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Sotsiaalmeediapõhise uurimistöö juhised 
Käesolev õppematerjal koondab sotsiaalmeediapõhise uurimistöö juhiseid, mis on 

loodud Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituudi valikkursuse “Internetifolkloor” 

(HVKU.04.012)  tarvis. 

Õppevahendi on loonud Maili Pilt. Õppevahend on loodud HITSA projektis „IKT-alase 

võimekuse suurendamine ning digihumanitaaria arendamine Tartu Ülikooli 

humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas“ 

 

Teemad: 

o Internetifolkloor 

o Folkloristlikud välitööd 

o Kohtumispaigad sotsiaalmeedias 

o Kuidas piiritleda uurimisvälja? 

o Netikett e võrguetikett 

o Materjali kogumismeetodid 

o Materjali analüüsimeetodid 

o Uurimismaterjalide dokumenteerimine 

o Uurijaeetika 

o Lugemissoovitusi 

o Uurimistöö vormistamine 

 

Internetifolkloor 

Mõiste „Internetifolkloor“ viitab folkloori tekke- ja/või levikukeskkonnale. Eristada võib: 

o interneti abil levivat, varasemast traditsioonist tuntud ja interneti digitaalsete 
keskkondade ning sealse suhtluse eripäraga kohandunud folkloori (nt netinaljad, 
tänapäeva muistendid,  vanasõnad, mõistatused, kettkirjad,  kuulujutud, 
kogemusjutud, uskumused, kalendrikombestik, rahvameditsiinivõtted, 
vandenõuteooriad ning mitmesugused mängud); 
 

o digitaalsel kujul sündinud, just internetikasutusest ajendatud folkloori (ASCII- 
kunst, ekraanikujud  ja kasutajanimed, tunnuslaused e sloganid, emotikonid, 
internetimeemid, petukirjad, libakuulutused, säutsud jm). 



 

 

 
 

MAILI PILT, 2020. SOTSIAALMEEDIAPÕHISE UURIMISTÖÖ JUHISED. ÕPPEMATERJAL TÜ 
KULTUURITEADUSTE INSTITUUDI VALIKURSUSELE „INTERNETIFOLKLOOR“ (HVKU.04.012) 

 

Folkloristlikud välitööd  

Välitööd on üks paljudest rahvaluule e folkloori kogumise viisidest. Uurimistöö 

kontekstis tähendavad välitööd, et uurija kogub oma materjali ise − jälgib inimesi, 

osaleb nende tegevustes ja/või küsitleb neid ning dokumenteerib uurimisfookuses 

olevad tegevused ning ainese (nt märkmete või salvestustehnika abil). 

Loe folkloristlikest välitöödest lisaks: – Folkloori talletamine ja talletajad (Madis 

Arukask, lk 12-23), Folkloori jäädvustusviiside muutumine (Ergo-Hart Västrik, 29-48) 

ja Välja mõiste (Pihla Maria Siim, 54-61) – Folkloristlikud välitööd. Kõrgkooliõpik. 

Metsvahi, Merili (Koost.). Kästik, Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). [Tekstide autorid: 

Arukask, Madis; Jaago, Tiiu; Järv, Risto; Metsvahi, Merili; Pilt, Maili; Seljamaa, Elo-

Hanna; Siim, Pihla Maria; Västrik, Ergo-Hart]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

 

Kohtumispaigad sotsiaalmeedias 

Traditsiooniliselt on folkloristlike välitööde oluliseks osaks peetud kohtumisi 

inimestega, st tähendab vahetut, silma silma suhtlemist. Ka internetis saame teha 

välitöid, sest seal leidub suhtluskeskkondi, mida saame tuginedes analoogiale füüsilise 

ruumiga nimetada „kohtumispaikadeks“. 

o „kohtumispaigad“ = sotsiaalmeedia hulka kuuluvad vestlusfoorumid, jututoad, 

sotsiaalvõrgustikud (nt Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), ajalehtede ja 

ajakirjade veebiväljaannete kommentaariumid, Geni.com, tekstil (nt Dragon.ee) 

või animatsioonil (nt Second Life, Whyville) põhinevad virtuaalsed maailmad, 

mitmikmängud (nt Minecraft); blogid, postiloendid, üksikisikute ja 

organisatsioonide veebilehed; ostu-müügi portaalid, kohtinguportaalid jm. 

 

o Sotsiaalmeedia „kohtumispaikade“ analoogia suhtlusega füüsilises ruumis: 

- neis paigus elavad igapäevaelu, jagavad ja vahetavad kogemusi, teadmisi, 

informatsiooni, veedavad vaba aega ning loovad ja kinnistavad oma identiteete 

rühmad ja indiviidid; 

- sealsed infokatked, jutustused, sõnavõtud, kommentaarid, vestlused, pildi- ja 

videomaterjal on osa jätkuvatest ja muutuvatest inimsuhetest; 

- eristuvad digitaalsetest andmebaasidest (nt  EKMI digiarhiiv Kivike, Google Scholar 

jm) ning sellistest igapäevatoiminguteks mõeldud internetikeskkondadest nagu nt 

internetipangad või veebipiletite ostuportaalid, mille sisu saab küll tarbida, kuid mis 

pole mõeldud teiste inimestega suhtlemiseks. 
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Folkloristlike välitööde eripärast internetis loe lisaks: Pilt, Maili (2017). Välitööd 

Internetis. − Folkloristlikud välitööd. Kõrgkooliõpik. Metsvahi, Merili (Koost.). Kästik, 

Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). [Tekstide autorid: Arukask, Madis; Jaago, Tiiu; Järv, 

Risto; Metsvahi, Merili; Pilt, Maili; Seljamaa, Elo-Hanna; Siim, Pihla Maria; Västrik, 

Ergo-Hart] (104−119). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 

 

Kuidas piiritleda uurimisvälja? 

Sotsiaalmeedias on sadu ja sadu veebilehti, eriilmelisi suhtlusruume ning seetõttu on 

oht, et uurimismaterjali saab niivõrd palju, et selles on keeruline orienteeruda ja 

süsteemi luua. Seega on hea juba uurimistöö alguses läbi mõelda, kuidas oma 

uurimisvälja piiritleda. Järgnevalt on toodud mõningad küsimused, mis on abiks välja 

piiritlemisel. 

o Mis on uuritav nähtus  (nt internetimeemid, isikukogemuse jutud, vandenõuteooriad 

vm)? 

o Mis on täpsem uurimisteema (nt internetimeemid loomadest, kogemusjutud   

kohtumistest kummitustega, covid19-ga seotud vandenõuteooriad vm)? 

o Kas kogun materjali eestikeelsest ja/või võõrkeelsest internetist; ja/või piiritlen 

materjali teemaviite või märksõna abil (nt #covid19; #Metoo, koroonaviirus, Metoo 

liikumine vm)? 

o Millis(t)ele inimrühma(de)le keskendun (lähtudes vanusest, soost, rahvusest, 

sotsiaal-kultuurilisest taustast vm)?  

o Mislaadi andmetest olen huvitatud (kirjalikud tekstid, nt jutud, kommentaarid, 

säutsud; fotod, videod, helifailid; või kombinatsioon eelnimetatutest, nn 

multimodaalsed andmed)? 

o Millisest internetikeskkonnast/keskkondadest (sotsiaalvõrgustik, nt Facebook, 

Instagram, Twitter, YouTube; vestlusfoorum, uudisteportaali kommentaarium vm) 

materjali kogun?  

o Millisel ajaperioodil sotsiaalmeediasse postitatud materjalidele keskendun (nt 

postitused ühe nädala, kuu või aasta jooksul)? 

o Mis on minu uurimisküsimus? (Nt Milliseid funktsioone täidavad Facebookis 

ringlevad  vandenõuteooriad covid19 pandeemiast? Milliseid uskumusi 

peegeldavad keskkonda Paraveeb.ee kirjutatud kummituslood?)  

 

Netikett e võrguetikett 

Enne uurimismaterjalide koguma asumist tuleks uurijal tutvuda väljavalitud 

internetikeskkonna netiketiga. Netiketireeglite tundmisest on uurijal kasu nii 

uuritavatega kontakteerumisel, nendega usalduslike suhete loomisel kui ka 

uurijaeetikaga seotud otsuste tegemisel kõigis uurimistöö etappides (nt kas ja kuidas 

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
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ennast uuritavaile esitleda; kas nõusolek uuritavailt on vajalik või mitte; kuidas 

uurimuses tekstidele viidata jm). 

Netikett ehk võrguetikett (inglisk. netiquette) on kogum reegleid ja tavasid, mille sihiks 

on reguleerida internetikasutajate igapäevasuhtlust ning ennetada võimalikke suhtluse 

digitaalsusest tulenevaid probleeme. 

Netiketireeglid jagunevad üldlevinud ja kohaspetsiifilisteks netiketireegliteks. 

Üldlevinud netiketireeglid on internetikeskkondade ülesed ja käsitlevad hea käitumise 

tavasid digitaalses suhtluses üldisemalt. Näiteks kuuluvad siia reeglid: Ära unusta 

inimest! (ei tohi unustada, et sotsiaalmeedia tekstide taga on inimesed oma 

igapäevaelu, mõtete ja tunnetega ning seega tuleks enne postitamist või 

kommenteerimist mõelda, kuidas see kellelegi mõjuda võib); Austa teiste inimeste 

privaatsust! ( nt eravestlusi listi ei kopeerita) jm. 

 

Kohaspetsiifilised netiketireeglid on seotud konkreetse internetikeskkonnaga ning 

need jagunevad omakorda kaheks:  ametlikeks või nn kirjutatud (so keskkonna 

omanike poolt loodud) reegliteks ja mitteametlikeks, nn kirjutamata (so 

internetikasutajate igapäevasuhtluse tulemusel tekkinud) reegliteks ja tavadeks. 

 

Ametlikke reegleid võib leida nt selliste pealkirjade alt nagu: „Kasutajatingimused“, 

„Reeglid ja abi“, „Netikett“. Sedalaadi reeglid sisaldavad nt juhiseid, millised tegevused 

on konkreetse internetikeskkonna eri osades lubatud ja millised mitte. Näiteks, võib  

internetifoorumi reeglites olla kirjas, et privaatvestlused (kahe inimese vaheline pikem 

suhtlus) foorumis on keelatud või et postitused tuleb teha „õigesse“, st postituse 

teemaga haakuvasse alafoorumisse. Ametlikest reeglitest võib leida ka ettekirjutusi 

uurimistöödele, tekstide kasutamist, nõusolekute küsimist ja autoriõigusi puudutavaid 

juhiseid.  

 

Mitteametlikud reeglid on konkreetse sotsiaalmeedia keskkonna kasutajate pikaajalise 

suhtluse tulemusel tekkinud suhtlusviisid ja tavad, mille järgimist kõigilt keskkonna 

kasutajailt nõutakse ning mille mittejärgimine võib tuua negatiivseid tagajärgi (nt 

tõrjutakse reeglite vastu eksija suhtlusest eemale või saab ta kriitika osaliseks). 

Mitteametlikud reeglid võivad puudutada nt tabuteemasid, millel ei tohi sõna võtta, või 

reegleid, kuidas uustulnuk ennast teistele suhtluses osalejatele esitlema peaks. 

 

Materjali kogumismeetodid 

Vaatlus 

Meetodit on nimetatud ka passiivseks vaatluseks (passive observation). 
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Vaatlus sotsiaalmeediapõhises uurimistöös tähistab veebilehtedel, internetifoorumites, 

mitmikmängudes vm keskkondades toimuva jälgimist ilma, et uurija oma kohaloleku ja 

suhtluses osalemisega seal toimuvat mõjutaks. Meetod võimaldab koguda tekste, 

andmeid,  mis luuakse või on juba varem loodud internetis osalejate 

igapäevatoimingute ja suhtluse käigus. 

 

Osalusvaatlus 

Meetodit on nimetatud ka aktiivseks vaatluseks (active/participant observation). 

Uurija osaleb lisaks internetikeskkonna jälgimisele ka ise selle tegevustes, 

ekraanikujuga keskkonnas ringi liikudes, tekste ja pildimaterjali postitades, 

vestlusteemasid püstitades, kommenteerides ning  suhtlust vähemal või rohkemal 

määral oma kohalolekuga mõjutades. 

Mida vaatlusmeetodid võimaldavad? 

o Jälgida internetifolkloori selle loomulikus esitussituatsioonis ja ühe või teise 

folkloori nähtuse rolli internetikasutajate argisuhtluses (nt saab vaadelda, millist 

rolli mängib folkloor individuaalse ja kollektiivse (virtuaal)identiteedi loomisel 

konkreetses internetirühmas; vaadelda, milliseid funktsioone ja tähendusi kannab 

internetifolkloor nende jaoks, kes seda loovad ja vahendavad vm).  

o Uurida internetifolkloorile iseloomulikke tunnuseid, esitusviise ning alaliike. 

o Vaadelda neid protsesse, mille käigus folkloor internetis tekib ja levib (sh 

osalusvaatluse puhul olla ise neis osaline). 

o Vaadelda internetikeskkonnas aastaid tagasi toimunut ning muutusi internetirühma 

suhtlusviisides ja tavades. 

o Vaatlusmeetodid võivad olla ettevalmistavaks etapiks internetisuhtluses 

osalejatega kontakteerumisele ja intervjuumeetodite kasutamisele. 

 

Märksõnaotsing ja teemaviited 

Märksõnaotsing - uurija kogub teda huvitava märksõnaga seotud uurimismaterjali 

otsingumootorite abil (nt Google) üle interneti, konkreetsest keeleruumist (nt 

eestikeelsest internetist) või konkreetsest keskkonnast, selle pakutavate 

otsinguvahendite abil (nt  Youtube’is, Facebookis, temaatilises internetifoorumis). 

 

Teemaviide e hashtagi (nt #MeToo, #WhereIsPutin? #Covid19) abil saab uurija koguda 

materjale, mis on internetikasutajate endi poolt juba mingi konkreetse märksõnaga 

seotud (samuti on võimalik materjali koguda üle interneti või konkreetsest 

keskkonnast, nt Instagramist, Facebookist jm). 
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Märksõnaotsing ning teemaviited võimaldavad uurida mingit nähtust võrdlevalt 

lokaalses ning globaalses kontekstis; Liigitada konkreetset nähtust sisu, vormi, 

teemade vm järgi. 

 

Intervjuumeetodid 

Sotsiaalmeediapõhises uurimistöös hõlmavad intervjuumeetodid rühmaintervjuusid, 

individuaalseid intervjuusid või ka veebiküsimustikke. 

 

Rühmaintervjuu võib tähendada uurija poolset suhtluse algatamist ja juhtimist 

konkreetsele internetikeskkonnale iseloomulike vestlusteemade raames (nt 

vestlusfoorumis, sotsiaalvõrgustikus) või mõne võrgukoosoleku tarkvara abil loodud 

suhtlusruumis (nt Zoom, Discord, Facetime, Microsoft Teams vm, kuhu varem välja 

valitud sotsiaalmeediakasutajad osalema kutsutakse).  

 

Individuaalne intervjuu sotsiaalmeediapõhises uurimistöös tähendab, et uurija küsitleb 

uuritavat konkreetse internetikeskkonna pakutava privaatteadete saatmise vahendi, 

Skype’i, Messengeri vm internetis privaatsuhtlust võimaldava suhtluskanali 

vahendusel. 

 

Veebiküsimustikeks võivad olla kirjalikud, internetisuhtluses osalejale saadetavad 

poolstruktureeritud või avatud vastustega küsimustikud. 

 

Mida intervjuumeetodid võimaldavad? 

o Lisaandmed vaatlusmeetoditele 

o Võimalik on koguda internetikasutajate selgitusi seoses uurijat huvitava nähtusega 

(nt kuidas põhjendab kogemusloo kirjutaja, miks ta oma lugu internetis jagab; miks 

kasutatakse üht või teist avatari või kasutajanime; miks saadetakse edasi teatud 

sisuga internetimeeme, kui sageli seda tehakse, kellega neid jagatakse jm). 

 

Kuidas teha veebiintervjuud, loe – Intervjueerija interaktiivsed oskused tekstipõhises 

internetisuhtluses (Maili Pilt, lk 173-174) ja Intervjueerimine Skype’i teel (Anastasiya 

Astapova, lk 241- 243) – Folkloristlikud välitööd. Kõrgkooliõpik. Metsvahi, Merili 

(Koost.). Kästik, Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). [Tekstide autorid: Arukask, Madis; 

Jaago, Tiiu; Järv, Risto; Metsvahi, Merili; Pilt, Maili; Seljamaa, Elo-Hanna; Siim, Pihla 

Maria; Västrik, Ergo-Hart]. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 
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Internetikasutajate poolt eelkategoriseeritud materjali kogumine 

Meetod, tähendab, et kogutakse internetifolkloori, mida internetikasutajad on 

paigutanud juba veebilehel etteantud struktuuri (anekdoodid, religioossed kogemused, 

internetimeemid vm teemade kaupa). 

 

Meetod võimaldab vastata küsimustele: milliseid teemajaotusi mingist nähtusest 

pakutakse; kas on domineerivaid või marginaalseid teemasid (nt saab seda teha 

hinnates eelkategoriseeritud materjali hulka) ning mida võib sellest järeldada, nt 

ühiskonnas aktuaalsete või tagaplaanile jäävate teemade kohta?  

 

Eri meetodite kombineerimine 

 

o Nt vaatlus + osalusvaatlus 

o Märksõnaotsing/ teemaviited + vaatlus 

o Vaatlus + individuaalne intervjuu + rümaintervjuud 

o Märksõnaotsing+ osalusvaatlus 

o Eelkategoriseeritud materjal + teemaviited jm 

 

Olenevalt uurimissituatsioonist võib olla sobiv erinevaid kogumismeetodeid 

kombineerida. Nii võib märksõnaotsing (sh teemaviidete abil uurimismaterjali 

kogumine) valmistada ette vaatlust või osalusvaatlust ning olla abiks 

eelkategoriseeritud materjaliga veebilehtede leidmisel. Intervjuumeetodeid on aeg-

ajalt otstarbekas kasutada kombineerituna vaatluse ja osalusvaatlusega. Kui 

vaatlusmeetodite abil saab uurija teha järeldusi sotsiaalmeedia postitustes sisalduva 

info põhjal, siis veebiintervjuudega võib koguda lisainfot, näiteks küsida täiendavaid 

selgitusi kirjutajate ajendite kohta või otsida kinnitust vaatlustele.  

 

Loe kogumismeetodite ja nende kombineerimise kohta lisaks: Narratiivid 
sotsiaalmeedias, Pilt, Maili; Laineste, Liisi (2020), lk 505-510.  Ilmunud 
kõrgkooliõpikus: Kuidas mõista andmestunud maailma. Metodoloogiline teejuht. 
Gigantum Humeris. Koostanud ja toimetanud Anu Masso, Katrin Tiidenberg ja Andra 
Siibak.Tallinn: TLÜ Kirjastus. 

 

Uurimismaterjalide dokumenteerimine  

Uurimismaterjali kogumisel sotsiaalmeediast tuleks see salvestada vaatluste, 

intervjuude käigus või kohe peale nende lõppu, sest järgmisel internetikeskkonna 

külastusel ei pruugi uurija seda sealt enam eest leida. Miks? 
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o Inimlik faktor - postitaja/keskkonna omanik/moderaator (jutu, video, kommentaari 

vm postitaja kustutab selle keskkonnast; keskkonna omanik või moderaator 

kustutab postituse, kuna see eksib keskkonna kasutajareeglite vastu vm).  

o Internetikeskkond ei arhiveeri sealset sisu (nt animatsioonil põhinevate 

rollimängukeskkondade puhul või sünkroonilist suhtlust võimaldavates 

suhtlusruumides, kus tekst kuvatakse ekraanil üksnes lühikest aega ning kust see 

mõne aja pärast kaob). 

o Internetikeskkond lakkab olemast. 

o Tehnoloogiline rike, arvutiviirus, süsteemiuuendustööd (nt läheb internetifoorumi 

arhiiv kaduma). 

 

Materjal tuleks soovitavalt salvestada isiklikku arvutisse ning teha väljatrükke ning 

varukoopiaid. 

 

o Eri salvestusviisid: pdf, ekraanipilt, kopeerimine tekstitöötlusprogrammi; 

spetsiaalsed programmid liikuva pildi ja heli salvestamiseks. 

 

Märkmed. Alati tasub sotsiaalmeediast uurimismaterjali kogumisel teha märkmeid või 

salvestada postitus koos seda ümbritseva kontekstuaalse infoga (nt ekraanipilt 

kogemusloost või internetimeemist koos sinna juurde kuuluvate kommentaaridega, 

postitajate kasutajanimede ja kuupäevadega). Sellest võib uurimismaterjali 

analüüsimisel kasu olla. 

 

Selleks, et hiljem uurimismaterjalile korrektselt viidata saaks, tuleks see salvestada 

koos võimalikult paljude lisaandmetega. Sellisteks andmeteks on:  internetikeskkonna 

nimi; keskkonna omaniku/organisatsiooni nimi; veebilehe asukoha-aadress; postitaja 

nimi/kasutajanimi; vaadeldava tegevuse toimumise kuupäev; millise elektroonilise 

suhtluse vormiga on tegu; vestlusfoorumiteema korral selle nimi ja asukoha-aadress; 

postituse salvestamise aeg (millal oli see uurija jaoks veebist kättesaadav). 

 

Internetiallikatele viitamisest loe lisaks: 

https://poorvucenter.yale.edu/writing/using-sources/citing-internet-sources 

 

Materjali analüüsimeetodid 

Sotsiaalmeediast kogutud uurimismaterjalide analüüsimiseks saab kasutada 

sarnaseid meetodeid nagu füüsilisest ruumis tehtud vaatluste või intervjuude puhul. Nii 

sobib ka sõnalisele, kirjalikule internetifolkloorile keskenduvas uurimistöös kasutada nt 

https://poorvucenter.yale.edu/writing/using-sources/citing-internet-sources
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diskursuseanalüüsi, kvalitatiivset sisuanalüüsi, vestlusanalüüsi ja klassikalist 

narratiivianalüüsi.  

Loe kvalitatiivsetest analüüsimeetoditest lisaks: 

o https://sisu.ut.ee/kvalitatiivne/analüüsimeetodid; 

o http://samm.ut.ee/kuidas-analyysida-tekste-ja-diskursust; 

o Laherand, M.-L. 2008. Kvalitatiivne uurimisviis. Tallinn: Infotrükk. 

Lisaks on materjali analüüsimiseks meetodeid, mis arvestavad just sotsiaalmeedia kui 

suhtlusruumi eripäraga (interaktiivsus, visuaalsus, multimodaalsus – viimane 

tähendab, et sõnumite edastamisel ei kasutata mitte üksnes sõna, pilti vm, vaid 

erinevaid esitusviise kombineeritakse, nt sõnaline tekst+foto+heli). Nii tasub nt 

sotsiaalmeediast kogutud jutupärimuse puhul rakendada narratiiviahelate analüüsi või 

visuaalset/modaalset narratiivianalüüsi ning mistahes visuaalse või multimodaalse 

folkloori puhul visuaalset/multimodaalset diskursuseanalüüsi. 

 

Narratiiviahelate analüüs 

Narratiiviahelate analüüs keskendub narratiivijadadele, mis moodustuvad 

sotsiaalmeedias suhtluse käigus (nt kogemusjutud või kuulujutud, nende täiendused 

ja neile vastukaaluks kirjutatud sarnased lood koos kommentaaride ja aruteludega). 

Meetod sobib, et uurida sotsiaalmeedias jutustamise praktikat, lugusid kontekstis, 

tähendusi, vaatepunkte ja rõhuasetusi, mis narratiiviahela eri osades ja nende 

koostoimel ilmnevad. 

Visuaalne/multimodaalne narratiivianalüüs  

Vaadeldakse nii narratiivi tekstilisi, pildilisi jm mittesõnalisi kui ka helilisi jm komponente 

ning nende koosmõju. Keskmes on küsimus, kuidas visuaalsus jm modaalsused 

aitavad kaasa tähendusloomele. 

Sotsiaalmeedia narratiivide analüüsivõimalustest loe põhjalikumalt: Narratiivid 

sotsiaalmeedias. Pilt, Maili; Laineste, Liisi (2020), lk 510-515.  Ilmunud 

kõrgkooliõpikus: Kuidas mõista andmestunud maailma. Metodoloogiline teejuht. 

Gigantum Humeris. Koostanud ja toimetanud Anu Masso, Katrin Tiidenberg ja Andra 

Siibak.Tallinn: TLÜ Kirjastus, lk 494-530. 

 

Diskursuseanalüüsist digiajastul  

saab põhjaliku ülevaate: Diskursusanalüüs andmestunud ühiskonnas. Tiidenberg, 

Katrin; Masso, Anu; Pilt, Maili; Laineste, Liisi. Ilmunud kõrgkooliõpikus: Kuidas mõista 

andmestunud maailma. Metodoloogiline teejuht. Gigantum Humeris. Koostanud ja 

toimetanud Anu Masso, Katrin Tiidenberg ja Andra Siibak.Tallinn: TLÜ Kirjastus,lk 462-

493. 

https://sisu.ut.ee/kvalitatiivne/analüüsimeetodid
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Uurijaeetika 

Uurijaeetika keskendub sellele, millist mõju avaldab ja milliseid riske võivad kätkeda 

uurija tegevused uurimistöö osapooltele (nii uuritavaile, nendega seotud kolmandatele 

osapooltele kui ka uurijale endale). Eetiline uurija teadvustab enda uurijarolliga 

kaasnevat vastutust ja toimib seetõttu tasakaalustatult – saavutab oma eesmärgid 

uuritavate heaolu ja õigusi arvesse võttes. Oluline on, millised uurija hoiakud ja 

tegutsemisviisid on sobivad, et võita uuritavate usaldus, jõuda soovitud materjalini ning 

säilitada ja kasutada seda. Eetilised  põhimõtted, mis on sobiv, õige või vale, hea või 

halb olenevad taustsüsteemist. Uurijaeetika hõlmab: 

 

o distsipliini erijooni,  

o vastava riigi teadusalal välja kujunenud reegleid ja häid tavasid,  

o ajastu poliitilist konteksti,  

o uurija ja uuritavate kultuuride erijooni  

o konkreetset uurimissituatsiooni ja selles kujunevaid suhteid  

 

Loe folkloristikest välitöödest ja uurijaeetikast üldisemalt lisaks:  

Pilt, Maili (2017). Uurijaeetika. –  Välitööd Internetis. (260-276). Metsvahi, Merili 

(Koost.). Kästik, Helen; Metsvahi, Merili (Toim.). Folkloristlikud välitööd. Kõrgkooliõpik. 

[Tekstide autorid: Arukask, Madis; Jaago, Tiiu; Järv, Risto; Metsvahi, Merili; Pilt, Maili; 

Seljamaa, Elo-Hanna; Siim, Pihla Maria; Västrik, Ergo-Hart] Tartu: Tartu Ülikooli 

Kirjastus. 

 

Internetiuurijate eetikajuhised 

 

Association of Internet Researchers (AoIR). Internet Research: Ethical Guidelines: 

  

o IRE 1.0, https://aoir.org/reports/ethics.pdf;  

o IRE 2.0,https://aoir.org/reports/ethics2.pdf; 

o IRE 3.0, Franzke, Aline Shakti, Bechmann, Anja, Zimmer, Michael, Ess, Charles and 

the. Association of Internet Researchers (2020). Internet Research: Ethical 

Guidelines 3.0. www.aoir.org/ethics/. 

 

Tegemist on juhiste, mitte reeglitega. Need juhised põhinevad arusaamal, et iga 

uurimissituatsioon on erinev ning et reegleid, mis sobiks kõigi uurimissituatsioonidega 

ei ole võimalik luua. Uurijat suunatakse küsima endalt küsimusi, mis aitavad tal 

https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/a3a455b7-07fb-400d-a4ef-1444c95dce21
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konkreetse uurimistöö kontekstis uurijaeetikaga seonduvaid probleeme märgata ja 

neile lahendusi leida.  

 

Miks eetikaküsimused folkloristliku sotsiaalmeedia materjalidele keskenduva uurimuse 

puhul esile kerkivad? Uurimused puudutavad enamasti vähemal või rohkemal määral 

kellegi kogemusi, mõtteid, tundeid, maailmavaadet, käitumismustreid vm – see 

tähendab, et kuigi uurija huvifookuses on nt kogemusjutud, internetimeemid, avatarid 

vm, siis kõigi nende taga on inimesed, keda uurija tegevused võivad ühel või teisel 

viisil mõjutada.  

 

Eetikaküsimustega puutub uurija kokku kõigis uurimistöö etappides: nii uurimisteema 

valikul, materjali kogudes, analüüsides kui ka uurimistulemuste esitamisel. Vaatleme 

siinkohal lähemalt teemaderingi, mis on seoses sotsiaalmeediapõhiste uurimustega 

enim kõlapinda leidnud, so uurijahuvide avalikustamine ja teadlik/informeeritud 

nõusolek (informed consent).  

 

Mis on teadlik/informeeritud nõusolek? 

 

Teadlik/informeeritud nõusolek on toiming, kus uurija jagab uuritavaga võimalikult palju 

informatsiooni oma kavatsetavate tegevuste kohta ning inimene annab nõusoleku neis 

tegevustes osalemiseks teatud viisil. 

 

o Intervjuumeetodite korral suhtluse osana või allkirjastatuna formaalsel nõusoleku 

vormil. 

o Vaatlusmeetodite (ja teiste eelpool nimetatud kogumismeetodite) puhul internetis 

otsene vajadus inimestega suhelda ja uurijahuvide avalikustamiseks puudub ja uurijal 

tuleb otsustada kas uurijahuvide avalikustamine on vajalik või mitte. 

 

Kas nõusolek on vajalik või mitte? 

 

Otsustamisel, kas uurijahuvide avalikustamine ning nõusolek uuritavailt on vajalik või 

mitte, on uurijale abiks alljärgnevad küsimused. 

 

o Kas uurimus puudutab delikaatseid isikuandmeid ja/või tundlikke teemasid? 

Uurimuste puhul, mis sisaldavad viiteid pärisnimedele, asukohtadele, 

elulooandmetele, tervisele, seksuaalsusele, rassile, uskumustele, religioonile, 

kolmandatele isikutele, alaealistele jm on nõusoleku küsimine alati asjakohane.  

o Milline on püstitatud uurimisküsimus ning planeeritav materjali esitusviis? Väiksem 

oht uuritavate heaolule on nt internetifolkloori nähtuste sisulistel, vormilistel tunnustel 
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vm üldistustel põhineva analüüsi puhul; suurem oht on nt identiteedi ja 

kogukonnauuringute puhul ja uurimustes, kus kasutatakse näitematerjale/tsitaate.  

o Kas uurimistöö toimub avalikus või privaatses internetikeskkonnas? Näiteks, 

uurimistöö registreerumist mittevajavas ajalehe veebiväljaande kommentaariumis 

(mille sisu on ilmselgelt avalikkusele suunatud – ei vaja nõusolekut) versus 

uurimistöö vähihaigete foorumis (mille tekstid on nähtavad vaid parooliga sisse 

loginud kasutajatele – suure tõenäosusega vajab nõusolekut). 

o Mis eesmärkidel inimesed internetikeskkonnas osalevad? Näiteks uurimistöö 

avalikus, kergesti ligipääsetavas internetikeskkonnas võib vajada nõusolekut, kui 

sealne suhtlus põhineb vastastikusel abistamisel ja nõustamisel (nt puuetega laste 

vanemate tugigrupp).  

o Kus (millises keele- või kultuuriruumis) toimub uurimistöö ja kus uurimisandmed 

avaldatakse? Risk uuritavate heaolule on suurem, kui materjalid kogutakse ja 

avaldatakse ühes ja samas kultuuri- ja keeleruumis, võõra kultuuriruumi tundlike 

materjalide esitamine uurimusena, ei pruugi uuritavaile mingit ohtu kujutada. 

o Milline on uurimuse vorm (seminaritöö, bakalaureuse-, magistri-  või doktoritöö, 

ajakirjaartikkel (avaldatud paberkandjal või internetis), suuline ettekanne, 

populaarteaduslik artikkel vm)? Konkreetse kursuse tarvis tehtud seminaritöö või 

ettekande puhul on tunduvalt väiksem võimalus uuritavaid kahjustada, kui 

doktoritöö või konverentsi ettekande puhul, mida kajastatakse ka ajakirjanduses. 

Samuti on vahe, kas uurimus ilmub spetsiifilises erialaväljaandes paberkandjal või 

veebis, kus see on kõigile hõlpsasti ligipääsetav. 

 

Ette võib tulla erijuhtumeid, näiteks: 

 

o kui nõusolek näib vajalik (nt on tegu delikaatse teemaga), kuid internetikeskkonnas 

puudub privaatteadete saatmise võimalus ning uuritavatega ei ole võimalik 

ühendust saada; 

o kui uurijat huvitab spontaanne suhtlussituatsioon ning uuritavate teadlikkus uurija 

kohalolust võiks seda mõjutada; 

o kui uurija on saanud nõusoleku nt postituse autorilt (kogemusloo kirjutajalt, 

internetimeemi, selfie vm loojalt või edasisaatjalt), kuid on kahtlus, et uurimistöö võib 

siiski tuua negatiivseid tagajärgi internetirühma liikmeile või rühma toimimisele 

tervikuna või postitusega seotud kolmandatele inimestele (need, keda on kujutatud 

fotol, nimetatud kogemusloos vm). 

 

Mida sellisel juhul teha? 

Materjal on soovitatav uurimistulemuste esitamisel anonümiseerida: 
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o asendada internetipostituste autorite kasutajanimed ja pärisnimed koodide või 

pseudonüümidega, 

o eemaldada uurimismaterjalist (nt kogemusjuttudest) inimeste isikuile, 

terviseandmeile jm viitav delikaatne info, 

o fotodel ja videotel võib udutada nägusid, kasutada fototöötlusfiltreid vm. 

o varjata uurimistulemustes ka uuritava internetikeskkonna nime, et kaitsta 

internetirüma ja selle liikmeid asjasse puutumatute väljastpoolt tulijate eest.  

Kui uurimistöö võib kahjustada rühma loomulikku toimimist, tasub avalikustada 

uurijahuvid ja küsida nõusolekuid vaid neilt, kelle tekste, videoid või pilte soovitakse 

kasutada näitematerjalina. 

 

Lugemissoovitusi 

Internetifolkloorist:  
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Internetikultuuri uuringutest: 

 
 

Uurimismaterjali kogumis- ja analüüsimeetoditest ja uurijaeetikast: 

 

 

Uurimistöö vormistamine 

 

Üliõpilane koostab uurimuse, mille alusmaterjali on ta ise sotsiaalmeediast kogunud.  

Uurimus peaks sisaldama alljärgnevaid osi. 

o Tiitelleht. Tartu Ülikool. Kultuuriteaduste instituut, eesti ja võrdleva rahvaluule 

osakond/uurimuse pealkiri/autori nimi/Intrernetifolkloori 

(HVKU.04.012)  kursusetöö/aastaarv. 

o Sisukord. 

o Sissejuhatus. Millist internetifolkloori nähtust käsitled? Millisele uurimisküsimusele 

keskendud? Miks valisid selle uurimisteema? Millisest 
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keskkonnast/keskkondadest ja milliste meetoditega, kui palju, millise perioodi 

jooksul uurimismaterjali kogusid? Kas teavitasid uurimistööst internetikasutajaid, 

kelle postitusi analüüsid või mitte? Miks? Kuidas postituste autoreile viitad? Miks? 

o Alapeatükid (materjali analüüs kesksete teemade raames, mille alusel materjali 

rühmitasid). Uurimuse põhiosa peaks olema 6-10 A4 lk (Times New Roman, 

reavahe 1,5). Juhul, kui uurimuse põhiossa näitematerjalid ei mahu, tuleks need 

paigutada lisana (vähemasti osaliselt) uurimuse lõppu (ekraanipildid, 

internetikeskkonnast kopeeritud sõnalised tekstid, fotod jm). 

o Kokkuvõte: olulisemad järeldused. 

o Kasutatud kirjandus. 

o Kasutatud allikad: viited asukohtadele veebis, kust materjal koguti. 

o Lisa (näitematerjal, mis uurimuse põhiosas ei kajastu). 

 

 


