
 

Uurimisteema 9.-10. klassi ja 11.-12. klassi õpilastele 

Igapäevasuhtlus veebis 
 

Juhend keelelise suhtluse kogumise ja analüüs i kohta 
 
 
 
See ülesanne koosneb kolmest osast: 1) koguge msn-i dialooge, 2) täitke ise ja paluge oma 
partneritel täita lühike ankeet ning 3) seletage suhtluses esinevate mittekirjakeelsete nähtuste 
tähendust ja kasutust. NB! Esitage salvestused, täidetud ankeedid ning seletused nii CD- l kui ka 
väljatrükituna paberil. 
 
Koguge msn-i dialooge 
 
1. Koguge msn-i, Skype’i,  Gtalk’i või mõne muu otsesuhtlusprogrammiga peetud kirjalikke 
vestlusi. Millised need vestlused peaksid olema? 
Eestikeelsed vestlused, milles on ainult kirjalik suhtlus, mitte suulise ja kirjaliku suhtluse segu. 
Iga vestlus võiks olla kahe inimese dialoog, mitte paljude inimeste omavaheline polüloog.  
2. Koguge arvuti kaudu peetavat suhtlust, mitte mobiilisuhtlust. 
3. Salvestage oma vestlused viie partneriga. Hea oleks saada kokku u 300 suhtlusvooru. Voor on 
ühe inimese ühe korraga saadetud tekst. Valige pikemad vestlused. Kui ühes vestluses on voore 
vähem, siis valige rohkem vestlusi.  
4. Salvestamisel kopeerige kogu info, mis on msn- i aknas. NB! Mitte midagi ei tohi ära 
kustutada.  
5. Salvestage materjal doc-failina. Saatke meile fail ja ka väljatrükk paberil.  
6. Küsige partnerilt nõusolekut salvestuste kasutamise kohta. NB! Oluline on informeerida, et 
lindistate teatud aja jooksul kõnesid ja siis valite nende seast mõned välja. Kui partner mõnda 
vestlust ei soovi anda, siis jätke see kõrvale.  
 
 
Täitke ankeet 
 
NB! Ankeet tuleb teha partneritele teatavaks kindlasti alles PEALE kõigi vestluste salvestamist.  
Iga vestluse puhul tuleb täita eraldi ankeet nii enda kui ka vestluspartneri kohta.  
Ankeeti täites lisage oma info vastava märksõna või küsimuse järele. Ärge kustutage küsimusi 
ära.  
 
 



 
Ankeet 

 
TAUSTAINFO IGA SUHTLEJA KOHTA 
 
Vanus. 
Sugu. 
Haridus. 
Elukoht (linn, maakond). 
Emakeel. 
Oma kirjakeele taseme hinnang: väga hea, hea, rahuldav, halb. 
Kui palju te pöörate arvutis kirjutades tähelepanu kirjakeele õigekirjale (üldse mitte, vähe, järgin 
õigekirjareegleid)? 
Kas teil on välja kujunenud oma eriortograafia internetis kasutamiseks? Kirjeldage seda. 
Kui järgite ainult mõnda õigekirjareeglit, siis milliseid? 
Kui palju parandate enne sõnumi ärasaatmist selles vigu? Milliseid? 
Hinnake oma arvutil tippimise oskust: mitme sõrmega kirjutate, kui palju teete kirjutades vigu 
(väga vähe, keskmiselt, palju)? 
Mitu aastat (umbes) olete suhelnud msn-is? 
Mitu tundi (umbes) suhtlete interneti kaudu nädalas? 
Kust olete saanud infot või õpetust arvutikasutuse kohta (ise proovides, internetist juhiseid 
otsides, sõpradelt, koolist, mujalt)? 
Kust olete õppinud arvuti vastava suhtlusprogrammi või keskkonna kasutamist (ise proovides, 
netist juhiseid otsides, sõpradelt, koolist, mujalt)? 
 
OSALEJATE SUHTED 
 
Osalejate suhted omavahel väljaspool antud vestlust: sõber, kamba liige, tuttav, kallim, 
koolikaaslane, muu.  
Kas olete sõbrad, tuttavad vms interneti kaudu võ i päriselust?  
Kui suur on teie omavahelise suhtluse määr väljaspool internetti (pidev, harv, puudub)? 
Kas kuulute mingisse ühisessse internetiseltskonda, mis vestleb just antud teemal netis?  
 
 
KOGUTUD SUHTLUSE OMADUSED 
 
Kas vestlus oli kokku leppimata või varem kokku lepitud?  
Kas suhtlus on lobisemine või info vahetamine (suhtlusel on kindel eesmärk, eesmärgipärane 
suhtlus)?  
Kas suhtlemisel oli lahti ainult see kanal või tegelesite korraga mitme suhtlusega? Millistega?  



Kas oli mingeid väliseid tegureid, mis mõjutasid seda suhtlust (nt internetikasutuse aeg piiratud, 
interneti kiirus jms)? Millised? 
Arvuti asukoht: kodu, internetipunkt, kool, mujal. 
Arvuti kuuluvus: oma arvuti, ühine arvuti (kellega ühine?). 
Kas kasutasite vestluse ajal ka veebikaamerat? 
 
 
Seletage mittekirjakeelseid nähtusi 
 
Tooge eraldi failis välja kõik sõnad, lühendid, märgid, ortograafia erijooned, emotikonid jm, mis 
erinevad tavalises t paberil kasutatavast normkirjakeelest.  
Seletage nende nähtuste tähendust ja kasutuskonteksti või kasutuspiire. Kas neid kasutatakse 
ainult internetis või ka nt suulises suhtluses? 
 
 
Lisainfo: 
Anni Oja, TLÜ doktorant (anni.oja@tlu.ee) 
 
 
 
 


