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Muuseumitundide uuendamisest 
Oskar Lutsu majamuuseumis

M e e l i  V ä l j a o t s

Heade mõtete linnas Tartus on palju mitmesuguseid atraktiivseid tegevusi ja 
programme pakkuvaid muuseume ning õpetajatel pole kerge teha valikut ma-
hutamaks vähemalt üks muuseumiskäik 175-päevase õppeaasta sisse. Tartu 
Linnamuuseumi ja fi liaalide 2016. aastal tehtud pedagoogilist tööd vaadeldes 
võib öelda, et viies erinäolises ühe nimetaja alla koondunud muuseumis pa-
kutakse eri vanuses koolieelikutele ja õpilastele piisavalt mitmekesiseid muu-
seumitunde, õpitubasid ning temaatilisi haridusprogramme, mida koostavad 
ja viivad läbi kuraatorid ja/või muuseumipedagoogid. Koolide ja lasteaedade 
õpetajad said valida 40 programmi vahel, osaleda konkurssidel ja koolideva-
helistes võistlusmängudes ning pakutud võimalusi kasutati üldjuhul aktiivselt. 

Selle, mida muuseumis on võimalik kogeda ja õppida, määrab ära ja paneb 
suhteliselt kindlatesse raamidesse konkreetse muuseumi esemeline väljapanek 
ehk asjad, mida muuseumis eksponeeritakse. Oskar Lutsu majamuuseum kui 
Tartu Linnamuuseumi fi liaal on teatud mõttes nišimuuseum, mille fookuses 
on armastatud kirjaniku elu ja loominguga seonduv. Kaaluka osa (37%) sel-
le külastajatest moodustasid 2016. aastal lasteaialapsed ja kooliõpilased: muu-
seumitundides ja haridusprogrammides osales 900 koolieelikut ja erineva koo-
liastme õpilast. 

Selleks et õpetajad õpilasi Lutsu majamuuseumi tooksid, on kauaaegne ku-
raator Liivi Rosenvald teinud ära suure töö: koostanud viimase kahekümne 
aasta jooksul terve rea uuenduslikke muuseumitunde, nagu näiteks „Andres 
läheb kooli” (1997), „Isaga linna” (1999), „Kes laskis parve põhja” (2002) ning 
palju teisi.

Kui 2016. aasta novembris küsiti Oskar Lutsu majamuuseumis käinud 74 
seitsmenda klassi õpilase käest, mis neile muuseumitunnis meeldis ja mis 
võiks edaspidi teistmoodi olla, vastati, et muuseumis, mis erineb tavapärasest 
koolikeskkonnast, soovitakse töötada väikerühmades, ei taheta täita töölehti, 
oodatakse mängulisi tegevusi ja seda, et oleks lõbus. 

Saksa muuseumiliidu president professor Eckart Köhne1 on arutlenud selle 

1 Eckart Köhne. Spass im Museum? Ein Plädoyer. Bulletin – Deutscher Museumsbund 3/16, lk 1–2.

M U S E O L O G I A



124

üle, kuivõrd peaks tänapäeva muuseum külastajatele, eriti lastele, lõbu pakku-
ma. Tema sõnul tekitab sõna lõbu muuseumipedagoogides puhuti vastuolulisi 
tundeid, kuna õppimist seostatakse eelkõige tõsiste ja asjalike tegevustega. Ka 
eesti keeles seostub lõbu meelelahutuse või lõbustustega, mitte otseselt õppimi-
sega. Lõbusaid tegevusi nagu polekski võimalik tõsiselt võtta, need tunduvad 
olevat pealiskaudsed, vastanduvad tööle ja töötamisele. 

Põhikooli riiklikus õppekavas mainitakse küll, et esimeses kooliastmes tu-
leks tagada õpilastele eduelamuse kogemine, samuti rõhutatakse huvi tekita-
mist erinevate ainevaldkondade vastu, mida võib tõlgendada ka õppimise lõ-
busaks muutmisena. 

Tartu Linnamuuseumi ja fi liaalide kuraatorid on kõikide haridusprogram-
mide koostamisel võtnud aluseks riikliku õppekava. Muuseumitunde püütakse 
siduda erinevate õppeainetega, näiteks kunstiõpetus, eesti keel, ajalugu. Oskar 
Lutsu majamuuseumi tunnid on seotud valdavalt Oskar Lutsu või tema kaasaeg-
sete elu ja loominguga, st eesti keele ja kirjandusega. Seega võib eeldada, et Lutsu 
muuseumisse tulevad õpilased kirjandusõpetaja või klassiõpetaja eestvedamisel. 
Kui eespool mainitud 74-st muuseumile tagasisidet andnud õpilasest 12 vastas, 
et ei soovi enam kunagi Oskar Lutsu muuseumisse tulla, siis võib seda pidada 
n-ö loomulikuks kaoks. Siiski peaks nägema vaeva selle nimel, et niisugust kadu 
poleks, et muuseumis kogetav oleks huvitav ja lõbus ning tekiks soov tagasi tulla. 

Sellest tulenevalt suhtutigi õpilaste tagasisidesse täie tõsidusega ja otsusta-
ti uuendada senipakutavaid muuseumitunde. Fookusesse võeti järgmised as-
pektid: 

•  kasutada Oskar Lutsu majamuuseumi ruume õpilastele turvalise füüsi-
lise ja motiveeriva vaimse õpikeskkonna loomiseks; 

• uuendada ja ajakohastada muuseumi spetsiifi kast tulenevaid teemasid, 
arvestades riikliku õppekava üldpädevuste, läbivate teemade ja ainete 
lõiminguga;

• rakendada aktiivõppemeetodeid muuseumitunni kavandamisel.

Tuntud kirjaniku majamuuseumist kui füüsilisest õpikeskkonnast rääkides tu-
leb kindlasti arvestada sealsete piirangutega. Kooli tervisekaitsenõuete koha-
selt peab iga lapse kohta olema klassis põrandapinda vähemalt 1,7–2 m2, nii et 
kui klassis on 26 last, peaks klassiruumi pindala olema 44,2–52 m2. Oskar Lut-
su majamuuseumi ekspositsiooni pindala on 79 m2, aga vaid kolmes suhteliselt 
pisikeses ruumis on võimalik muuseumitunde anda, kirjaniku töötuba saab 
üksnes üle ukse vaadelda. Kuna eraldi õppeklassi ei ole ja laste tegevus käib 
näituse stendide ning eksponaatide vahetus läheduses, tuleb muuseumitun-
ni kavandamisel lähtuda kahel korrusel asuvate ruumide eripärast. Erinevalt 
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koolist, kus õpetatakse õpikute ja teiste spetsiaalselt teadmiste andmiseks loo-
dud vahendite abil, on muuseumis peamiseks meediumiks autentsed esemed 
ja dokumendid, sageli ka ajaloolise hõnguga ruumid ise. Muuseumis olevad 
reaalsed objektid on olemuselt teistsugused kui nende pildilised kujutised või 
sõnalised kirjeldused. Siin peab vaataja ringi liikuma ja siinne tegevus erineb 
objektide vahetu tajumise tõttu nii tavapärasest koolitunnist kui ka teadmiste 
otsimisest virtuaalmaailmas. Õppimiseks vajaliku ruumi tagamiseks on ots-
tarbekas hajutada õpilased eri tubadesse ja otsida lahendusi, kuidas rotatsioo-
niprintsiipi või mõnd aktiivõppemeetodit rakendades oleks kõikidele võimal-
datud võrdsed vaatlemis- ja tegutsemistingimused. Olukorras, kus ainult maja 
elutuppa mahub napilt ära klassitäis lapsi, sedagi juhul, kui istutakse patjadega 
põrandal tihedalt üksteise kõrval, tuleb meetodite valimisel eelistada rühma-
tööd, kaasata mitu muuseumitöötajat ning ka lapsi saatev õpetaja. 

Oskar Lutsu majamuuseumis toimuvate muuseumitundide sisust rääkides 
tundub kirjaniku elu ja loomingu käsitlus muuseumi spetsiifi kast tulenevalt 
loogiline, kuid temaatikat võib ka keele ja kirjanduse valdkonda jäädes laien-
dada, luua seoseid teiste ainetega, võtta aluseks õppekava üldpädevused või ka 
läbivad teemad. Nii on võimalik püstitada tundidele erinevaid eesmärke ja luua 
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Igal rühmal oli võimalik liikuda lahenduseni eri teid pidi ja traditsioonilist varianti õige-vale ei olnudki. 
Foto: Meeli Väljaots.
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muuseumitunde, mis ei keskendu pelgalt Oskar Lutsu loomingule, ei võta alu-
seks ainult „Kevadet” või „Nukitsameest”, vaid pakuksid veidi avaramat sisu ja 
tekitaksid huvi muuseumiskäiku korrata. 

Lisaks sisu uuendamisele peab mõtlema ka sellele, milliseid võtteid ja mee-
todeid muuseumitunnis teadmiste vahendamiseks kasutada. Kui laias laastus 
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Kolmekesi koos töötades oli kõigil võimalik osaleda – lugeda, uurida, arutada. Foto: Meeli Väljaots.
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võib muuseume jagada ajaloo-, kunsti-, loodus- ja tehnikamuuseumiteks, või-
vad muuseumipedagoogid leida ideid vastavate õppeainete metoodikatest: näi-
teks loodusmuuseumis loodusõpetuse või bioloogia õpetamise, kirjaniku ma-
jamuuseumis eesti keele ja kirjanduse õpetamise teooriast jne. Siiski peaks 
muuseumitunni kavandamisel olema paindlikum, ja nagu Christiane Schrüb-
bers2 rõhutab, rakendama tunnis kaasatöötamise võimaluste loomisel mitte 
niivõrd piiritletud aine õpetamise meetodeid, kuivõrd üldiseid muuseumispet-
siifi lisi võtteid. Muuseumis saab õppida nii iseseisvalt kui juhendamise abil, 
aga see peaks olema kavandatud sel moel, et õpilane saaks enda varasematele 
teadmistele tuginedes uue teadmise iseseisvalt konstrueerida. Olulisteks võte-
teks on siin võrdlemine, vastandamine, sarnasuste/analoogia leidmine ja ana-
lüüsimine. 

Muuseum võib ahvatleda ka enda defi tsiidiga, mis annab võimaluse loo-
minguliseks vabaks lähenemiseks, lubab fantaseerida, oletada, lugusid välja 
mõelda jne. On ju muuseumis väljapandud esemed või näitus vaid osa tervi-
kust, teatud fragment, mida on vaja täiendada, sest olgu tegemist ühe isiku elu 
või rahva ajalooga, kõike sellest ei ole võimalik korraga eksponeerida. Teatud 
terviku või faktilise narratiivi loomisel muutub suhtlus õppija ja õpetaja (muu-
seumipedagoogi) vahel sama tähtsaks kui esemeline väljapanek, näituse kol-
lektsioon, mistõttu ei tohi alahinnata muuseumipedagoogi rolli.

Kuigi Oskar Lutsu majamuuseumi tundide uuendamise idee tuli III koo-
liastme õpilastelt saadud tagasisidele tuginedes, alustati I ja II kooliastmele 
mõeldud tundide uuendamisest, sest nende kooliastmete õpilased on kõige sa-
gedasemad muuseumikülastajad. Uue muuseumitunni eesmärgiks seati funkt-
sionaalse lugemisoskuse, tähelepanuvõime, koostööoskuse ja loovuse arenda-
mine. Tundi planeeritud ülesanded andsid võimaluse lõimida eesti keele, ini-
meseõpetuse ja kunstiõpetuse teemasid, teha koostööd, arutleda, vaadelda, 
võrrelda, analüüsida. Detektiivimänguna kujundatud muuseumitund algab 
Oskar Lutsu majamuuseumi elutoas asjakohase sissejuhatusega, kus õpilaste 
vanust arvestades räägitakse Oskar Lutsu „Kevade” legendaarset parve põhja-
laskmise lugu ja ka muuseumis juhtunud lugusid. Seejärel kehastuvad õpilased 
ümber detektiivideks ja asuvad väikerühmades tööle, et lahendada kujutleta-
va raamatuvarguse juhtum. Ruumide eripärast tulenevalt otsustati rakendada 
aktiivõppemeetodit, mida eesti keeles nimetatakse õppimiseks keskustes või 
jaamades ja mis võimaldab kõikidel õpilastel olla ühekorraga aktiivne, teha va-
likuid, sh valida rühmakaaslased ja sobiv töötempo. Jaamades õppimise mee-
tod võimaldas tööülesanded jaotada üle terve maja, ka trepikotta, näituseruu-

2 Christiane Schrübbers. Moderationslinien konzipieren. – Moderieren im Museum. Th eorie und Praxis der dialo-
gischen Besucherführung, Bielefeld 2013, lk 223–227.
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mi ahju taha vaibale jne. Et lapsed lahendasid ülesandeid väikerühmades, siis 
ei olnud probleemi ka kolme raamatu, luubiga pisidetailide või ühe foto ühise 
vaatlemisega, n-ö rikutud muuseumieksponaadi korrastamise või raamatuvar-
ga fotoroboti koostamisega. Kui lapsed töötavad koos kahe- kuni neljakaupa, 
siis on kõigil võimalik osaleda, esemeid käega katsuda ja praktiliselt tegutseda. 
Oluline on rühmasisene tööjaotus: kes loeb tööülesande ette, kes kirjutab pro-
tokollilehele lühivastuse, kes juhib arutelu jne. Vähem tähtis pole ka turvaline 
liikumine treppidel ja täiskasvanute võrdselt jagatud tähelepanu, mida tradit-
siooniline giidituur alati ei võimalda.

Jaamades õppimise meetodi puhul tuleb kindlasti varuda aega sissejuhatu-
se ja kokkuvõtte tegemiseks, sest kuigi õpilastele võib selline tööviis olla koolist 
juba tuttav, on vaja rääkida läbi konkreetse muuseumitunni tarbeks kehtivad 
reeglid, majas liikumise kord, ülesannete lahendamise järjekord jms. Pärast 
jaamade läbimist ja ülesannete lahendamist ei tohi jätta kokkuvõtet tegemata, 
sest igal rühmal võib olla oma arvamus ja kõik peaksid saama võimaluse enda 
töö tulemustest rääkimiseks. Detektiivimäng, mida kevadel 2017 Oskar Lutsu 
majas 15 korral mängiti, lubas anda erinevaid vastuseid, liikuda lahenduseni 
eri teid pidi ja traditsioonilist varianti õige-vale ei olnudki, see jättis õpilastele 
palju lahtisi otsi ning võimaluse loominguliselt edasi mõelda. 

Tundides osalenud õpilastelt ja õpetajatelt saadud tagasiside oli positiivne ja 
see julgustab meid ka II ja III kooliastme tunde loovalt ümber kujundama. See, 
kui õpilased tulevad välja kooli harjumuspärasest õpikeskkonnast, on iseene-
sest juba seiklus. Et igast muuseumiskäigust saaks lastele unustamatu seiklus, 
on muuseumipedagoogide ja kuraatorite võimuses.
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Reforming museum classes 
at the Oskar Luts Home Museum

M e e l i  V ä l j a o t s 

Th e artefact display of a concrete museum specifi es what can be experienced 
and learnt at the museum. Th e Oskar Luts Home Museum as a branch of the 
Tartu City Museum is, in a certain sense, a niche museum focusing on the life 
and work of the beloved Estonian writer. 

When in 2016 seventy-four seventh-grade pupils were asked what they 
liked about museum classes and what could be changed in the future, the 
answers included working in small groups, not fi lling in worksheets, as well as 
expectations for playful activities and having fun. 

Based on pupils’ feedback, reformation of classes meant for the fi rst and 
second level pupils was initiated, as these are the pupils that visit the museum 
most oft en. A museum class designed as a detective game was aimed at 
enhancing children’s functional reading, observation and cooperation skills, 
and creativity. Th e tasks planned for the class enabled to integrate the topics 
concerned with the Estonian language, human studies, and arts, as well as to 
cooperate, discuss, observe, compare, and analyse. Feedback from the pupils 
and teachers who have participated in these classes has been positive.
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