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1. Uurimistöö: mõisted,
protsess, alustamine
1.Koosta süllogism, mille järelduseks on: toonekured lendavad talveks Eestist ära
lõunamaale.
2.Otsi internetist selgitused Baconi iidolite tähenduste kohta! Milliseks iidoliks tuleks
Baconi kohaselt pidada Ptolemaiost, kelle geotsentrilise mudeli ümberlükkamiseks
kulus sajandeid: kas hõimu-, turuplatsi- või teatri-iidoliks? Miks?
3.Uuri interneti abil, kes on skeptikud. Miks ei saa skeptikute arvates
parapsühholoogiat pidada teaduseks? Miks ei saa parapsühholoogiat teaduseks
pidada Popperi arvates?
4.Uuri interneti abil, mis on Venni diagramm. Koosta Venni diagramm teemal “Mis
eristab teaduslikku uurimistööd mitteteaduslikust?”

1.2. Arvuti roll uurimistöös
5.Võrdle kahte enda poolt valitud õpilasuurimust ajakirja Akadeemiake värskeimast
väljaandest (www.akadeemiake.ee), otsides neist sarnasusi ja erinevusi seoses arvuti
kasutamisega uurimistöö erinevates etappides.
6.Koosta ideekaart teemal “Mida on mul tarvis õppida AKU kursusel ja kus mul seda
vaja võiks minna?”

1.3. Töö allikatega ja infootsing
7.Internetijaht: otsige võidu internetist vastuseid etteantud küsimusele: millisest
koolist on tulnud kõige enam õpilaste teadustööde konkursi võitjaid viimase 5 a
jooksul? Vastus postitage kokkulepitud foorumisse või blogisse, see peab sisaldama:
võimalikult täpset vastust püstitatud küsimusele, veebiaadresse, kust vastus leiti ja
infootsingu võtteid ja arutlusloogikat, mille abil vastuseni jõuti.
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8.Sõnasta oma blogipostituses uurimisprobleem, mille vastu huvi tunned ja koosta
selle kohta mõistekaart. Kes ei suuda oma uurimisprobleemiga välja tulla, võib valida
ühe alljärgnevatest:
•
•
•
•
•
•

kas Postimehe koolide edetabel on usaldusväärne?
kas õpilaste arvutihuvi on seotud lugemishuviga?
kuidas õnnestus Stenbockidel Kolga mõis tagasi saada 1993?
millisel lambatõul on Eestis perspektiivi?
kuidas on muutunud Viljandi elanike sotsiaalmajanduslik staatus 1993-2003?
millised on peamised erinevused põhja- ja lõuna-Eesti kosmoloogilises
rahvapärimuses?

1.4. Viitamine
9.Registreeru Bibsonomy.org kasutajaks. Leia vähemalt 5 allikat eelmisel tunnil
valitud uurimisprobleemi teemal ja koosta nende kohta viitekirjed Bibsonomy abil.
Allikad peavad sisaldama vähemalt ühte eestikeelset ja ühte ingliskeelset
teadusartiklit, ühte raamatut, soovitavalt ka ühte bakalaureuse- või magistritööd.
Kindlasti tuleb Bibsonomy’s lisada igale allikale vähemalt 3 märksõna (tag).

1.5*. Allikakriitiline lähenemine
10.Arutlege klassikaaslastega, milliseid allikaid oleks mõistlik vältida ja milliseid
nende asemel eelistada, kui tahetakse uurida “pronksiöö” kajastusi meedias?
11.Uurige paaris mõne varasema uurimistöö kasutatud kirjanduse nimekirja ning
tooge välja mõned allikad, mille puhul võib kahtlustada kallutatust, mitteteaduslikkust
või mingit muud allikakriitikaga seonduvat probleemi.
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2. Andmete kogumine ja
analüüsiks ettevalmistamine
12.Meenuta koos kaaslastega, mil viisil olete ise andmeid kogunud (või näinud
kogutavat) ja täida järgmine tabel rühmatööna.

Andmekogumise viisid

Andmete
andurilt

lugemine

Kirjalikest
otsimine

allikatest

Millisel eesmärgil oled seda
kasutanud?

Vaatlus

Küsitlus

Testimine

6
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2.2. Küsimustiku koostamise ABC
13. Too näiteid küsimustest, mis on:
• suunavad
• mitmeti mõistetavad
• küsimused, millel on sobimatud või vastajat piiravad vastusevariandid
14. Arutle, kuidas muuta eelmises ülesandes esitatud küsimuste sõnastust nii, et need
oleksid kooskõlas hea küsimustiku reeglitega.
15. Arutlege grupis, miks kirjalikes (eriti posti teel korraldatud) küsitlustes pole
tavaliselt soovitav esitada avatud küsimusi.
16. Arutle, mis on avatud ja struktureeritud küsimuste eelised ja puudused või
piirangud.

2.3. Veebipõhise küsimustiku koostamine
17.Too näiteid teemadest ja sihtrühmadest, mille/kelle uurimisel sobiks kasutada
veebipõhiseid andmekogumisvahendeid ja mille/kelle puhul mitte.
18. Koosta vastajaid motiveeriv pöördumine (kaaskiri) palumaks neil osaleda ptk 2.2.
näites käsitletud uuringus (teemaks tegurid, mis mõjutavad klassikaaslaste valikuid
pärast keskhariduse omandamist).
19. Arutle, mis võisid olla põhjused, et Kirsti (vt. näide 3 eespool) sai loodetud
mitmesaja vastuse asemel ainult pisut üle kolmekümne vastuse.
20. Arutle, mida tuleks järgnevas küsitluse kaaskirjas muuta.
Tere!
Viin läbi üht väikset uuringut, mis aitaks mul enda lõputööd kirjutada. Kellel aega ja
tahtmist võiksid vastata alljärgnevatele küsimustele...
21. Koosta vastajaid motiveeriv pöördumine (kaaskiri) palumaks neil osaleda
ülesandes käsitletud uuringus.
22. Võta aluseks enda varem koostatud küsimustik ning paranda/sõnasta ümber
ebasobivad küsimused.
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2.4. Andmeanalüüsi põhimõisted
23.Vaadake alltoodud küsimusi ja kujutledes, et selliseid andmeid saaksite koguda nt
saja kooli kohta, otsustage, mis tüüpi tunnuse moodustavad iga küsimuse põhjal
saadavad andmed.
• Mis tüüpi kooliga on tegu? (algkool, 9-klassiline kool, 12-klassiline kool)
• Kui kaugel on kool kesklinnast?
• Milline on kooli maine? (väga hea, hea, rahuldav, halb, väga halb)
• Millised huviringid koolis tegutsevad? (laulukoor, korvpallitrenn, kunstiring jne)
• Mitu paralleelklassi avatakse?
• Kui suured on selles koolis klassid? (väikesed, keskmised, suured)
• Mis on õpetajate keskmine vanus selles koolis?2.5*. Valim ja üldkogum
24. Arutle, kas Malle, Kalle ja Sass suudaksid koguda andmeid kõigi sihtrühma
liikmete e objektide käest/kohta.
25. Too näide olukorrast, kus terve üldkogumi uurimine ei ole praktiliselt võimalik.
26. Too näide üldkogumist, mille kõiki objekte oleks võimalik uurida, kuid see oleks
väga ressursikulukas.
27. Vasta järgmistele küsimustele näite 6 põhjal:
• Kes moodustasid selles näites üldkogumi?
• Kas Jussi arvamus, et ta kõiki kooli õpilasi küsitleda ei jõua, oli põhjendatud?
• Kas Jussi sõprade arvamus annab ülevaate sellest, mida arvavad kõik tema kooli
õpilased? Põhjenda vastust.
28. Millist tüüpi valimi soovitaksid sina Jussil (vt näide 6 eespool) moodustada, et see
oleks juhuslik ning annaks ülevaate kõikide kooli õpilaste arvamusest?
29. Süstemaatilist valimit saab koostada ka nimekirja olemasolu korral. Too näide.
30. Arutle oma pinginaabriga, millisel viisil võiks moodustada valimi Eesti avaliku
arvamuse küsitluste läbiviimisel.
31. Kui üldjuhul kaasatakse Eestis avaliku arvamuse küsitlustesse umbes tuhat
inimest, siis kui suur on tõenäosus, et sina satud juhuvaliku tulemusena valimisse?
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2.6. Struktureeritud andmestik ja andmetabeli koostamine
32.Arutle, kas Mallel (vt näide 5 eespool) on mõistlik analüüsi sellisel viisil läbi viia?
Kui Malle ind poleks raugenud, kas ja kuivõrd oleksid tema analüüsi tulemused olnud
piiratud? Kuidas andmete analüüsimise juures töömahtu vähendada ja
analüüsitulemuste usaldusväärsust tõsta?
33.Lisaks uurimuse teemaga seonduvatele küsimustele kogutakse vastajate kohta
selleks, et võrrelda tulemusi näiteks soo, vanuse, hariduse, elukoha või mõne muu
huvipakkuva tunnuse lõikes ka vastavaid sotsiaal-demograafilisi andmeid. Koosta
küsimustiku alltoodud taustatunnuste osa kohta andmetabel ja sisesta sinna enda
kohta käivad andmed.

1. Sugu: ¨mees ¨naine

6. Tegevusala: (märgi kõik sobivad vastused)

2. Vanus: ________ aastat

¨ käin tööl

3. Leibkonna liikmete arv: ___________

¨ üliõpilane, õpilane

4. Elukoht:

¨ pensionär

¨ Tallinn

¨ kodune

¨ maakonnakeskus, suurem linn

¨ töötu

¨ väikelinn
¨ maa-asula, küla
5. Kõrgem omandatud haridustase:
¨ algharidus
¨ põhiharidus
¨ kutseharidus (ilma keskhariduseta)
¨ keskharidus

Kõigi uuringus osalejate vahel loositakse välja
20
x
10 €
kinkekaarti.
Loosimises
osalemiseks palun kirjutage oma e-posti
aadress:
____________________________________

¨ kutseharidus + keskharidus
¨ rakenduslik kõrgharidus

Täname koostöö eest!

¨ ülikooliharidus, kraadiharidus
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2.7. Andmete korrastamine
34.Mõtle ja arutle, mis võivad olla Anne (näide 8) puhul valede analüüsitulemuste
põhjused?
35. Arutle, miks peab olema ettevaatlik filtreeritud andmestikust näiteks kolme
järjestikuse objekti kustutamisel.
36. Vaata andmestikus ess.xlsx tunnuse „Tegevus“ sisestatud väärtusi. Arutle,
milliseid väärtuseid võiks koondada üheks väärtuseks ja vii see koodamine läbi?
37. Paranda andmestikus ess.xlsx esinevad sisestusvead (Leibkonna suuruseks on
sisestatud 50, peaks olema 5; kooliskäidud aastate arvu 80 asemel peaks olema 8).
Leia lisaks veel ühes tunnuses esinev sisestusviga.
38. Selle ülesande eelduseks on, et andmestikus on sisestusvead parandatud ning
sobivad andmed koondatud. Kasuta filtreid ja leia, kui palju on küsitlusele vastanuid,
kes ...
• on alla 65-aastased pensionärid
• on magistrikraadiga töötud
• elavad Kirde-Eestis ning kelle kodune keel on eesti keel
• on üle 40- ja alla 50-aastased mehed ning käivad tasustatud tööl
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3. Ülevaade andmetest
3.1. Andmete analüüsimise põhisammud
39.Koosta näites 9 toodud teema kohta veel üks sama laadi küsimus.

3.2. Sagedustabel
40.Koosta andmestiku õpilased.xls põhjal sagedustabel (tabel 1) õpilaste Facebooki
portaali külastuste sageduste esitamiseks.
41. Püstita andmestiku õpilased.xls kohta kaks esmast andmeanalüüsi küsimust.
Koosta püstitatud küsimuste kohta sagedustabelid ning kirjuta loodud tabelitele
järeldused.
42. Anna ülevaade andmestiku õpilased.xls tunnuse „Kuidas oled õppinud arvutit
kasutama?” väärtustest. Kujunda tabel ning otsusta, kas selle tunnuse väärtuseid
oleks korrektne suuruse järjekorda paigutada või mitte.
3.3. Analüüsi tulemuste esitlemisest
43. Arutle, millal võiks oma tulemusi esitleda tabelina ning millal diagrammina ning
kas on veel mõni esitlemise võimalus.
44. 2008. a TNS Emori läbiviidud heategevusliku käitumise uuringu tulemuste
esitamiseks on all toodud kaks võimalust (A sektordiagramm ja B tekst). Kaalu
mõlema variandi tugevusi ja nõrkuseid ning otsusta, milline nendest on parem viis

11

AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös. Informaatika valikaine e-õpik gümnaasiumile

andmete esitamiseks suulises ettekandes ja uurimistöö kirjalikus raportis.

45. Küsi oma klassi õpilastelt, kui sageli nemad Facebooki portaali külastavad. Soovi
korral kasuta näites 8 toodud skaalat. Koosta vastustest sagedustabel. Kirjuta tekst,
mis sobib saadud sagedustabeli lahtiseletuseks.
46. Millise variandi valiksid sina Monika olukorras (näide 11) ja miks?
47. Too näiteid tunnustest, mille tulemuste esitamiseks on sobivaim viis kasutada
ainult teksti.
48.Too näiteid tunnustest, mille puhul tulemuste esitamiseks tuleks tekstile lisaks
esitada ka tabel või diagramm.

3.4. Tulpdiagramm
49.Koosta andmestikku õpilased.xlsx kasutades tunnuse „Aeg teleri või video
vaatamiseks päevas” põhjal sagedustabel ja tulpdiagramm.
50. Arutle, kas antud tulemustest saab kiirema ja parema ülevaate sagedustabelist või
tulpdiagrammilt ning põhjenda, millise valiku teeksid sina antud tulemuste
esitlemiseks.
51. Koosta andmestiku õpilased.xlsx tunnuse „Keskmine hinne” väärtuste jagunemise
kirjeldamiseks tulpdiagramm. Väärtuste loendamisel selgub, et tühjasid lahtreid, st
puuduvaid vastuseid on 26. Kas need oleks mõttekas diagrammilt välja jätta või sinna
kaasata? Kujunda diagramm esitluseks sobivale kujule.
52. Sisesta Martini kogutud andmed (tabel 6) andmetöötlusprogrammi töölehele ja
koosta nende põhjal tulpdiagramm. Vaata kriitilise pilguga programmis MS Excel
vaikimisi loodavat diagrammi (joonis 5) ja kõrvalda puudused diagrammi kujunduses.
12
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53. Koosta tulpdiagramm andmestiku õpilased.xlsx tunnuse „Aeg õppimiseks”
kirjeldamiseks.
54. Koosta tulpdiagramm tunnuse „Arvuti samastub kõige enam …” kirjeldamiseks.
Kujunda saadud tulem ning kirjuta sellele uurimuse tekstis toodav lahtiseletus.

3.5. Sektordiagramm
55.Arutle, kas sama infot maismaa jaotumisest maailmajagude kaupa võiks esitada ka
tulpdiagrammi abil ning mille poolest erineb saadav visuaalne ülevaade sektor- ja
tulpdiagrammi puhul.
56. Kasutades andmestikku õpilased.xlsx koosta sektordiagramm illustreerimaks
õpilaste arvamusi väite „Arvutimängud põhjustavad sõltuvust” kohta. Milline on sinu
arvamus selles küsimuses?
57. Arutle, kas alljärgnevad sektordiagrammid esitlevad vastavaid andmeid parimal
võimalikul viisil.

3.6. Histogramm
58.Nimeta, millised näites 15 toodud tunnustest on veel arvtunnused, millel on palju
erinevaid väärtuseid.
59.Mille poolest erinevad tulpdiagramm ja histogramm? Too välja nii sisulised kui ka
visuaalsed erinevused.
60.Arutle ja põhjenda, kas tunnuse „õdede-vendade arv” väärtuste jaotusest ülevaate
saamiseks sobib paremini tulpdiagramm või histogramm.
61.Koosta andmestiku treening.xlsx tunnuse „kaal” kohta histogramm ning kujunda
saadud tulem.
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62.Leia andmestikust õpilased.xlsx tunnus, mille väärtuseid oleks sobilik esitada
histogrammi abil. Koosta histogramm, kujunda saadud tulem ning kirjuta sellele
uurimuse tekstis toodav lahtiseletus.
63.Milliste juba õpitud meetoditega saab ülevaate järgmiste küsimuste vastustest?
• a) Kuivõrd oled rahul oma praeguse kehakaaluga? (väga rahul, pigem rahul, pigem
ei ole rahul, üldse ei ole rahul)
• b) Kas toitud tervislikult? (jah, ei)
64.Koosta andmestiku õpilased.xlsx tunnuse „vanus” kohta sagedustabel, histogramm
ja tulpdiagramm. Arutle, millise nendest valiksid tulemuste esitamiseks ning miks.
65.Mõtle, mis tüüpi on tunnused „kaal” ja „treeningu sagedus”. Lisa omalt poolt kaks
näidet eri tüüpi arvtunnuste kohta.
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3.7*. Valimi põhjal saadud tulemuste üldistamine üldkogumile

3.8*. Vahemikhinnang valitud grupi osakaalu kirjeldamiseks üldkogumis
66.Leia näites 9 ja tabelis 7 toodud andmete põhjal, kui suur osa Eesti õpilastest ei
külasta Facebooki lehte üldse. Sõnasta järeldus ja selgita tulemust oma sõnadega.
67. Kõikidest Eesti koolide abiturientidest moodustatud juhuvalimi uurimisel saadi
teada, et ülikooli soovib edasi õppima minna 46%. Millise hinnangu saab selle põhjal
anda üldkogumi vastavale osakaalule, kui uuritud valimi suurus oli 1500 õpilast?
68. 2006. a läbiviidud uuringus „Lapsed ja internet” selgus, et uuritud 6–14aastastest lastest on interneti jututoas või suhtlusprogrammis kontakti loonud
võõrastega kohtumas käinud 6% vastanutest. Hinnake, kui suur osa Eesti 6—14aastastest lastest oli 2006. aasta seisuga võõrastega kohtumas käinud, kui on teada, et
valimisse kuulus 145 õpilast ja 2006. a seisuga oli Eestis 122 985 last vanuses 6–14
aastat.
3.9. Keskmised
69.Kasuta Mia kogutud andmeid (keemia.xlsx) ning arvuta eksamitulemuste mediaan.
70.Kasuta taas Mia kogutud andmeid (keemia.xlsx) ning arvutame eksamitulemuste
keskväärtuse.
71.Tiina grupikaaslaste testitulemused olid järgmised: 45 12 21 93 36 31 28.
72.Leia testitulemuste mediaan ning selgita selle tähendust. Leia ka keskväärtus.
73.Andrese grupikaaslaste eksamihinded olid järgmised: 1 2 2 3 3 5. Kumb väide on
õige?
a) eksamihinnete mediaan on 2,5
b) eksamihinnete mediaanid on 2 ja 3
74. Millised väited on korrektsed?
a) Mediaan on alati reaalne väärtus uuritud valimi väärtuste hulgast
b) Mediaan võib olla ka selline väärtus, mida reaalsete vastuste hulgas ei esine
c) Keskväärtus on alati reaalne väärtus uuritud valimi väärtuste hulgast
d) Keskväärtus võib olla ka selline väärtus, mida reaalsete vastuste hulgas ei esine
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75.Too näiteid andmetest, mille keskmise taseme kirjeldamiseks peaks lisaks
keskväärtusele kasutama ka mediaani.
76.Täida järgmine tabel, kirjutades igasse lahtrisse, kas seda arvnäitajat on antud
tunnuse korral korrektne arvutada ja võimalik sisuliselt tõlgendada või mitte.
Tunnus

Mediaan

Keskväärtus

Sugu

	
  

	
  

Vanus

	
  

	
  

Sissetulek

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

(0–199 €, 200–399 €, 400–599 €, 600–799 €, 800 ja
rohkem)
Kui tähtis on riiete ostmisel kaubamärk?
(väga oluline, oluline, vähe oluline, üldse ei ole oluline)
Lemmik kaubamärk

77. Kasuta andmestiku treening.xlsx andmeid ning leidke õpilaste pikkuse ja kaalu
keskväärtus ja mediaan. Otsusta, milliseid arvnäitajaid te antud tunnuste korral
keskmise taseme kirjeldamiseks kasutaksite. Põhjenda oma vastust.

3.10. Väärtuste hajuvust kirjeldavad arvnäitajad
78. Kogutud andmete põhjal arvutati meeste vanuse standardhälbe väärtuseks 12 ja
naiste vanuse standardhälbe väärtuseks 7. Milline väide on õige?
a) Mehed on vanemad
b) Naised on vanemad
c) Meeste vanused on rohkem koondunud ümber oma grupi keskmise vanuse
d) Naiste vanused on rohkem koondunud ümber oma grupi keskmise vanuse
79. Kasutades andmestikku treening.xlsx täida järgmises tabelis tühjad lahtrid.
Arvnäitaja

Pikkus

Kaal

Maksimaalne väärtus

198

	
  

Minimaalne väärtus

154

51

Ulatus

	
  

	
  

Keskväärtus

	
  

Mediaan

	
  

64

Standardhälve
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80. Vasta andmestiku treening.xlsx ning eelnevalt täidetud tabeli (ülesanne 75) põhjal
järgmistele küsimustele.
Kokku osales uuringus ___ õpilast. Õpilaste keskmine kaal oli 64,3 kg ning mediaan
64 kg. Kuna mediaan ja keskväärtus on väga _______________, võime järeldada, et
jaotusel ei ole ___________________ väärtuseid. Pooled õpilastest olid lühemad ja
pooled pikemad kui ___ cm. Pikkuste jaotuse ulatus oli ____cm. See tähendab, et
__________________________________________________________________ .
Kõige lühem õpilane kaalus ____ kg ja kõige pikem ____ kg.
Uuritud õpilaste pikkuste standardhälve oli ____ cm ning kaalude standardhälve ____
kg.
Kirjeldades
jaotuste
standardhälbeid
saame
öelda,
et
___________________________.
3.11*. Üldkogumi keskväärtuse vahemikhinnang
81.Arutle, mis juhtub vahemikuga, kuhu jääb teatava tõenäosusega üldkogumi
parameeter juhul, kui me suurendame valimi suurust. Kas see vahemik muutub
laiemaks või kitsamaks?
82. 10. klasside õpilastest koostatud juhuvalimi keskmine matemaatika aastahinne oli
3,86. Hinnete standardhälve oli 0,4 ja valimi suurus 2500. Arvuta, millisesse
vahemikku jääb kõikide Eesti 10. klassi õpilaste keskmine matemaatika aastahinne.
83. Kasuta andmestikku treening.xlsx ning arvuta, millisesse vahemikku jääb
üldkogumi keskmine treeninguga tegelemise arv nädalas.
84. Kasuta andmestikku õpilased.xlsx ning leia, millisesse vahemikku jääb üldkogumi
e kõikide õpilaste keskmine arvutikasutusaeg nädalas.
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4. Erinevuste, trendide ja seoste
uurimine
4.1. Erinevuste uurimine kasutades keskväärtusi
85.Arutle, milliste tunnuste korral näites 20 (lisaks telefoniarve suurusele) saaks veel
võrrelda erinevate klasside tulemusi kirjeldavate arvnäitajate kaudu.
86.Aita Marial (näide 20) otsustada, millist õpitud meetodit (sagedustabel,
tulpdiagramm, sektordiagramm, histogramm, joondiagramm, kirjeldavad arvnäitajad
vms) kasutada andmete kokkuvõtmiseks ja millist tulemuste esitamiseks. Märgi enda
valikud allolevasse tabelisse.
Küsimuse nr Meetod, mida kasutad andmete esmaseks kokkuvõtmiseks ning esitamiseks
1.
2.*
3.
4.**
5.***
6.

* Telefoni valiku põhjuseid on küsitud avatud küsimusena. Arutle, mil viisil saaks teha
esmase kokkuvõtte selle küsimuse vastustest ja kas küsimuse sõnastamise lihtsus
kaalub siin üles ajamahuka andmete tagantjärgi kategoriseerimise või oleks küsitluse
loomisel kohe olnud mõistlik koostada valikvastustega küsimus.
** Andmete kokkuvõtmise meetodi valimisel arvesta sellega, et telefoniarve suuruse
pidid vastajad maha kirjutama oma eelmise kuu arvelt, mistõttu on saadud vastused
pea kõikidel vastajatel erinevad arvud.
*** Meenuta, mil viisil on üldjuhul otstarbekas tulemusi esitleda, kui korraga on vaja
esitada vaid üks-kaks arvulist näitajat.
87.Kasuta andmetabelit telefon.xlsx ning anna esmane ülevaade Maria koostatud
küsimustele saadud vastustest. Rakenda selleks eelmises ülesandes valitud ning
eelnevalt õpitud meetodeid.
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88.Kasuta andmetabelit telefon.xlsx ning arvuta erinevate klasside (10. kl, 11. kl, 12.
kl) telefoniarvete keskväärtused, minimaalsed ja maksimaalsed väärtused ning
standardhälbed.
89.Selgita, mida saad eelmises ülesandes leitud tulemuste põhjal järeldada võrreldes
erinevaid klasse telefoniarvete...
... keskväärtuste põhjal
... maksimaalsete, minimaalsete väärtuste ning standardhälvete põhjal
90.Arutle, kas erinevate gruppide keskväärtuste esitamiseks oleks sisuliselt sobilik
kasutada sektordiagrammi. Põhjenda vastust.
91.Võrdle omavahel graafiliselt poiste-tüdrukute keskmiseid telefoniarvete suuruseid.
Kirjuta tulemuste sisulist tähendust avav selgitus. Hinda kriitiliselt loodud diagrammi
vajalikkust vastavate tulemuste esitamiseks ning põhjenda, kas esitaksid tulemused
tekstina, tabelina või diagrammina.
4.2. Erinevuste uurimine kasutades sagedusi ja protsente
92.Anna võrdlev ülevaade sellest, milliste firmade mobiiltelefone kasutavad erinevate
klasside õpilased. Kirjuta tekst, mis sobib saadud risttabeli lahtiseletuseks.
93.Arutle, kuidas on korrektne tõlgendada järgmistes tabelites olevaid protsente ning
põhjenda, miks nii arvutatud protsente ei ole otstarbekas antud andmete kontekstis
võrdluse aluseks võtta.
	
  
	
  
Samsung
Nokia
Sony Ericsson
Muu
KOKKU

poiss
arv
25
10
4
2
41

tüdruk

%
46,3%
31,3%
44,4%
28,6%
40,2%

arv
29
22
5
5
61

%
53,7%
68,8%
55,6%
71,4%
59,8%

KOKKU
arv
54
32
9
7
102

%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

4.3. Erinevuste illustreerimine protsentuaalseid jaotusi võrdleva diagrammina
94.Kasuta andmestiku telefon.xls andmeid ning koosta võrdlev tulpdiagramm poiste ja
tüdrukute telefonitootjate eelistuste illustreerimiseks.
95.Kasuta andmestikku ess.xls ning koosta kihtdiagramm erinevate Eesti piirkondade
tegevusalade võrdlemiseks.
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4.4.* Keskväärtuste vahelise erinevuse üldistamine: t-test
96.Kasutades ESS-i andmete põhjal saadud arvutusi ja allpool olevat tabelit, uuri, kas
meeste ja naiste keskmine rahulolu eluga on üldiselt erinev.
Eelsamm I:

Mida saad järeldada valimi tulemuste kohta tehtud arvutuste
olemasolevaid põhjal?

Analüüsisin
andmeid

kirjeldava

statistika

meetodite abil ning leidsin midagi
„huvitavat“ (nt. erinevuse või seose,
vms)

Eelsamm II :

Kas on tegemist Eestit esindava juhusliku valimiga?

Kas võib üldistada?
“Üldkogum → Valim → Üldkogum”
tüüpi uuringud või eksperimentaalne
uuringudisain
I. Õige olulisustesti valik

Mitme grupi keskväärtuseid me võrdleme?

(lähtuvalt küsimusest ja

Kas uuritav tunnus on intervalltunnus?

andmetüübist)
Kasuta

abiks

Millise testi me valima peaksime?
tabelit

„Milline

analüüsimeetod valida“?
III. Hüpoteeside sõnastamine:

Sõnasta hüpoteesid ning vali olulisuse nivoo.

H1: üldkogumis on erinevus/seos

H1:

H0:

üldkogumis

ei

ole H0:

erinevust/seost
α:
IV. Arvutused

V. Otsus tulemuse kohta:

Otsusta olulisuse tõenäosuse väärtuse põhjal, kas
* jääb kehtima Ho, kuid see ei ole tõestatud
* võime Ho ümber lükata ja pidada tõestatuks H1
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VI. Järelduse sõnastamine

Sõnasta järeldus.

4.5. Trendide e ajas toimuvate muutuste uurimine
97.Vaatle joonist 18 ning kirjelda sademete hulgas toimunud muutuste iseloomu.
98.Kasutades Globe’i andmestikku leia keskmised temperatuurid aastate lõikes ning
koosta trendi illustreeriv joondiagramm.
99.Vaatle joonisel 19 esitatud tulemusi ja arutle, kas ja kuidas on aastate lõikes
muutunud poiste-tüdrukute hinnangud kooli olulisuse kohta.
100.Arutlege grupis, milliseid tunnuseid on kasutatud joonisel 19 olevate
diagrammide koostamisel ning mis on toodud protsentide taustal olevaks 100%-ks.
Mitu erinevat tervikut (100%) on joonisel kajastatud?
4.6. Seoste uurimine
101.Järgmises tabelis on kuus vanarahvatarkust, mille põhjal vanasti ilma ennustati.
Kõik need viitavad mingitele seostele. Mõtle, kuidas ja millistes ühikutes saaks mõõta
kirjeldatud nähtusi ning otsusta, millist suunda ennustab vanarahvatarkus kirjeldatud
seostele (positiivne või negatiivne seos). Aruta paarilisega, kui tugevad võiksid teie
kogemustele tuginedes olla antud seosed. Põhjendage vastust.
Vanarahvatarkus

Seose

Seose

suund

tugevus

arvatav

Mida kõrgemad on jõuluajal lumahanged, seda pikem vili suvel
kasvab.
Kuiv kevad - vihmane suvi.
Mida rohkem on pihlakatel marju, seda rohkem sajab sügisel
vihma.
Kuidas temperatuur juulis - nõnda ka jaanuaris.
Kui kevadel on palju udu, siis tuleb suvel palju vihma.
Mida soojem on oktoober, seda külmem veebruar.

102.Kasuta andmestikku emhi.xlsx ning koosta tunnuste „sademete koguhulk” ning
„keskmine õhutemperatuur” vahelise seose kirjeldamiseks korrelatsiooniväli. Seose
täpsemaks kirjeldamiseks arvuta ka korrelatsioonikordaja. Arutle saadud tulemuste
sisulise tausta üle ning mõtle, kas samasuguse suuna ja tugevusega seos võiks
kirjeldada ka näiteks juulikuu andmeid.
21

AKU: Arvuti kasutamine uurimistöös. Informaatika valikaine e-õpik gümnaasiumile

103.Selgita järgmiste uuringutulemuste sisu oma sõnadega.
• Uuringud näitasid, et korrelatsioon välistemperatuuri ja meeleolu vahel on
praktiliselt null.
• Antarktika liustikujää analüüs näitas tihedat positiivset seost temperatuuride ja
süsihappegaasisisalduse vahel.
• TIMSS 2003 uuring näitas, et matemaatika kui õppeaine meeldivus oli enamike
riikide lõikes negatiivses korrelatsioonis õpilaste edukusega matemaatikas.
104.Too näiteid oodatavatest seostest erinevate inimest kirjeldavate tunnuste vahel.
105.Too näiteid seostest erinevate kultuuri- ja/või sotsiaalsete nähtuste vahel.
106.Kasuta andmestikku ess.xlsx ning koosta kahe vabalt valitud tunnuse
kirjeldamiseks korrelatsiooniväli. Arvuta korrelatsioonikordaja ning tõlgenda selle
väärtust. Lisaks teosta ka regressioonanalüüs samade tunnuste kohta.
107.Sõnasta tabelis olevate tunnuste
korrelatsioonikordajate põhjal järeldused.

ning

Tunnused

nende

korral

arvutatud

Arvutatud
Järeldus
korrelatsioonikordaja

* Vanus

0,72

* Milliseks Te hindate oma arvutikasutusoskusi?
(1-väga head ... 9-väga kehvad, ma ei oska üldse arvutit
kasutada).
* Kui tihti võtad sõna foorumites sinujaoks olulistel
teemadel?

-0,25

(0-mitte kunagi ... 5-alati)
* Koolis käidud aastate arv
* Mitu korda oled sellel õppeaastal kooli hilinenud?

0,00

* Mitu päeva oled sellel õppeaastal koolist puudunud?
* Kui suurt tähelepanu pöörad oma välimusele?
(0-üldse mitte .. 5-väga palju)
* Vanus
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4.7. Kvalitatiivne sisuanalüüs
108.Uuri Postimehe veebiväljaandest, milline on Nord Streami gaasijuhtme kuvand
Eesti meedias ja loo kategooriate süsteem ajaleheartiklite kategoriseerimiseks.
Selleks:
• leia Postimehe arhiivist Nord Streami uuringuid puudutavad artiklid
• lisa artiklile järjehoidja Deliciousi programmis. Märksõnasta artikkel klassi poolt
kokku lepitud ühise märksõnaga. NB! kontrolli eelnevalt klassi ühise märksõnaga
Delicious’is otsides, et sama artiklit pole keegi klassikaaslastest juba valinud
• loe oma valitud artikkel läbi ja leia, milliseid positiivseid ja negatiivseid aspekte see
Nord Streami kohta sisaldab
• lisa artiklile oma märksõnad, mis iseloomustavad positiivseid või negatiivseid
aspekte.
109.Järgnevalt analüüsige ühiselt, milliseid positiivseid ja negatiivseid aspekte
artiklites leidus. Selleks tutvustab iga õpilane oma artiklist leitud positiivseid ja
negatiivseid aspekte klassikaaslastele. Klassikaaslased võivad teha soovitusi, kuhu
nimetatud aspekt paigutada. Seeläbi kehtestatakse leitud kategooriate paigutus.
Õpetaja loob samaaegselt arutelu põhjal tahvlile või arvutis ekraanile kuvades
skeemi, kus uued (varem nimetamata) kategooriad paigutatakse kas
positiivse/negatiivse (või mõlema) alla. Selle tegevuse lõpuks moodustub tahvlil
(ekraanil) positiivsete ja negatiivsete aspektide kogum.
110.Moodustage nelja-viieliikmelised rühmad. Rühma eesmärk on luua klassi arutelul
valminud skeemi alusel kategooriate tabel (vt tabel 17). Töö sooritamiseks kasutage
Google Spreadsheeti keskkonda. Töö tulemust jagage klassi blogis. Iga rühm sõnastab
klassi blogi kommentaarides ühe uurimisküsimuse, mida võiks loodud kategooriate
süsteemiga edasi uurida.
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5. Uurimistulemuste esitlemine
5.1. Uurimisaruande vormistamine
111.Ava fail uurimistoo_naide1.doc ja vorminda selle pealkirjad oma kooli uurimistöö
juhendile vastavalt, kasutades korrektseid pealkirja-laade. Lõpuks lisa uurimistöö
teisele leheküljele automaatselt genereeritav sisukord.
112.Lisa eelmises ülesandes vormindatud uurimistööle päis ja jalus (alates teisest
leheküljest). Päisesse lisa enda nimi ja töö pealkiri, jalusesse lisa keskele automaatne
leheküljenumber.
113.Kujunda AKU-template.dot põhjal enda uurimistöö jaoks dokumendimall ja
vorminda ülesandes 1 töödeldud uurimistöö ümber seda dokumendimalli kasutades.

5.2. Tabelid, diagrammid ja joonised
114. Lisa eelmisel tunnil vormindatud uurimistöösse tabel, võttes andmed ja kujunduse
failist Ylekaalulisus_jupp.pdf. Tabel paiguta tekstis õigesse kohta, pärast lõiku
“Järgnevalt vaatleme erineva vanuseastmega inimeste liikumisvajadusi tabeli abil
(Rakvere linna terviseliikumise strateegia, 2007):”. Vorminda korrektselt tabeli
pealkiri koos allikaviitega.
115.Lisa eelmises ülesandes kasutatud uurimistöö tekstidokumenti sobivasse kohta
foto ülekaalulisest koolinoorest. Leia sobiv foto Flickr.com fotolaost, otsides üksnes
Creative Commons litsentsiga varustatud fotode seast. Paiguta foto teksti sisse sellisel
moel, et tekst jookseks tihedalt vasakult ja alt ümber foto (analoogselt Aristotelese
büsti fotoga Joonisel 1 käesolevas õpikus).
116.Lisa eelmises ülesandes kasutatud uurimistöö teksti ka kolm diagrammi, mille
koostad ise failis ylekaalulisus.xls leiduva andmestiku baasil. Diagrammid peavad
olema kujundatud sarnaselt joonistega 3, 4 ja 5 failis ylekaalulisus_jupp.pdf
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5.3. Siseviited, pealdis, indeks.
117. Vorminda eelmise peatüki ülesannetes 1 loodud tabeli pealkiri ja ülesandes 3
loodud jooniste allkirjad captioni abil ning muuda neile viitavad siseviited tekstis
dünaamiliseks.
118.Lisa eelmises peatükis ül. 2 paigutatud foto allkirjale ka allikaviide foto
veebiaadressi ja autori nimega Flickris joonealusena.
119.Lisa allikaviited ja viitekirjed

5.4. Uurimistulemuste ettekandmine
120.Arutage paaris, millised puudused on etteantud slaidiesitlusel ja postril?
121.Koosta peatüki 8.1 ülesandes 1 vormindatud uurimuse põhjal kaitsekõne
slaidiesitlus, milles on vähemalt 6 slaidi. Esitlus peab sisaldama diagramme, tabeleid,
pilte, loetelusid ning andma nende kaudu edasi uurimistöö kõige olulisemad aspektid.
122.Koosta peatüki 8.1 ülesandes 1 vormindatud uurimuse põhjal A1 suurusega
poster.
Juhtnöörid
leiad
LeMill.net
portaalist
(http://lemill.net/lemillserver/methods/posterettekanne) ja otsi ise Google abil näidiseid eeskujuks (nt.
http://betterposters.blogspot.com/2009_04_01_archive.html).
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See õpik on avaldatud “Creative Commons Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk
+ Jagamine samadel tingimustel v. 3.0 Eesti” litsentsi alusel.
Õpikus kasutatud fotod (Creative Commons litsentsi alusel):
Kaanepilt http://www.flickr.com/photos/mrpetersononline/1478041510/
Francis
http://www.flickr.com/photos/oxfordshire_church_photos/3258743416/
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