
4. EMPIIRILINE UURING 

Käesoleva töö raames viidi ajavahemikul 19.04-29.04.2011. Pärnu Kuinga Tänava Põhikooli 5.-8. klassi õpilaste 

seas läbi uuring „Kelleks tahad saada?“  

Uuringu eesmärgid olid järgmised: 

 Saada teada kelleks tahetakse suurena saada; 

 kas amet on isiku ema või isa amet ehk siis peretraditsioonide jätkamine; 

 kes on õpilaste iidolid ehk eeskujud elukutse valikul;  

 millised tegurid mõjutavad töökoha valikut. 

 

4.1. Uuringu metoodika 

Õpilastel paluti täita viiest küsimusest koosnev ankeet, mille käigus pidid nad esmalt vastama kelleks nad 

tahaksid tulevikus saada. Selle küsimusega ei soovinud me teada täpselt elukutset vaid pigem valdkonda, millega 

nad ennast tulevikus seotuna näevad. 

Kuna tööst tuleb välja, et paljud lapsed valivad oma ema või isa ameti, siis küsisime ka seda, et kas valitud amet 

on nende ema või isa amet. Lisaks küsisime miks nad valisid just selle valdkonna (meeldiv töö, hea palk) ning 

kas neil on töö valikul olnud abi ka iidolitest.  

Uuringu ankeet on ära toodud töö lisas nr. 3. 

 

4.1.1. Ülevaade vastajatest 

Läbiviidud uuringus osales 122 õpilast, kellest 50% olid poisid ja 50% tüdrukud. Noorimad vastajad olid 5-nda 

klassi õpilased, keda oli 16. Vanimad vastajad olid 8-nda klassi õpilased, keda oli 37.  

 

Tabel 1. Vastajate jaotus klasside kaupa 

Mitmendas klassis sa käid? Õpilaste arv % 

5. klass 16 13% 

6. klass 41 32% 

7. klass 28 25% 

8. klass 37 30% 

KOKKU 122 100% 

 

4.1.2. Kelleks tahad saada? 

Jagades ametid valdkondade põhiselt saime teada, et enim tahetakse saada sportlaseks. See tuleneb ilmselt 

sellest, et enamus õpilastest käib mingis sporditrennis. 

Teiseks soovitakse oma tulevik siduda õigusteadusega. Siinkohal toodi välja ametid: advokaat ja jurist. Veel 

sooviti oma tulevikuametis olla meditsiinivaldkonnas või äris ja meelelahutuses. 10 õpilast (9%) ei osanud veel 

öelda, kelleks nad saada tahavad. 

 



 

Joonis 1. Kelleks tahad saada? 

 

Edasi uurisime, kuivõrd vastajad on plaaninud oma tuleviku siduda oma vanemate ametiga. Eelnevalt tõime 

peatükis 2.1. välja, et vanemate elukutse mõjutab noore karjäärivalikuid. Meie kooli õpilastest vastas 8% (10 

õpilast), et nad valiksid tulevikus oma vanemate ameti, kusjuures vastanutest 7 olid poisid ja 3 tüdrukud. 

 

30% (37 õpilast) vastas, et neil on valitud elukutse alal olemas eeskuju. Perekonda kuuluv (ema, isa, onu, tädi, 

vanaema jne.) eeskuju oli 17 õpilasel. Ülejäänud õpilaste eeskujudeks olid näiteks Kaia Kanepi,  Tõnu 

Endrikson, Martin Müürsepp, Marko Matvere, Anna-Liisa Sutt, Alyson Noel, Rihanna, Leonardo Di Caprio, 

Coco Chanel, jne. 3 õpilast nimetas oma eeskujuks treenerit või tantsuõpetajat. 

 

Eelpooltoodud ameti valimise põhjusteks toodi peamiselt (71 õpilast) töö meeldivus (Joonis 2.). Head palka 

soovis saada 48 õpilast. Kolmanda olulise punktina nimetati põhjuseks, et valitud erialal on palju vaba aega. 5 

õpilast nimetas põhjusena midagi muud, näiteks seda, et talle meeldib sport. Üks õpilane vastas, et tal on valitud 

ameti peale annet. 

 

Joonis 2. Põhjused töö valikul 

Uuringust selgus, et kõige tähtsamaks peavad meie kooli 5.-8.klassi õpilased seda, et töö oleks meeldiv. Kõige 

enam taheti siduda oma tulevik spordi, õigusteaduse või meditsiini valdkonnaga. Nende valdkondade elukutsete 

esindajate ametikirjeldused toome ära järgmises peatükis.  
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