

vanuserühmal. Kõige rohkem osati nimetada imetajaid, linde, kalu ja puid. Niisamuti ei

tekkinud  vastajatel  probleeme  seente  nimetamisega  ning  osati  nimetada  ka  roomajaid.

Vähem vastuseid  oli  lisaks  mürgiste  taimede  osas  ka  ravimtaimede,  looduskaitsealuste

liikide ja looduskaitsealade kategoorias. Kusjuures, mürgiste taimede ja looduskaitsealuste

liikide  vähene  nimetamine  ilmnes  ka  Seppeli  töö  puhul  ning   sellest  tulenevalt  võib

soovitada,  et  õpetamisel  tuleks  panna  suuremat  rõhku  mürgiste  taimede  ja

looduskaitsealuste taimede tundmisele, sellepärast – nagu ka Seppel (2014: 27) välja tõi –

et  õpilased  ei  seaks  mürgiste  taimedega  ohtu  enda  tervist  ning  teadmatusest

looduskaitsealuseid  taimi  ei  kuritarvitaks.  Kuna  põhikoolis  peetakse  loodusainete

õpetamisel üheks põhiliseks üldisemaks eesmärgiks õpilaste loodusteadmiste kujundamist

(Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 4), siis antud tulemuste põhjal saab väita, et selle on
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õpilased omandanud.

Keskkonnakäitumise poole pealt ei saa samuti õpilastele midagi ette heita – suurem osa

õpilasi  oli  oma  sõnul  keskkonnahoidliku  suhtumise  ja  käitumisega.  Enamus  õpilasi

vastasid, et neile meeldib loodus, pidasid end keskkonnateadlikeks inimesteks, enamasti

käituvad  loodussõbralikult,  neid  huvitab  keskkonnaga  seonduv,  joovad  enamjaolt

pudelivee  asemel  kraanivett,  eelistavad  jala  või  jalgrattaga  liikumist  mootorsõidukile,

kustutavad ruumidest lahkudes tuled, ei viska toitu ära ja ei viska kunagi prügi maha. Tuli

välja,  et  vanuseklasside võrdluses  peavad end keskkonnahoidlikumaks  3.  klassi  lapsed.

Samuti  paistsid  tüdrukud  välja  keskkonnale  soodsamate  hoiakute  poolest  rohkem  kui

poisid. Samas, ilmnes ka, et prügi sorteerimise küsimuse puhul oli nõustujate arv kõige

väiksem. See võib tuleneda sellest,  et  pürgi  sorteerimine ei  ole  niivõrd seotud õpilaste

arvamuste  ja  hoiakutega,  vaid  peegeldab  ka  nende  kodudest  pärinevat  suhtumist

keskkonda, sest prügi sorteerimise otsuse teevad üldjuhul lapsevanemad, mitte õpilased

ise.  Kuna  keskkonnakäitumise  küsimustikust  selgus,  et  suurem osa  õpilastest  on  enda

väitel  väga  keskkonnateadlikud  ja  keskkonnasõbraliku  käitumisega,  siis  võib  lugeda

õnnestunuks  ka  riiklikku  õppekavasse  põimitud  läbiva  teema  ehk  keskkonna  ja

jätkusuutliku arengu edasiandmise õpilastele (Põhikooli riiklik õppekava 2014, lisa 13).

Samuti  ilmnes,  et  haridusel  ehk  teadmistel  on  väga  oluline  roll  keskkonnakäitumise

kujundamisel, sest mida paremad olid vastaja loodusteadmised, seda keskkonnasõbralikum

käitumisviis oli talle omane.

Antud töö võib lugeda õnnestunuks,  sest  selle  eesmärgiks  oli  anda  ülevaade Saaremaa

õpilaste  loodusteadmiste  kohta,  mis  sai  täidetud.  Töö  autori  hinnangul  võib  tulemusi

pidada  üldjoontes  rahuldavaks  – see  tähendab,  et  liikide  nimetamise  puhul  palju

silmapaistaid vigu ei tehtud (ainsaks suuremaks veaks oli kärbseseene liigitamine mürgiste

taimede kategooriasse), ent sellegipoolest oleksid õpilased võinud nimetada veel rohkem

liike,  millega  oleks  neil  olnud  võimalus  paremaid  teadmisi  näidata. Seda  arvab  autor

seepärast, et tihti olid vastused ühesõnalised ja igas kategoorias oli nimetatud vaid üks liik,

ent  kindlasti  oleksid  osa  õpilastest  teatud  kategooriates  olnud võimelised  rohkem liike

nimetama. Väga positiivne on ka see, et Saaremaal tegeletakse aktiivselt loodushariduse

arendamisega,  luues  erinevaid  keskkonnahariduskeskusi  ja  muid  võimalusi

mitteformaalseks õppeks ning selle tulemusena võib loota, et lähitulevikus siiski Saaremaa
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õpilaste sooritused hakkavad taas tõusma. 

Samuti sai uuritud, kuidas vastajate teadmised mõjutavad nende keskkonda suhtumist ja

keskkonnakäitumist.  Sellest  tulenevalt  leiti  ka  vastus  püstitatud  uurimisküsimusele  –

kuidas mõjutavad õpilaste loodusteadmised nende keskkonnakäitumist? Tuli väga selgelt

välja, et mida kõrgem keskmine hinne, seda keskkonnasõbralikumaks pidas end vastaja.

Seega  leidis  kinnitust,  et  paremaid  loodusteadmisi  võib  pidada  seotuks  parema

keskkonnakäitumisega – ehkki, tuleb tõdeda, et vaid küsitluse põhjal ei saa kindlalt väita,

kas õpilased käituvad ka päriselt nii eeskujulikult, nagu nad väitsid.

Töö tulemuste põhjal selgus, et antud töö jaoks oli ankeetküsitlus hea andmete kogumise

meetod,  ent  sellel  esines  ka  puudusi.  Kuna  küsitlus  oli  anonüümne,  siis  ei  pruukinud

õpilased  olla  piisavalt  motiveeritud  põhjalike  vastuste  andmiseks  –  see  ilmnes  ka

tulemustes.  Samas,  tänu  anonüümsele  küsitlusele  oli  võimalik  koguda  palju  vastuseid

suhteliselt  lühikese  perioodi  ehk  kahe  kuu  jooksul.  Ehkki  tuleb  ka  tõdeda,  et  ainult

küsitluse põhjal ei saa päris kindlalt väita, kas õpilaste keskkonnakäitumine on just selline,

nagu nad ise väidavad seda olevat. Samas, võib eeldada, et anonüümsus tagas ka ausamad

vastused õpilaste  poolt  ning loodetavasti  kajastus see ka keskkonnakäitumise küsimuse

osas.  Võib  arvata,  et  kui  küsimustik  poleks  olnud  anonüümne,  siis  poleks  suure

tõenäosusega nii palju vastuseid (30% üldkogumist) kogutud. Kokkuvõtteks leiab autor, et

uurimistöö läbiviimine oli edukas, sest leiti vastus uurimisküsimusele ning töö eesmärgid

said täidetud.
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KOKKUVÕTE

Töö eesmärk oli teada saada, mida teavad Saaremaa koolide 3. ja 7. klasside õpilased Eesti

loodusest,  kuidas õpilaste teadmised avaldavad mõju nende keskkonda suhtumisele ning

kuidas  mõjutavad teadmised õpilaste  keskkonnakäitumist.  Sellest  tulenevalt  püstitati  ka

uurimisküsimus – kuidas mõjutavad õpilaste loodusteadmised nende keskkonnakäitumist?

Eesmärkide  täideviimiseks  ja  uurimisküsimusele  vastuse  leidmiseks  kasutati

ankeetküsitluse metoodikat, kus olid esitatud nii avatud kui ka valikvastustega küsimused

ning millele vastasid Saaremaa koolide 3. ja 7. klasside õpilased. 

Uuringu  tulemusena  leiti  ka  vastus  uurimisküsimusele:  selgus,  et  mida  paremad  olid

vastajate loodusteadmised, seda keskkonnasõbralikumalt nad enda sõnul käitusid ja nende

suhtumine  keskkonda  oli  vastutustundlikum.  Samuti  leiti,  et  teatud  tegurid  mõjutavad

loodusteadmiste  paremat  kujunemist  –  paremad tulemused olid  õpilastel,  kes  olid  oma

teadmised saanud praktilisest kokkupuutest loodusega ning samuti neil, kes veetsid vaba

aega parema meelega õues kui toas.

Käesoleva uurimistöö tulemuste põhjal selgus,  et  Saaremaa õpilaste enda hinnangul  on

nende keskkonnakäitumine eeskujulik. Tulemustest selgus siiski, et nende loodusteadmised

võiksid  olla  paremad.  Kolmandate  ja  seitsmendate  klasside  loodusteadmised  olid  üsna

võrdväärsed,  ent seitsmenda klassi  lõpuks võiksid olla teadmised juba laiemad.  Samuti

soovitab  töö  autor  kasutada  lisaks  formaalõppele  ka  muid  õppimise  võimalusi,  sest

Saaremaal pakutakse väga mitmekesiseid võimalusi õpilaste loodusteadmiste arendamiseks

nii  keskkonnahariduskeskuste  kui  ka  muude  ettevõtete  näitel  –  sest  nagu  tulemused

näitasid,  siis  aitab selline  õppevorm teadmistel  hästi  kinnistuda.  Õpilased,  kes  osalesid

ekskursioonidel, õppisid vanemate või sõprade kaudu looduse kohta, said oma teadmised

koolist või raamatutest, teenisid kõrgema keskmise hinde kui need õpilased, kes olid oma

teadmised saanud internetist.  Seega – õpilaste paremad teadmised on seotud praktilisite

tegevuste  läbi  viimisega  looduses  ning  olulisel  kohal  on  ka  koolist  ja  raamatutest

omandatud teadmised. 
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STUDENTS' KNOWLEDGE OF NATURE AND 
ENVIRONMENTAL BEHAVIOUR IN SAAREMAA

SUMMARY

The aim of this study was to observe the knowledge of nature of third and seventh year

students in Saaremaa,  as well  to  find out how does the knowledge affect  the students'

attitudes towards environment and their environmental behaviour. The paper relies on a

study which  was  carried  out  in  2014 by Kelli  Seppel,  however  the  methodology was

slightly  improved.  To  compare  the  knowledge  of  nature  to  children's  environmental

behaviour,  a  research  question  was  stated  –  how does  the  knowledge of  nature  affect

students' environmental behaviour?

The methods that were used in the study contained collection of data by a questionnaire,

which  included  multiple  choice  questions  and  open-eneded  questions.  The  data  was

collected from the students in third and seventh grades from all over Saaremaa.

As  the  result  of  the  study  an  answer  to  research  question  was  found:  the  better  the

knowledge the better students' environmental behaviour according to their answers was.

Also, it was found that some factors had bigger impact on gaining better knowledge of

nature.  For  instance,  the  students  who  had  better  knowledge  of  nature  had  got  their

knowledge from direct contact with nature, however the students who got their knowledge

from internet had quite poor results. It was found that better results were also linked to

spending spare time outside, not staying indoors.  

It can be confirmed that according to the students' answers they have good environmental

behaviour, although the knowledge of nature could be a little more improved. The results

from seventh year students were almost equal to third year students' results, which implies

that  seventh  year  students  could  perhaps  be  capable  of  developing  a  better  outcome.

Fortunately,  there  are  a  lot  of  different  opportunities  for  students  besides  the  formal

education to improve their skills in the knowledge of nature, e.g. there are environmental

education centres that provide education that helps developing better knowledge of nature.
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Lisa 1. Ankeetküsitlus

Tere!  Olen  Age  Antonenko,  Eesti  Maaülikooli  tudeng  loodusturismi  erialal.  Koostan

lõputööd  Saaremaa  õpilaste  loodusteadmiste  ja  keskkonnakäitumise  teemal.  Kogun

andmeid 3. ja 7. klassi õpilastelt ning oleksin väga rõõmus, kui aitaksite mind selles osas.

Vastamine võtab aega kuni pool tundi. Palun teil vastata ausalt, sest küsitlusele vastamine

on anonüümne ning andmeid kasutatakse vaid antud uurimuse raames.

1. Sugu
a) Poiss
b) Tüdruk 

2. Vanus 
a) 7-10
b) 11-13
c) 14-16
d) 17 ja enam

3. Sinu elukoht
a) Linnas korteris
b) Linnas eramajas
c) Maa-asulas korteris
d) Maa-asulas eramajas
e) Väljaspool asulat

4. Sinu kool asub
a) Linnas
b) Maal

5. Kus sulle meeldib tavaliselt rohkem aega veeta?
a) Õues
b) Toas

6. Kui tihti tavaliselt õues käid? Ära arvesta kooli/huvikooli/trenni mineku aega.
a) Iga päev üle tunni aja
b) Iga päev alla tunni aja
c) Vähemalt 5 korda nädalas
d) Vähemalt 3 korda nädalas
e) Vähemalt 2 korda nädalas
f) Alla 2 korda nädalas

7. Kellega kõige rohkem õues käid?
a) Vanematega
b) Õdede/vendadega
c) Sõpradega
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d) Koduloomaga
e) Üksi
f) Muu ...

8. Kus kohast oled kõige rohkem teadmisi looduse kohta saanud? 
a) Koolist
b) Raamatutest
c) Vanematelt
d) Internetist
e) Muu ...

9. Palun kirjuta nii palju vastuseid kui oskad. Kui Sulle vastust meelde ei tule, võid 
kirjutada „ei tea“. Palun nimeta Eestis mõni tavaline ...
a) Kala
b) Imetaja
c) Lind
d) Puu
e) Mürgine taim
f) Ravimtaim
g) Seen
h) Roomaja
i) Looduskaitse all olev liik
j) Eesti looduskaitseala

10. Millisel määral nõustud väitega?

Ei nõustu 
üldse

Peamiselt 
ei nõustu

Ei tea Peamiselt 
nõustun

Nõustun 
täielikult

a) Mulle meeldib loodus

b) Olen keskkonnateadlik inimene

c) Enamasti käitun 
loodussäästlikult

d) Mind huvitab keskkonnaga 
seonduv

e) Joon rohkem kraanivett kui 
poest ostetud pudelivett

f) Võimalusel liigun jala või 
jalgrattaga, mitte autoga

g) Ruumist lahkudes kustutan alati
tuled

h) Kodus sorteerin prügi

i) Ma ei viska kunagi toitu ära

j) Ma ei viska kunagi prügi maha
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11. Märgi sinu jaoks kõige olulisemad keskkonnaprobleemid. Vali vähemalt üks.
a) Inimeste hoolimatus
b) Merereostus
c) Autode heitgaasid
d) Prügi, jäätmemajandus
e) Osooniaugud
f) Vihmametsade raiumine
g) Muu ...

Tänan vastamast!
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