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Resümee 

Varajase keelekümbluse õpetajate arusaamad oma rollist varajases keelekümbluses ja 

selle eelistest, probleemidest ja võimalustest 

Uurimuse eesmärgiks oli välja selgitada ühe Lõuna-Eesti linna keelekümblusõpetajate 

arusaamad õpetaja rollist varajases keelekümbluses, peamistest eelistest, probleemidest ja 

edendamise võimalustest. Bakalaureusetöö on kvalitatiivne uurimus, mille andmeid koguti 

poolstruktureeritud intervjuudega kuuelt keelekümblusõpetajalt, kes õpetavad eesti keelt kui 

teist keelt keelekümbluslasteaedades. Uurimuse tulemustest selgus, et õpetajate roll on lastele 

keelekeskkonna loomisel ja lapse valmisoleku hindamisel, sealjuures on oluline õpetajate 

valmisolek varajase keelekümbluse rühmas õpetamisel. Intervjueeritavad nimetavad 

peamisteks probleemideks varajase keelekümbluses vähese kasuteguriga koolitusi, laste 

aeglast keelelist arengut, suurt ajakulu materjalide otsimisel, lisatasu puudumist ja 

lapsevanemate usaldamatust. Peamisteks eelisteks nimetati laste stressi puudumist, laste ühist 

keeleõppimist ja paremaid võimalusi tulevikus karjääri ja hariduse omandamisel. Teise keele 

õppimine mõjutab positiivselt ka õpetaja enda keelelist arengut ja kutsealaseid pädevusi. 

Õpetajate emotsioonid lapse eduka keelelise arengu puhul on positiivsed, kuna raske töö 

tulemused annavad jõudu edasi liikuda.  

Märksõnad: Varajane keelekümblus, õpetaja roll, varajase keelekümbluse eelised,  

probleemid, edendamise võimalused.  

 

Abstract 

Early language immersion teachers understandings of their role of the early language 

immersion and its benefits, problems and possibilities 

The purpose of the study was to find out one of the South Estonian city language immersion 

teachers understandings of the teachers role in the early language immersion, the main 

benefits, problems and promotion possibilities. Bachelor study is qualitative research, which 

data was gathered by semi-structured interviews from six language immersion teachers, who 

teach Estonian language as second language in language immersion kindergardens. The 

results of the study showed that teachers role is to create the environment of the language and 

to evaluate child`s readiness, therefore is important teacher´s readiness to teach in the early 

language immersion group. The interviewees name the main problems as low efficiency of 

the early language immersion trainings, child´s slow language development, big amount of 

time to find the materials, lack of extra charge and parents mistrust. The main benefits were 

named as lack of child´s stress, child´s common language study and better future possibilities 
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in career and education. Second language studies influence positively also teachers own 

language development. Teachers have positive emotions of the child´s successful language 

development, because hard work results give strength to move on. 

Keywords: early language immersion, teacher´s role, the main benefits, problems, promotion 

possibilities. 
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Sissejuhatus 

Mitmed autorid on välja toonud, et keelekümblus on muutunud maailmas järjest 

populaarsemaks (Wise & Chen, 2015; Dolean, 2015). Varajane keelekümblus algab lasteaiast 

või esimesest klassist ja jaguneb täielikuks või osaliseks keelekümbluseks (Bergström, Klatte, 

Steinbrink & Lachmann, 2016). Eestis on varajase keelekümblusega võimalik alustada alates 

3. eluaastast (Koolieelse lasteasutuse..., 2008).  Eesti keelekümbluslasteaedades omandavad 

eesti keelt teise keelena vene emakeelega lapsed. 

Melendez ja Beck (2013) ütlevad, et teise keele õppimine pakub lastele palju uusi 

võimalusi ja selle juures on tähtis roll õpetajal. Varajase keelekümbluse rühmas õpetamisel 

peaks õpetaja esmalt seadma kindlad eesmärgid, kuhu ta soovib teise keele õpetamisega 

jõuda (Cullen et al., 2009). Keelekümblusõpetajad kulutavad ettevalmistusele palju aega, sest 

igaks tegevuseks on vaja teadlikku pingutust (Mehisto, Marsh, Martin, Võlli, & Asser, 2010). 

Keelekeskkonnast, mille õpetaja loob, sõltub laste huvi teise keele ja selle omandamise vastu, 

seega on väga tähtis, et õpetajal oleksid vastavad teadmised ja oskused (Sther, 2011). 

Cammarata ja Tedick (2012) ütlevad, et keelekümblusõpetaja on lastele eeskujuks, seega 

peavad nad veenduma oma sihtkeele korrektsuses, siis toimuvad ka suuremad arengud teise 

keele omandamises. Calabrese ja Dawes (2008) lisavad, et õpetaja ülesanne on läbi 

mänguliste tegevuste toetada lapse teise keele arengut, sealjuures toetada oskusi ka teistes 

valdkondades. Keelekümbluse põhieesmärgiks on, et teise keele omandajad omandaksid nii 

emakeeles kui teises keeles võrdselt head oskused (Kukk & Õun, 2012).  

Varajases keelekümbluses on väljatoodud mitmeid probleeme, näiteks sobivate ja hea 

keelekompetentsiga õpetajate leidmine, õpetajatel puuduvad keelekümblusega seotud 

kogemused, õpetajad toetavad lapsi vähe ja õppekeskkonna vajalikkust kajastatakse liiga 

vähe (Cammarata & Tedick, 2012; Hickey & Meija, 2014; Keelekümbluskeskus & SA 

Innove, 2014). Varasemalt on Kaldma (2013) oma bakalaureusetöös uurinud varajase 

keelekümbluse õpetajate rolli laste sihtkeeles rääkima innustamisel praktiliste näidete abil, 

kuid töö autorile teadaolevalt ei ole Eestis uuritud keelekümblusõpetajate arusaamu varajase 

keelekümbluse õpetaja rollist, eelistest, probleemidest ja edendamise võimalustest. Seetõttu 

tekivad küsimused, milline on õpetajate roll teise keele õpetamisel ja milliseid probleeme 

ning eeliseid märkavad Lõuna-Eesti lasteaedade keelekümblusrühma õpetajad varajases 

keelekümbluses osalevate laste õpetamisel ning millised võimalused ja oskused on neil 

probleemide lahendamisel, sealjuures lapsi toetades.   

Käesolev töö annab teoreetilises osas ülevaate varajase keelekümbluse olemusest ja 

hetkeseisust Eestis, lisaks kirjutatakse peamistest probleemidest ja eelistest ning kirjeldatakse 



Varajase keelekümbluse õpetaja roll, eelised, probleemid ja võimalused 6 

 

õpetaja rolli tähtsusest varajases keelekümbluses osalevate laste õpetamisel. Töö teises osas 

kirjeldatakse uurimuse eesmärki, uurimisküsimusi ning metoodikat. Töö viimases osas 

esitatakse uurimistulemused ning töö arutelu.  

 

Keelekümbluse mõiste ja olemus 

 Keelekümblus on keeleõppe programm, mis pakub lisaks emakeelele ja selle 

säilitamisele võimaluse omandada veel ühe keele oskus (Potowski, 2007; Mhathuna, 2008). 

Lambert (2014) toob välja, et keelekümblus põhineb teise keele õpetamisel, kus pakutakse 

võimalust omandada mõlema kultuuri väärtused ja ühiskonna normid ning suhelda teises 

keeles sama loomulikult ja tähenduslikult nagu emakeeles. Keelekümblus on üks levinumaid 

ja põhjalikult uuritud kakskeelse õppe viise, mille eesmärgiks on saavutada teise keele 

eakohane kasutus, austus ja lojaalsus teiste kultuuride vastu ning emakeele ja rahvusliku 

indentiteedi kujunemine (Gebauaer, Zaunbauer, & Möller, 2013; Integratsiooni & 

Migratsiooni Sihtasutus, 2016). Keelekümblus võeti algselt kasutusele Kanadas Quebecis 

1960. aastal. Arutati teise keele õpetamise tingimusi koolides ja lasteaedades ja leiti, et kahe 

keele paralleelne omandamine tagab lastele paremad võimalused tulevikuks (Björklund & 

Mard-Miettinen, 2015). Arutelu keelekümbluse sobivusest Eestisse alustati 1998. aastal ning 

varajase keelekümblusega alustati lasteaedades 2000. aastal (Keelekümblusprogramm & SA 

Innove, s.a.; Kukk, Õun, & Ugaste, 2014).   

Pilotti, Gutierrez, Klein ja Mahamame (2014) toovad välja, et keelekümbluse võib 

õpetamise algusaja järgi jagada varajaseks, keskmiseks ja hiliseks. Varajane keelekümblus 

algab lasteaiast või esimesest klassist, keskmine algab neljandast klassist ja hiline keskkoolis. 

Bergström et al. (2016) ja Dolean (2015) lisavad, et varajane keelekümblus jaguneb 

täielikuks või osaliseks keelekümbluseks. Varajase täieliku keelekümbluse puhul õpetatakse 

teist keelt täielikult, kus kogu õpe toimub ainult teises keeles ja osalise keelekümbluse puhul 

osaliselt, kus on kõrvuti kasutusel kaks õppekeelt, emakeel ja teine keel. Vare (2004) toob 

välja mõningad keelekümbluse üldpõhimõtted, mille kohaselt teise keele õppimine toetab 

emakeele arengut, teist keelt omandatakse praktiliste tegevuste kaudu, õpetaja emakeel on 

sihtkeel,  õpetaja on keeleliselt eeskujuks lastele, mitmekülgne ja loov lähenemine ja 

erinevates olukordades ainult teise keele kasutamine. Lisaks on Dolean (2015) ära märkinud, 

et keelekümbluse puhul on oluline erinevate lähenemisviisidega üks ja sama tegevus, 

verbaalne ja mitteverbaalne suhtlemine ja pidevad kordused ja rutiinsed tegevused. Eestis 

osalevad keelekümbluses lapsed, kes on vähemusrahvuskeelsed ja soovivad omandada 

emakeele kõrvale riigikeele (Kukk, 2012).  
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Keelekümbluse eesmärgid  

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) valdkonna eesti keel kui teine keel 

õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgiks on, et lapsel tekiks huvi eesti keele ja kultuuri vastu, 

julgus ja soov suhelda eakaaslastega kui ka täiskasvanutega, eestikeelsete sõnade ja 

lihtsamate väljendite ära tundmine ja arusaamine ning oskus kasutada neid igapäevastes 

suhtluses. Eesti keele õpe peab olema tagatud kõigile kolmeaastastele lastele, kelle kodune 

keel ei ole eesti keel. Keelekümbluse põhieesmärgiks on, et teise keele omandajad 

omandaksid nii emakeeles kui teises keeles võrdselt head oskused (Kukk & Õun, 2012). 

Feryok (2013) leiab, et varajase keelekümbluse eesmärgiks on tähelepanu pöörata teise keele 

omandamisele läbi praktiliste tegevuste, sealjuures arendada kognitiivseid ja sotsiaalseid 

oskuseid. Tedick, Hirstain ja Fortune (2011) lisavad ühe eesmärgina kultuuridevahelise 

mõistmise saavutamise. Rannut (2000a) selgitab, et varajases keelekümbluses on lapsed kahe 

kultuuri vahel, sest laste emakeele kultuuri tavadele ja väärtusele lisatakse sihtkeele tavad ja 

väärtused, mida hakatakse omavahel võrdlema ja analüüsima ning mille tulemuseks on 

kultuuridevaheline mõistmine. 

Eesti keelekümbluslasteaedadel (2015) on varajase keelekümbluse osas järgmised 

eesmärgid: teise keele mitmekülgne oskus, emakeele valdamine eakohasel tasemel teise keele 

kultuuri väärtustamine, pakkuda lastele, kes on mitte-eesti perekonnast, võrdsed võimalused 

eesti ühiskonnas, pakkuda tasakaalustatud kakskeelsuse kujunemist muu emakeelega lastele, 

toetada muu kodukeelega laste kohanemist eesti ühiskonnas ja olemasolevate traditsioonide 

mõistmist, eesti keele kõla kuulamine ja tajumine, tuttavate fraaside ja sõnade äratundmine 

lausetest, õpitud sõnade ja fraaside kasutamine ja eesti keele õppimine igapäevaste tegevuste, 

mängude ja õppetegevuste kaudu. Seega võib järeldada, et varajase keelekümbluse paremaks 

sujumiseks on lasteaedade õppekavas püstitatud konkreetsed ja sihipärased eesmärgid, 

millele saavad õpetajad toetuda igapäevastes tegevustes teise keele õpetamisel.  

 

Varajane keelekümblus ja selle korraldusviisid Eestis  

Euroopa keeleõppe raamdokumendis (2007) kajastatakse, et teise keele omandamine on 

edukam, kui sellega tegeleda terve elu ja alustades juba lasteaiast. Koolieelse lasteasutuse 

riikliku õppekava (2008) kohaselt on valdkonna Eesti keel kui teine keel sisuks kuulamine, 

kõnelemine ja eesti kultuuri mõistmine ja tutvustamine. Lasteaias, kus õppe- ja 

kasvatustegevus ei toimu eesti keeles, alustatakse eesti keele omandamist kolmeaastaselt 

osalise keelekümbluse metoodikat rakendades ning alates viiendast eluaastast võib keele 
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õpetamisel üle minna täieliku keelekümbluse metoodikale. Keelekümbluskeskus ja SA 

Innove (2014) toovad välja, et esimesed üheksa varajase keelekümbluse rühma avati Eestis 

2000. aastal ja aastaks 2014/2015 oli varajase keelekümblusprogrammiga liitunud 55 

lasteaeda. Innove (s.a.) lisab, et varajast keelekümblust rakendatakse koolieelse lasteasutuse 

õppekava alusel. Alates 2013. aastast suunab ja juhib  keelekümblustegevusi sihtasutus 

Innove keelekümbluskeskus. Varajases keelekümbluses osalemiseks ei pea laps läbima 

katseid, vaid lapsega vesteldakse tema emakeeles (Keelekümblusprogramm & SA Innove, 

s.a.). Teise keele õppimine võiks alata 5. eluaastast, sest siis on lapse emakeel eakohane, 

lapsed on keelele vastuvõtlikumad ning teise keele omandamine toimub loomulikul viisil, 

õppeprotsessi tajumata (Buyl & Housen, 2014; Baker, 2005). 

Baker (2005) ja Melendez ja Beck (2013) on jõudnud järelduseni, et lapsed kasutavad 

varajases staadiumis omavahel siirdekeelt, see tähendab lihtsustatud segakeelt. Sõnade 

järjekord võib olla segamini, kuid sõnumi sisu võib olla täiesti arusaadav. Melendez ja Beck 

(2013) ja Dolean (2015) on leidnud, et esineda võib vaikne periood, kus lapsed suhtlevad 

mitteverbaalselt, väljendades oma mõtteid üksikute sõnade ja lausetega. Clarke (2009) lisab, 

et osad lapsed võivad juba varakult võõrkeelest aru saada, kuid vastavad oma emakeeles, sest 

neil puudub julgus kasutada uut keelt. Keelekümblusprogramm ja SA Innove (s.a.) toovad 

kodulehel välja, et üheks varajase keelekümbluse tunnuseks üks õpetaja ja üks keel.  

Mhathuna (2008) ja Buyl ja Housen (2014) selgitavad, et varajases keelekümbluses räägib 

õpetaja lapsega ainult teises keeles, kuid lapsed võivad vastata oma emakeeles. Õpetaja 

ülesandeks on lapsi abistada ja suunata teist keelt rääkima, see tähendab palju kordusi, 

mitteverbaalseid vihjeid ja lihtsustatud ning konkreetseid lauseid. Buyl ja Housen (2014) 

lisavad veel, et emakeelt kasutavad õpetajad ainult siis, kui lastele on vaja edastada tähtsat 

informatsiooni. Lisaks ütlevad, et õpetaja teise keele kasutus ei tohiks olla nõudlik ja range, 

vaid julgustav ja positiivselt meelestatud. 

Keelekümbluskeskus ja SA Innove (2014) toovad välja, et ühesuunalise keelekümbluse 

kõrvale on tekkinud tandemõpe ehk kahesuunaline keelekümblus, mis toimub rühmas, kus on 

võrdse arvuga  eesti ja vene kodukeelega lapsi. Esimesed rühmad kahesuunalise 

keelekümblusprogrammiga alustasid 2015. aasta septembris. Programmis osaleb 6 eesti ja 

vene õppekeelega lasteaeda. Pool päeva tehakse ühe õpetajaga tegevusi vene keeles ja teine 

pool teise õpetajaga eesti keeles. Bae (2007) on toonud välja, et kahesuunaline keelekümblus 

toimib ainult kahel viisil. Esiteks, õppetegevused mõlemas keeles algavad juba lasteaias. 

Teiseks, mõlemas keelegrupis peab olema sama palju lapsi. Hiljutised uuringud on näidanud, 

et kahesuunaline keelekümblusprogramm mõjub teise keele õpetamisel edukalt (Marian, 
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Shook, & Schroeder, 2013; Feinauer, Hall-Kenyon, Davison, & Kimberlee, 2013; Bae, 

2007). Bae (2007) toob eelisena välja, et kahesuunalise keelekümbluse keskkonnas on lastel 

paremad võimalused rääkida sihtkeeles, sealjuures seda kiiremini ja loomulikumalt 

omandada. Padilla, Fan, Xu ja Silva (2013) lisavad, et kahesuunaline keelekümblusprogramm 

aitab lastel üles leida kahe keele sarnasused ja erinevused, mis seeläbi aitab neil uut keelt 

paremini mõista ja analüüsida. Feinauer et al. (2013) lisavad kahesuunalise keelekümbluse 

eesmärgina saavutada lastes mõlema keele rahvuse ja kultuuride vahelise mõistmise. 

 

Õpetaja roll varajases keelekümbluses 

Hallap (2008) tõdeb, et muukeelsed lapsed on õpetajale suurem väljakutse kui ainult 

ühte keelt kõnelevad lapsed. Muukeelsete laste puhul ei ole võimalik rakendada kindlaid 

reegleid, vaid üldisi põhimõtteid ning neid õppe- ja kasvatustöös arvestada. 

Keelekümblusõpetajad peavad olema head suhtlejad ning vajadusel oskama vajalikku nõu 

anda. Nende ülesanne on julgustada ja innustada lapsevanemaid rohkem tutvustama lastele 

nende emakeelt, kultuuri ja traditsioone (Pishghadam, Meidani, & Khajavy, 2015). Õpetaja 

peab olema positiivse ja loomingulise suhtumisega (Al-Darwish, 2013).  

Cullen et al. (2009) ütlevad, et varajase keelekümbluse rühmas õpetamisel peaks 

õpetaja esmalt seadma kindlad eesmärgid, kuhu ta soovib teise keele õpetamisega jõuda. 

Selleks et seatud eesmärgid saaksid saavutatud, tuleb õpetajal osata näha igat last 

individuaalselt, sealjuures tuleks eelnevalt tutvuda lapse keelelise arenguga emakeeles (Kukk 

et al., 2014; Kärtner, Tuuling, Maiberg, Rikker, & Voltein, 2005). Lapse emakeele võiks 

toeatava aspektina tuua paralleelselt teise keele kõrvale, et tekiks keelte omavaheline seos 

ning lihtsustaks arusaadavust (Horst, White, & Bell, 2010).  

Õpetaja peab oskama leida erinevaid tegevusi ja vahendeid, mis muudaksid lapsele 

teise keele omandamise lihtsamaks (Coelho, 2012; Pishghadam et al., 2015).  SA Innove 

keelekümbluskeskus on rajanud 4 piirkondlikku metoodikakeskust, mille eesmärgiks on 

pakkuda keelekümblusõpetajatele rohkem koosöö võimalusi, õppematerjale, mänge teise 

keele arendamiseks, korraldada vastavalt vajadusele koolitusi ja seminare. 

Metoodikakeskusest saab laenutada erinevaid materjale, näiteks metoodilist kirjandust, 

õppemänge, raamatuid ja õppematerjale (Keelekümblusprogramm & SA Innove, s.a.). 

Õpetajad kasutavad teise keele õpetamiseks mängulisi tegevusi, sealjuures kehakeelt, 

erinevaid näoilmeid ja ilmekaid suhtlusmeetodeid, laule, riime, rütme ning struktureerivad 

päeva kindlate ja tuttavate rutiinidega, et sõna tähendus jõuaks lasteni arusaadaval kujul. 
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Tegevused toimuvad nii sise- kui välisruumides (Dolean, 2015; Björklund, Mard-Miettinen, 

& Savijärvi, 2014; Buyl & Housen, 2014).  

Pishghadam et al. (2015) ja Coelho (2012), samuti Stephen, McPake ja McLeod (2012) 

on öelnud, et õpetaja on see, kes loob lapsele sobiliku keelekeskkonna, muutes selle 

lapsekeskseks, mis aitaks lastel julgemalt suhelda teises keeles, tekitaks turvatunnet, avatust 

ja arusaadavust elementaarsest igapäeva elust. Mitmed autorid on rõhutanud, et õpetaja on 

oma keelekasutusega eeskujuks lastele. Keelekümblusõpetaja emakeeleks peaks olema keel, 

mida ta õpetab lastele teise keelena või valdama sihtkeelt kõrgel tasemel, sealjuures korrektse 

hääldusega ja intonatsiooniga (Hickey & Meija, 2014;  Vaish, 2012; Mete, 2015; Dolean, 

2015). Teist keelt õpetavate õpetajate võtmeoskused on avatus, empaatia ja kohanemisvõime. 

Lisaks nendele tõstab autor veel esile paindlikkuse, suhtlemisoskuse, enesekindluse, 

keelteoskuse, kultuurilise teadlikkuse ja meeskonnatöö. Teise keele õpetaja ei ole tänapäeva 

ühiskonnas enam lihtsalt keeleõpetaja, vaid ta peab edasi andma teise kultuuri väärtusi ja 

norme, sealjuures kasutama erialast metoodikat ja kultuuridevahelisi teadmisi (Sther, 2011).  

Keelekümbluskeskus ja SA Innove (2014) sätestab, et keelekümblusõpetajana 

töötamise tingimuseks on koolieelse lasteasutuse õpetaja haridus ning esimesel aastal tuleb 

läbida sissejuhatav keelekümbluse täiendkoolitus ning osalemine erinevatel koolitustel 

vähemalt üle ühe aasta. Järjepidev kohtumine koolitustel aitab õpetajatel täpsustada eesmärke 

ja keelekümbluse põhimõtteid. Täiendkoolituste läbimist näitab keelekümblusprogrammi 

poolt antud tunnistus. Early et al. (2007) on toonud välja, et laiema professionaalsemate 

arendavate tegevuste valiku ja efektiivsema ning eesmärgipärasema koostöö sujumiseks 

õpetaja ja lapse vahel on vajalik bakalaureusekraad koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. 

Lisaks hilisemad täiendkoolitused ja juhendamised on näidanud paremaid tulemusi teise 

keele õpetamisel. Vaish (2012) tõdeb, et koolitusi peaks tegema võimalikult erinevaid ja 

mitmekesiseid, sest lapsed on erinevad ning üks meetod ei sobi kõigile. Õpetajatele tuleks 

rääkida teise keele omandamise raskustest, häiretest ning kuidas see mõjutab laste emakeelt. 

Eelkõige on vaja usku varajase keelekümbluse metoodikasse ja õpetamisse, siis on 

teoreetiline osa positiivselt esindatud ka praktikas (Rivera Maulucci, 2011).  

 

Varajase keelekümbluse eelised 

      Keelekümbluse eeliseid on arutanud ja uurinud paljud isikud ning on leidnud ühiseid jooni. 

Teise keele omandamine toob kaasa palju võimalusi, sealhulgas paremini mõista teisi kultuure ja 

nende erinevusi ning suhelda inimestega rohkem kui ühes keeles (Melendez & Beck, 2013; 
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Baker, 2005).  Gandara (2015)  lisab veel kognitiivsed omadused, kuna siis on õpetajad 

loovamad ja võimelised avatumalt suhtlema. Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava (2008) 

alusel arvestatakse õppe tulemuste kavandamisel lapse vanust, eripära, õppemahtu ja 

metoodikat. Innove (s.a.) toob ühe eelisena välja, et laste teise keele omandamisse on 

kaasatud palju aktiivseid lapsevanemaid, kes on moodustanud lapsevanemate liidu, kus 

arutletakse keelekümbluse korralduse, eesti keele õpetamise ja teiste hariduslike küsimuste, 

probleemide ja eeliste üle. Giacchino-Baker ja Piller (2006) lisavad, et tänu lapsevanemate 

abile ja toetusele võib laste keeleoskus ja üleminek teisele keelele tunduvalt paraneda ja 

areneda. 

Rannut (2000b) toob välja, et varajane teise keele õppimine arendab lapsel analüütilist 

mõtlemist. Lapsed, kes viibivad pidevalt mitmekeelses keskkonnas, õpivad ja hakkavad 

varem sõnu omavahel võrdlema ja uurima, samuti on tulevikus teisele keelele 

vastuvõtlikumad. Lee ja Jeong (2013) on väitnud, et teise keele õppimine võib tulevikus luua 

lastele parema võimaluse  aidata teisi, kes viibivad võõrkeelses keskkonnas ning vajavad 

eneseväljendamisel abi. Gandara (2015) lisab veel, et teise keele omandamine arendab lapse 

keeleteadlikkust ning laiendab silmaringi, sest mitmekülgne keeleoskus on abiks edasisel 

haridusteel. Lee ja Jeong (2013) on öelnud, et õpetajad peavad üheks eeliseks teise keele 

õpetamisel seda, et samal ajal, kui nad õpetavad lapsi ja suhtlevad lapsevanematega, 

arendavad nad samaaegselt oma teise keele oskust, et saavutada veelgi parem keelekasutus. 

Gallagher ja Leahy (2014) on välja toonud, et paljud õpetajad arvavad, et lapsele võõrast 

keelt õpetada on suur töö, kuid hiljem positiivseid tulemusi nähes tekitab see hea enesetunde, 

sest eesmärk on saavutatud. Lisaks saavad õpetajad arendada lastes hoolivust teiste laste 

vastu, luua austus teiste kultuuride vastu ning mõista laste eripära. Varajase 

keelekümblusprogrammi paremaks sujumiseks korraldatakse keelekümblusõpetajatele 

erinevaid koolitusi ja nõustamisi. Koostööd teevad vene ja eesti õppekeelega asutused, kus 

tehakse ühiseid ettevõtmisi. Õpetajatele pakutakse abimaterjale ja tuge (Keelekümbluskeskus 

& Sa Innove, 2014).   

 

Keelekümblusega seotud probleemid 

Mehisto et al. (2010)  on öelnud, et vaatamata sellele, et programm on Eestis ligi 15 

aastat vana ja tulemused on jätkuvalt muljet avaldavad, ilmnevad ka siin nagu iga protsessi 

käigus probleemid ja takistused. Cammarata ja Tedick (2012) toovad välja esmase 

probleemina sobivate ja hea keelekompetentsiga õpetajate leidmise. Keelekümblusõpetaja on 

lastele eeskujuks, seega peavad nad veenduma oma sihtkeele korrektsuses, siis toimuvad ka 
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suuremad arengud teise keele omandamises. Keelekümbluskeskus ja SA Innove (2014) ja 

Hickey ja Meija (2014) selgitavad, et õpetajad toetavad lapsi teise keele omandamisel vähe, 

ei rõhutata piisavalt sobiva keelekeskkonna vajalikkust, kuid õpetajad peaksid oskama luua 

sobiva keskkonna, kus lastel oleks lihtsam teist keelt omandada. Välja on toodud ka mitmed 

probleemid keelekümbluse korralduses: ruumipuudus, õpetajate ja õppematerjalide puudus. 

Lisaks veel lasteaia juhtkonnaga seotud probleemid, kes peaksid olema aktiivsema suhtumise 

ja mõistmisega keelekümbluse tegevustesse  (Sau-Ek, Loogna, & Võõbuse, 2008; Hickey & 

Meija, 2014). Keelekümblusõpetajate koolitustel keskendutakse liigselt teise keele 

õpetamisele. Teise keele õpetamisel peab õpetaja teadma, kuidas õpetamiseks püstitatud 

eesmärgid ja ettevalmistused kajastuksid praktikas, mida õpetajad ise vajaksid, et oma 

teadmisi ja oskusi arendada ning oskama kombineerida teist keelt erinevates õppe- ja 

kasvatustegevustes (Al-Drawish, 2013). 

Mehisto et al., (2010) on välja toonud, et keelekümblusõpetajad kulutavad 

ettevalmistusele palju aega, sest igaks tegevuseks on vaja teadlikku pingutust 

keeleõpetamiseks, eesmärkide püstitamiseks, materjalide otsimiseks, mis sobiksid 

võimalikult paljudele õpilastele. Fortune (s.a.) toob välja, et keelekümblusõpetajatel on suur 

koormus, seega vajavad nad suuremat toetust, mõistmist ja tähelepanu. Dolean (2015) lisab, 

et lapsevanemad peaksid arvestama, et teise keele omandamine nõuab aega ning kõik ei 

toimu koheselt. Õpetajad võiksid lapsevanemaid tihedamalt informeerida eesmärkidest, 

programmi eripärast ja edaspidistest plaanidest (Kroppi, 2003).   

 

Uurimuse eesmärk ja uurimisküsimused 

Uurimuse eesmärk on anda ülevaade keelekümblusõpetajate arusaamadest oma rollist 

ja peamistest eelistest, probleemidest ja edendamise võimalustest varajases keelekümbluses. 

Tulenevalt uurimuse eesmärgist soovib autor leida vastuseid järgnevale kolmele pea-

uurimisküsimusele: 

1. Millised on lasteaiaõpetajate arusaamad oma rollist varajases keelekümbluses? Küsimus 

põhineb teoorial, kus selgitatakse, et keelekümblusõpetajad peavad olema head suhtlejad 

ning vajadusel oskama vajalikku nõu anda, sealjuures julgustada ja innustada 

lapsevanemaid rohkem tutvustama lastele nende emakeelt, kultuuri ja traditsioone 

(Pishghadam et al., 2015). Õpetajate võtmeoskused teise keele õpetamisel on avatus, 

empaatia, kohanemisvõime, paindlikus, suhtlemisoskus, enesekindlus, keelteoskus, 

kultuuriline teadlikus ja meeskonnatöö. Lisaks võtmeoskustele peab õpetaja kasutama 

erialast metoodikat ja kultuuridevahelisi teadmisi (Sther, 2011).  
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2. Millised on keelekümblusõpetajate arusaamad varajase keelekümbluse eelistest? 

Küsimus tuleneb uurimusest, kus selgitatakse, et õpetajad peavad üheks tugevaks osaks 

teise keele arengu jälgimist. Lapsed muutuvad enesekindlamaks ja julgevad rohkem 

teises keeles rääkida (Chan, 2014). Tulemusi nähes tekitab see õpetajates hea enesetunde, 

lisaks saavad arendada hoolivust teiste laste vastu ja luua austuse teiste kultuuride vastu 

ning mõista laste eripära (Pellerin, 2014). 

3. Milliseid probleeme näevad lasteaiaõpetajad keelekümblusrühmas õpetamisel? Küsimus 

põhineb Sau-Ek et al. (2008) uurimusel ja Hickey ja Meija (2014) teoorial, kus tuuakse 

välja peamised probleemid varajases keelekümbluses, milleks on sobivate õpetajate 

leidmine, õppematerjalide puudus, juhtkonnaga seotud probleemid, hea 

keelekompetentsiga õpetajate leidmine (Sau-Ek et al., 2008; Hickey & Meija, 2014; 

Cammarata & Tedick, 2012). Reyhner (2000) lisab, et keelekümblusõpetaja peab 

sihtkeelt valdama korrektselt. Ühe probleemina tuuakse välja, et õpetajad kulub 

ettevalmistustele palju aega ning koolitustel keskendutakse liigselt ainult teise keele 

õpetamisele (Mehisto et al., 2010; Al-Drawish, 2013).  

4. Millised on keelekümblusõpetajate arusaamad erinevate osapoolte võimalustest varajase 

keelekümbluse edendamiseks? Küsimus põhineb teoorial, kus tuuakse välja, et varajase 

keelekümbluse paremaks sujumiseks korraldatakse õpetajatele erinevaid koolitusi ja 

nõustamisi, sealjuures abimaterjale ning emotsionaalset tuge (Keelekümbluskeskus & SA 

Innove, 2014). 

 

Metoodika 

Valim 

Valimi moodustamiseks kasutati eesmärgipärast valimit, mille puhul valiti uuritavad 

vastavalt kindlatele kriteeriumitele (Polkinghorne, 2005; Laherand, 2008). Kriteeriumiks oli 

leida õpetajaid, kes töötavad  Lõuna – Eesti keelekümbluslasteaedades varajase 

keelekümbluse rühmas. Uuritavatega saada ühendust keelekümblusprogrammi kodulehel 

oleva keelekümbluses osalevate lasteaia nimekirja alusel. Uuringus osalevate õpetajatega sai 

töö autor ühendust läbi õppealajuhatajate ja direktorite. Valimisse kuulusid kuus varajase 

keelekümbluse lasteaiaõpetajat. Anonüümsuse tagamiseks asendati kõik uurimuses osalenud 

isikute nimed pseudonüümidega. Uuritavate tööstaaž keelekümblusõpetajana varieerus kahest 

kuust kuni kümne aastani. 

 

Andmete kogumine 
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Andmete kogumiseks kasutati poolstruktureeritud intervjuud, mille koostajaks ja 

läbiviijaks oli töö autor. Hirsjärv, Remes ja Sajavaara (2005) toovad poolstruktureeritud 

intervjuu eelisena välja paindlikkuse ning erinevate ja täpsustavate vastuste saamise. 

Intervjuu kava koosnes kolmest osast ehk kolmest põhiküsimusest, millele järgnesid 

täpsustavad ja suunavad alaküsimused. Uurimuse esimese osa küsimustega soovis töö autor 

leida vastuseid, milline on õpetajate roll varajases keelekümbluses. Teise osa küsimustega 

sooviti leida vastused probleemidele, mida näevad õpetajad varajases keelekümbluses. 

Kolmanda osa küsimustega prooviti välja selgitada, milliseid eeliseid tajuvad tegevõpetajad 

keelekümblusrühmas õpetamisel ning mida nad saaksid teha varajase keelekümbluse 

edendamiseks. Enne intervjuueerimist selgitati uuritavatele uurimistöö eesmärki ja 

uurimistöö teemat ning paluti luba intervjuu salvestamiseks. Intervjuud alustati 

sissejuhatavate küsimustega uuritavate taustaandmete kogumiseks ja vabama ning 

positiivsema õhkkonna loomiseks.  Intervjuu kava on välja toodud lisas nr 1. 

Uurimuse usaldusväärsuse tagamiseks viidi läbi pilootintervjuu, mille eesmärgiks oli 

täpsustada ja täiendada intervjuuküsimusi ja kontrollida küsimuste mõistetavust ja 

arusaadavust. Pilootintervjuu transkribeeriti, analüüsiti ning seejärel korrigeeriti, mille 

tulemusel tehti intervjuus mõned täpsustavad parandused. Kuna sisulisi muudatusi intervjuu 

küsimustikus ei tehtud on andmestikku kaasatud ka pilootintervjuu. 

Peale intervjuu kava korrigeerimist viidi intervjuud läbi viie õpetajaga ajavahemikus 8-

15 veebruar 2016. Kõik uurimuses kasutatud intervjuud viidi läbi uuritavate poolt valitud 

kohas ja ajal, neli intervjuud kahest salvestati diktofoniga. Kõikidele intervjueeritavatele 

selgitati, et avaldatud info jääb anonüümseks ja isikupõhist infot ei avaldata kolmandatele 

isikutele. Kõik uurimuses osalenud õpetajate nimed asendati pseudonüümidega. Uurimuse 

usaldusväärsuse suurendamiseks koostas töö autor uurimispäeviku, mis on leitav lisas nr 2.  

 

Andmeanalüüs 

Andmete analüüsimiseks kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi, mille eeliseks on võimalus 

intervjuus saadud teksti sisus keskenduda peamistele ja tähtsamatele tähendustele. 

Kvalitatiivne sisuanalüüs võimaldab kasutada erinevaid lähenemisviise. Antud töö 

koostamisel kasutati induktiivset sisuanalüüsi (Elo & Kyngäs, 2008). Induktiivset 

sisuanalüüsi on soovituslik kasutada juhul kui uuritava teema kohta ei ole piisavalt teoreetilisi 

või uuritavaid andmeid (Laherand, 2008).  

Andmete analüüsimist alustati intervjuude transkribeerimisega. Diktofonilt lisati 

helisalvestused arvutisse, kus toimus intervjuu põhjalik kuulamine, et transkriptsioon saaks 
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võimalikult täpne. Intervjueeritavate anonüümsuse tagamiseks kasutati pärisnimede asemel 

pseudonüüme. Keskmiselt kulus ühe intervjuu transkribeerimiseks viis tundi.  

Transkribeerimise järgselt kogutud andmed analüüsiti andmeanalüüsikeskkonnas 

QCAmap, kuhu lisati intervjuude transkribeeritud failid, mis muudeti ja salvestati failitüübiga 

.txt. Transkribeeritud intervjuud lisati kolme uurimisküsimuse alla, mille tulemusena tekkis 

kolm kodeerimisrühma. Elo ja Kyngäs (2008) kirjutavad, et induktiivse sisuanalüüsi puhul 

järgitakse teksti üksikult üldisele, kus alustatakse üksikutest koodidest ning seejärel tekivad 

saadud andmetest suuremad kategooriad. Intervjuud loeti korduvalt läbi ning seejärel hakati 

valima tähenduslikke üksusi. Tähenduslik üksus võib sisaldada rohkem kui ühte mõtet ja 

koosneda rohkemast kui ühest lausest või sõnast (Elo & Kyngäs, 2008). Tähendusliku 

üksusena valiti tekstist lõigu osa või fraas, mis kandis, lähtudes uurimisküsimusest, töö autori 

jaoks tähtsat mõtet. Uurimuse usaldusväärsuse tõstmiseks kaasas töö autor kodeerimisse 

kaaskodeerija. Korduskodeerimine viidi läbi siis, kui esialgsed koodid olid leitud, mille 

käigus leidis kaaskodeerija mõned uued koodid või leiti, et mõned koodid ei ole sobilikud. 

Kaaskodeerija leitud koodid kajastusid samuti QCAmap keskkonnas.  

 Elo ja Kyngäs (2008) toovad välja, et pärast kodeerimist saadud tulemuste põhjal 

koostatakse vastavad kategooriad. Näide andmeanalüüsikeskkonnas QCAmap koostatud 

kodeerimisest on nähtav lisas nr 3. Peale kodeerimist otsiti sarnaste tähendustega koodid ning 

grupeeriti need alakategooriateks (Elo & Kyngäs, 2008). Näide alakategooriate tekkimisest 

tabelis 1.  

 

Tabel 1. Alakategooriate moodustamine koodidest 

Alakategooria                                                            Koodid 

                                                                             Koolitused on olemas, aga eriti kasulikud ei ole 

                                                                             Koolitustel rõhutatakse teoreetilisele poolele,  

                                                                            vähe on praktilist kasu või koguaeg on üks ja sama jutt 

                       Probleemid koolitustega               Varem oli koolitusi rohkem 

                                                                              Koolitusi võiks rohkem olla 

                                                                              Koolitused ja reaalne elu on hoopis erinevad 

                                                                              Koolitusi on piisavalt ja probleeme ei ole 

 

 

Seejärel paigutati alakategooriad nende sisu põhjal suurematesse peakategooriatesse, 

milleks on õpetajate arusaamad oma rollist varajases keelekümbluses, arusaamad varajase 
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keelekümbluse eelistest, varajase keelekümbluse probleemidest ja erinevate osapoolte 

võimalustest varajase keelekümbluse edendamiseks. Seejärel koondati peakategooriad 

kokkuvõtvalt üldkategooriaks, milleks sai õpetajate arusaamad varajasest keelekümblusest. 

Tekkinud kategooriate süsteem on kujutatud lisas nr 4. Tulemused esitati peakategooriate 

kaupa, mille all selgitatakse alakategooriate sisu, mida näitlikustatakse uuritavate tsitaatidega.  

 

Tulemused 

Õpetajate  arusaamad varajase keelekümbluse õpetajate rollist, probleemidest, eelistest 

ja võimalustest jagunesid järgmisteks peakategooriateks: õpetajate arusaamad oma rollist 

varajases keelekümbluses (1), õpetajate arusaamad varajase keelekümbluse eelistest (2), 

õpetajate arusaamad varajase keelekümbluse probleemidest (3) ja õpetajate arusaamad 

erinevate osapoolte võimalustest varajase keelekümbluse edendamiseks (4). Tulemused 

esitatakse peakategooriatest tekkinud alakategooriate kaupa, mille sisu näitlikustatakse 

uuritavate tsitaatidega.  

1. Õpetajate arusaamad oma rollist varajases keelekümbluses. 

Keelekeskkonna loomine. Intervjueeritavate vastuseid analüüsides selgus, et õpetajad 

kasutavad kõige enam keelekeskkonna loomiseks „rääkivaid seinu“. See tähendab, et seinad 

on kaetud selgitavate piltidega. Lisati, et hommikuringid viiakse läbi eesti keeles, vene keelt 

kasutatakse ainult siis, kui on raske sõna või kui tegemist on hingelähedaste teemadega.  

Seina peal on kõik olemas. Meil on need rääkivad seinad, igal pool on pildid (Õpetaja 4).  

Toodi välja erinevaid meetodeid, kuidas keelekeskkonda luua ja teise keele omandamine 

lastele mängulisemaks muuta. Uuritavate vastuseid analüüsides selgus, et õpetajad kasutavad 

teise keele õpetamisel ja keskkonna loomisel kõige rohkem piltide näitamist.  

Kindlasti hästi palju pilte näitame. Sõna-pilt, sõna-pilt koguaeg (Õpetaja 1). 

Teiseks oluliseks meetodiks pidasid õpetajad rutiinkeskkonda. Õpetaja selgitas, et 

rutiinkeskkond on väga oluline. Rutiinkeskkonna loomiseks annab õpetaja igal nädalal 

vastavalt nädalateemale lastele ühe lause, mida nad kõik koos peavad õppima.  

Meil on rutiinkeskkond. Iga nädal anname vastavalt nädala teemale ühe lause, mida nad 

peavad õppima (Õpetaja 1). 

Õpetajad peavad oluliseks ka lastega pidevat suhtlust ja rääkimist, mida tuleks teha aeglaselt 

ja lauseid pidevalt korrates. Lisaks eelnevalt mainitud meetoditele oli välja toodud veel 

laulmist, muinasjuttude jutustamist, liisusalme, näidendeid, häälikumänge, rühmatööd, 

liikumismänge ja õuesõpet.  
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Ikka mängime, räägime ja suhtleme pidevalt. Räägin aeglaselt ja tihti kordan lauset mitu 

korda (Õpetaja 6). 

Lapse valmisoleku hindamine. Õpetajad leidsid, et õige vanus varajase keelekümblusega 

alustamiseks on alates neljandast eluaastast, sest siis on emakeel eakohane ning ohtu 

emakeele ununemisele ei ole. Toodi välja, et sellises vanuses on lastel veel huvi õppida ning 

nad pühenduvad sellele rohkem. Samas leidus õpetaja, kes arvas, et tema sooviks on alustada 

kolmeaastaste lastega, kuna siis on rohkem aega eesti keelt õppida. Enamus õpetajatest 

leidsid, et kolmeaastased lapsed veel ei räägi ning see võib mõjutada laste üldist arengut, 

seetõttu tuleks eelnevalt rääkida logopeediga.  

Piisab 3. eluaastast. Mina tahaksin alustada siis, kui nad on 3. aastased. Kaks aastat on 

vähe keelekümblust. Sõimerühmast koolini oleks parem, siis saab neile rohkem edasi 

anda ja rohkem õpetada (Õpetaja 1).  

Õpetajate käest uuriti, mida nad tahaksid lapsest teada enne, kui laps alustab eesti keele 

omandamist keelekümblusrühmas. Selgus, et õpetajaid alustavad puhtalt lehelt ning ei soovi 

midagi teada ja arvavad, et kui lapsevanemad soovivad, siis ise räägivad õpetajatele, mõned 

õpetajad aga sooviksid teada lapse käitumishäiretest või emakeele oskusest. Intervjueeritavad 

leidsid, et lapse peaks üle kontrollima spetsialistid, kes annavad hinnangu lapse valmidusest 

teise keele omandamisega alustamiseks. Vastasel juhul võib teise keele omandamine olla 

lapse jaoks suur lisakoorem. 

Tihti tehakse nii nagu lapsevanemad soovivad, aga laps ei ole spetsialistide poolt 

kontrollitud, et kas ta on üldse valmis siia tulema. Äkki on lapsel mingid käitumishäired, 

siis on keelekümblus väga suur lisakoorem lapsele (Õpetaja 5). 

Töö autor soovis teada saada, kuidas mõjub eesti keele õpetamine lapse emakeele arengule. 

Intervjuudest selgus, et eesti keele omandamine ei sega emakeele arengut, kui emakeel on 

eakohane. Õpetajad tõid välja, et lapse emakeel on väga oluline, kuna teise keele 

omandamine algab emakeele kaudu, sest alguses peab laps oskama ennast kuidagi 

väljendada. Kui vanemad on otsustanud, et laps alustab keelekümblusrühmas eesti keele 

omandamist, tuleb emakeelega kindlasti tegeleda ka kodus. Vastajad lisasid, et nende 

lasteaias on emakeelel ja eesti keelel võrdne tähtsus, mõlemale keelele pööratakse võrdselt 

tähelepanu. Samas leidus õpetajaid, kes emakeele rolli tähtsaks ei pea ning keskenduvad 

ainult eesti keelele. 

Väga suur. Laps peab tundma ja väljendama ennast ja oma soovid ja unistused kuidagi 

keelega, emakeel on nagu põhi (Õpetaja 2).  
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Mingit rolli ei ole. Emakeele eest vastutavad vanemad, ainult meie lasteaia logopeed aitab 

emakeele arengu puhul (Õpetaja 1).  

Õpetaja valmisolek keelekümblusrühmas õpetamisel. Töö autor soovis teada saada, kuidas 

õpetajad hindavad enda eesti keele oskust ja kuivõrd valmis on nad seda lastele õpetama. 

Uurimusest selgus, et osad õpetajad on kindlad, et peavad eesti keelt veel õppima. Õpetaja 

selgitas, et eesti keelest arusaamisega probleeme ei ole, kuid eneseväljendamisega tekib 

raskusi. Mainiti, et eesti keele oskusega ei saa kunagi rahul olla, kuna eesti keel on õpetajate 

jaoks võõrkeel. Keelekümblusõpetaja sõnul tulevad eesti keeles rääkides mõnikord vead, kuid 

ta teab,  kuidas ja mida lastele õpetada. Selgus tõsiasi, et õpetaja, kelle emakeel on eesti keel, 

pigem unustab keelekümblusrühmas eesti keele, sest viibib pidevalt venekeelses keskkonnas.  

Pean ikka juurde õppima. Arusaamisega mul pole probleemi, aga väljendamisega on, 

mõned sõnad ikka lähevad sassi. Mõnikord valesti kasutan mõned sõnad omavahel 

(Õpetaja 5).  

Uuritavate vastuseid analüüsides selgus, et kõik on kõrgharidusega koolieelse lasteasutuse 

õpetajad ja enne keelekümblusrühma tulekut oli õpetajatel võimalus läbida kursused, kus 

jagati ideid ja soovitusi materjalide ja õppevahendite koostamiseks ja kuidas nende kaudu 

lastele teist keelt õpetada. Lisati, et õpetajad on osa võtnud kõikidest 

keelekümbluskoolitustest, mida on neile pakutud ja soovitatud. Õpetajate sõnul õpetatakse 

keelekümbluskoolitustel, kuidas lastega mängida, suhelda ja hommikuringe läbi viia. Õpetaja 

selgitas, et läheb kahepäevasele keelekümbluse koolitusele, kus räägitakse 

keelekümblusprogrammi ajaloost, põhimõtetest, lapse keelelisest arengust, õpetamisest 

mängu kaudu, keelekümblusõppekavast ja meeskonnatööst. Samas toodi välja, et koolitused 

on olemas ja õpetajad võtavad neist osa, aga koolitustel õpitu ja reaalne elu on hoopis 

erinevad ning mainiti, et praktilist kasu eriti ei ole. Intervjueeritavate vastustest selgus, et 

igapäeva töös aitab neid koostöö teiste keelekümbluslasteaedadega ja õpetajatega. Iga kuu on 

ühine koolitus, kus vaadatakse üksteise tegevusi ning nähtu põhjal antakse soovitusi ja ideid 

edaspidiseks.  

Enne kui läksime keelekümblusrühma õpetama, läbisime kursused, kus saime ideid ja 

teadmisi vahendite ja materjalide koostamiseks ja kuidas neid kasutada, pärast mõtlesime 

veel ise juurde, nii saime hakkama (Õpetaja 1). 

Täna oli meil üks koolitus, kus näitasime Lõuna-Eesti keelekümblusõpetajatele meie 

tegevust ja tutvustasime meie lasteaeda, et tulivad koolidest ja teistest 

keelekümbluslasteaedadest, 26 õpetajat oli kohal (Õpetaja 5). 
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Töö autor soovis teada saada, millised eesmärgid on õpetajad püstitanud teise keele 

õpetamisel. Selgus, et õpetajatel on kindlad eesmärgid, mille järgi nad igapäevaselt töötavad 

ja tegevusi planeerivad. Intervjuu käigus selgus, et peamisteks eesmärkideks on eesti keele 

vastu huvi tekitamine ja elementaarsemate sõnade mõistmine. Lisaks keele omandamisele 

soovisid õpetajad, et lapsed omandaksid teise keele ilma tervisehäireteta ja hea tujuga. 

Tähtsaks eesmärgiks osutus ka vanemate rahulolu. Õpetajad tõid välja veel lugupidava 

suhtumise teise kultuuri vastu.  

Tervisehäireteta lapsed õpiks, et nende närvid oleks ja nad saaksid aru, et tuju oleks neil 

hea ja vanemad oleksid rahul, et kõik oleks hästi, et nad õpiks keele ka (Õpetaja 6). 

 

2. Õpetajate arusaamad varajase keelekümbluse eelistest.  

Eelised õpetajale. Intervjueeritavate vastustest selgus ühe eelisena, et varajase keelekümbluse 

rühmas õpetamine arendab õpetajate eesti keele oskust väga palju. Õpetajad ütlesid, et tihti ei 

teata mõnda sõna emakeeles, aga eesti keeles teatakse. Üks õpetaja, kelle emakeeleks on eesti 

keel, tõi välja, et on lastega samal tasandil, kuna selle õpetaja jaoks on vene keel võõrkeel, 

seega nad lastega pidevalt täiendavad teineteist. Õpetajate sõnul õpivad nad koos lastega iga 

päev uue sõna.  

Me oleme lastega samal tasandil, nende jaoks on eesti keel võõrkeel ja minu jaoks on vene 

keel võõrkeel (Õpetaja 6).  

Õpetajad lisasid, et lastele teise keele õpetamine on motiveeriv, sest iga päev on näha tehtud 

töö tulemusi. Uurimusest selgus, et kui lapse teise keele areng on olnud edukas, tekitab see 

õpetajates suurt rõõmu ja põnevust. Õpetajate sõnul on hea tunne ja tuju läheb paremaks, kui 

peale tema õpetamist oskab laps eesti keeles rääkida.  

Ikka rõõmustame. Täna kiitsin ühte last, kõik oli meeles, mis õppisime eile. Täitsa hea 

tunne oli, et tulemused tulevad (Õpetaja 4). 

Õpetajate sõnul on üheks eeliseks materjalide olemasolu, lihtsalt peab teadma, kust otsida. 

Lisaks aitab õpetajatele omane loovus igast käepärasest asjast midagi kasulikku ja huvitavat 

meisterdada.  Intervjueeritavad tõid välja, et keelekümbluskeskus saadab palju materjali ja 

Innove toetab igal aastal keelekümblusrühmi rahaliselt, et osta vajalikke materjale ja 

õppevahendeid. Mainitakse ka metoodikakeskust, kus õpetajatel on võimalus valida omale 

sobivad vahendid ja materjalid. Põhiliselt otsivad materjale ja õppevahendeid õpetajad 

internetist ja raamatutest. Eraldi toodi välja venekeelsed veebilehed, kus on materjalide 

leitavus suurem. Õpetajad meisterdavad materjale ka lastega ning hiljem kasutavad neid 

õppetöös.  
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Keelekümbluskeskus, nüüd vist Innove, hästi palju toetab meid. Iga aasta toetab 

keelekümblusrühmi rahaliselt, mille abil saame osta vastavaid matejale ja vahendeid 

(Õpetaja 1).  

Õpetajate vastuseid analüüsides selgus, et koolitusi korraldatakse väga palju. Innove 

korraldab igal aastal keelekümblus suvekooli, kus saavad kõik õpetajad kokku, et arutada 

probleeme ning anda üksteisele ideid ja soovitusi. Õpetajate sõnul aitab ja toetab juhtkond 

neid väga palju, annavad võimaluse osaleda koolitustel, kuhu õpetajad ise peavad vajalikuks 

minna. Vastustest selgus, et koostöö teiste keelekümbluslasteaedadega on tihe. Igal kuul 

käiakse üksteist vaatamas, mille põhjal arutletakse tegevuste kitsaskohtade ja eeliste üle ning 

jagatakse ideid ja soovitusi.  

Innove teeb iga aasta suvel keelekümblus suvekooli, kus saavad kokku kõik keelekümbluse 

õpetajad . See on tore kokkusaamine, kus arutame erinevaid asjaolusid ja jagame ideid ja 

soovitusi (Õpetaja 4). 

Eelised lapsele. Töö autor soovis teada saada, millised eeliseid annab varajane keelekümblus 

lastele, kui võrrelda seda tavalise keeleõppega. Intervjuudest selgus, et varajase 

keelekümbluse puhul on lastel võimalus eesti keeles rääkida ja seda kuulata terve päev. Laps 

puutub keelega rohkem kokku ja saab keelt omandada rahulikus tempos.  

Laps puutub keelega rohkem kokku. Ta elab selles keeles, ta mängib ja  õpib selles keeles 

ja õpetaja on koguaeg tema kõrval, laps teab, et see on see inimene, kes räägib seda teist 

keelt (Õpetaja 2). 

Uurimusest selgus, et varajase keelekümbluse eeliseks on, et lapsed on vähem stressis ja 

lapsed õpivad kõik koos eesti keelt. Õpetajad leiavad, et varajane keelekümblus annab lastele 

rohkem julgust, enesekindlust ja hea suhtlemisvõime. Intervjuust selgus, et lapsed on julged 

suhtlejad mänguplatsidel, kus nad pingutavad üks sõna eesti keeles ja teine vene keeles, et 

teised lapsed neist aru saaksid. Lapsed räägivad omavahel küll emakeeles, kuid tihti 

mängitakse läbi hommikuringe, kus lapsed proovivad seletada ja tõlkida eesti keelde  

arusaamatuks jäänud korraldusi. Varajase keelekümbluse ühe eelisena tuuakse välja 

kolmanda võõrkeele õppimise võimaluse. Õpetaja lisab, et varajane teise keele õppimine 

aitab tulevikus paremaid kirjandeid kirjutada, annab paremaid võimalusi kõrghariduse 

omandamisel ning tulevikus on neil töö leidmine on lihtsam. 

Siis, kui nad lähevad mänguplatsile, siis vanem ütleb, et näed, läks ja küsis. Mõnikord nad 

küll ei saa aru, mis neile vastatakse, aga nad ikka on julged ja lähevad ja küsivad. 

Suhtlevad ka nii, et üks sõna eesti keeles ja teine vene keeles, et ikka pingutavad selle 

nimel, et nendest saadakse aru (Õpetaja 5).  



Varajase keelekümbluse õpetaja roll, eelised, probleemid ja võimalused 21 

 

 

3. Õpetajate arusaamad varajase keelekümbluse probleemidest. 

Probleemid varajase keelekümbluse korralduses. Intervjuu vastustest selgus, et õpetajatel 

võiks olla suurem töötasu, kuna keelekümblusrühmas õpetamine nõuab palju suuremat 

pingetaluvust, ettevalmistustööd ja lisatööd õppetöö diferentseerimises. Veel mainiti 

probleeme materjalide kättesaadavuses ja koolituste kvaliteedis. 

Väga keeruline, sest meie riigis pole midagi, oleks rohkem materjale, oleks rohkem 

mänge, oleks rohkem...(Õpetaja 6). 

Uurimusest selgus, et materjale ja õppevahendeid on küll palju, kuid õpetajad peavad neid 

enamasti ise otsima, oma rühma tarbeks sobitama ja sellele kulub väga palju aega. Vastajad 

leidsid, et keelekümblusõpetajana alustada oli väga raske, sest siis ei olnud materjale ja kõik 

tuli ise teha. Õpetaja tõi välja, et temal ei ole veel nii palju kogemust, kui teistel õpetajatel, 

seega on materjalide tegemine aeganõudvam. Toodi välja, et materjale ja raamatuid võiks 

rohkem olla, siis ei kuluks nii palju aega internetist otsimise peale.  

Materjale ja raamatuid sooviks rohkem, et ei peaks kodus palju aega internetist otsimiseks 

palju aega raiskama (Õpetaja 6).  

Uuritavate vastuseid analüüsides selgus, et kui mõned õpetajad ei leia 

keelekümbluskoolitustes mingeid probleeme ning neid on piisavalt, siis teised õpetajad 

leidsid, et koolitusi võiks rohkem olla. Toodi välja, et koolitused on olemas, kuid eriti 

kasulikeks neid ei hinnata. Peamiseks probleemiks nimetati, et koolitustest on vähe praktilist 

kasu, rohkem räägitakse teoreetilistest külgedest või korratakse ühte ja sama teemat. Nimetati 

Innovet, kes korraldab palju koolitusi, aga kas koolituste informatsioon jõuab 

keelekümblusõpetajateni ning kas kõik õpetajad osalevad koolitustel, sellele õpetaja vastust 

ei teadnud.   

Nii palju kui ma tean, siis Innove päris palju tegeleb keelekümblusega. Ainuke asi on see, 

et kas kõik saavad seda uut infot? Kas kõik keelekümbluse õpetajad käivad kõikidel 

koolitustel? Seda ma veel ei tea (Õpetaja 6).  

Probleemid keelekümblusrühmas õpetamisel. Õpetajate vastustest selgus, et mõned õpetajad 

keelekümblusrühmas õpetamisel probleeme ei näe, kuid leidus õpetajaid, kes siiski leidsid, et 

probleemid on olemas. Ühe probleemina toodi välja, et varajase keelekümbluse rühmas 

alustada on raske, sest siis algab kõik puhtalt lehelt. Lisati, et üheks probleemiks 

keelekümbluse rühmas õpetamisel on laste liiga aeglane keeleline areng ja palju aega kulub 

selgitamisele. Selgus tõsiasi, et paljud lapsed vajavad logopeedilist abi või ei oska veel oma 
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emakeelt. Leiti, et  laste motiveerimine on mõnikord raske. Intervjueeritav tõi välja, et raske 

on see, kui lisaks keelele tuleb paralleelselt edasi anda ka teadmisi.  

Motiveerimine on natukene probleem, pigem raskus, mitte probleem, aga mõnikord laps ei 

ole motiveeritud ja siis pead otsima, kuidas motiveerida. See on loomulik (Õpetaja 2).  

Õpetajate arvates on üheks probleemiks ka asjaolu, et lapsevanemad ei usalda õpetajaid ja 

nende ootused on liiga kõrged. Lapsevanemad on seadnud kõik ootused õpetajatele ja ei 

tegele ise lapse keele arendamisega. Toodi välja, et lapsevanemad on väga erinevad, mõned 

ei toeta ega tegele lapse arenguga, samas teised vanemad toetavad ja pakuvad ülearugi 

väljaspool lasteaeda eakohast keelekeskkonda. Õpetaja arvates peaksid lapsevanemad olema 

rahulikud ja laskma lastel omas tempos areneda, liigne pealesurumine võib keelearengut 

hoopis takistada. Nad võiksid lapsi rohkem kiita ja julgustada ning tunda huvi lasteaias õpitu 

kohta.  

Noo kõigepealt on selline probleem, et vanemad eriti ei usalda või siis nad ootavad liiga 

palju. Kui näiteks laps on juba keelekümbluses, nad ootavad, et nad võrdselt räägivad 

eesti keelt kui ka vene keelt. Nad loobuvad enda tööst ja arvavad, et meie teeme kõik ära 

ja ongi korras või siis nad ei oota mitte midagi ja jätavad mulje, et neid ei huvita mitte 

midagi (Õpetaja 5).  

Töö autor soovis teada saada, milliseid probleeme toob keelekümblusrühmas õpetamisel 

kaasa vähene eesti keele oskus. Intervjuudest selgus, et sellisel juhul õpetajad õpivad laused 

ja sõnad, mida lastele õpetada soovivad, pähe. See takistab õpetajate elavat suhtlust lastega. 

Keelekümblusõpetaja on keeleliselt eeskujuks lastele, seega toodi välja, et suureks 

probleemiks võib kujuneda õpetajal aktsent, mida lapsed kuulevad ja hakkavad kordama.  

Samas leidus õpetajaid, kelle meelest ei too vähene eesti keele oskus keelekümblusrühmas 

õpetamisel kaasa probleeme.  

Kui keele õpetajal on aktsent, see on halb, sest lapsed kuulevad seda ja kordavad 

samamoodi (Õpetaja 6).  

Intervjuust selgus, et õpetajate meelest saaks eesti keele osavust parandada minnes 

keelekursustele, suheldes sõpradega, lugedes kirjandust, vaadates televisiooni ja kuulates 

raadiot. Leidus õpetajaid, kes arvasid, et eesti keelt saab parandada koos lastega õppides ja 

arendades. Õpetaja tõi välja, et peamiseks probleemiks on lisatasu puudumine. 

Keelekümblusõpetajal on rohkem lisatööd, kui tavaõpetajal ning see ei motiveeri 

keelekümblusõpetajaid eesti keelt õppima.  

Lisatasu ei maksta, miks nad peavad rohkem pingutama, kui seda sama raha saab õpetaja 

palju kergema töö eest, sest last, kes keelt ei tunne, on palju raskem õpetada (Õpetaja 6).  
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4. Õpetajate arusaamad erinevate osapoolte võimalustest varajase keelekümbluse 

edendamiseks. 

Õpetajate võimalused varajase keelekümbluse edendamiseks. Töö autor soovis teada saada, 

mida õpetajad saaksid teha varajase keelekümbluse edendamiseks. Intervjuudest selgus, et 

õpetaja peaks rohkem õppima, käima koolitustel ja tihedamalt tegema koostööd teiste 

keelekümbluslasteaedadega. Lisati veel huvitavate mängude, tegevuste ja materjalide välja 

mõtlemine ja otsimine internetist. Õpetaja sõnul on internetis palju huvitavaid töid, mida 

jagavad kogenud õpetajad. Vastajad leidsid, et õpetaja saaks varajase keelekümbluse 

edendamiseks või probleemide lahendamiseks olla parem psühholoog, et märgata lapsi, kes 

on valmis keelt omandama ja kellel läheb kohanemiseks rohkem aega. Lapsevanemad peavad 

ka väljaspool lasteaeda tegelema lapse keelelise arenguga, seega saavad õpetajad neile 

soovitada erinevaid raamatuid ja teatrietendusi ning korraldada arenguvestlusi, kus saab anda 

põhjalikumaid soovitusi. Õpetajad toovad välja, et rohkem tuleb teha tööd, siis tulevad ka 

tulemused. 

Õpetajad peaksid olema väga head psühholoogid, et arusaada, et kes on kinnise 

iseloomuga, et võib olla lasta lapsel siis ise omas kompotis olla ja pärast ta tuleb ise su 

juurde. Mõni laps on just selline, et ta tahaks, aga ta ei tea kuidas. Ise peab teadma, keda 

sa jätad rahule ja kellega hakkad kohe tegutsema (Õpetaja 5). 

Lasteaia juhtkonna võimalused varajase keelekümbluse edendamiseks. Varajase 

keelekümbluse õpetajad tõid välja, et lasteaia juhtkond võiks varajase keelekümbluse 

edendamiseks või probleemide lahendamiseks kutsuda kolleege keelekümbluslasteaedadest 

tihedamini lahtiseid tegevusi vaatama. Sellisel juhul saaksid õpetajad jagada teistega rohkem 

soovitusi ja anda nõu, mida võiks muuta ning järgmine kord paremini teha. Mainiti veel, et 

juhtkond võiks keelekümblusrühma laste arvu vähemaks võtta, siis oleks palju kergem.  

Et lapsi oleks vähem keelekümblusrühmas. Oleks vähem, siis oleks parem (Õpetaja 3). 

Innove võimalused varajase keelekümbluse edendamiseks. Töö autor soovis teada saada, 

mida õpetajad arvavad Innove võimalustest varajase keelekümbluse edendamiseks. 

Uurimusest selgus, et Innove võiks veel rohkem välja mõelda uusi programme, mänge ja 

materjale. Mainiti uut kahesuunalise keelekümbluse programmi, mis õpetajate meelest annab 

lastele rohkem võimalusi ning tulevikus on lihtsam suhelda. Samas leiti, et kahesuunaline 

keelekümblus ei toimi, kuna selle põhimõtet ei ole lapsevanematele korralikult selgitatud, 

seega vanemad  ei usalda ning kardavad, et laste emakeel ununeb. Õpetajad sooviksid 

igapäeva tööellu midagi uut ja värskendavat, näiteks uus ja moodne õpikeskkond. Vastajad 
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tõid välja, et Innove võiks hoolitseda selle eest, et uute koolituste informatsioon jõuaks 

kõikide õpetajateni. Samuti mainiti, et keelekümblusprogrammi, kahesuunalise 

keelekümbluse programmi ja varajase keelekümbluse rühmi võiks rohkem avada ja 

reklaamida, korraldades koolitusi lapsevanematele, kindlasti oleks oluline taolisi uudseid 

koolitusi reklaamida ajalehes ja internetis ning rääkida programmi probleemidest ja eelistest.  

Igasugused uued programmid ja uued materjalid, pildid ja mängud, mis nad välja 

mõtlevad (Õpetaja 6).  

 

Arutelu 

Muukeelsed lapsed on õpetajatele suurem väljakutse kui ainult ühte keelt kõnelevad 

lapsed (Hallap, 2008), seega seati bakalaureusetöö eesmärgiks välja selgitada 

keelekümblusõpetajate arusaamad oma rollist varajases keelekümbluses ja selle eelistest, 

probleemidest ja edendamise võimalustest.  

Esimesele uurimisküsimusele millised on keelekümblusõpetajate arusaamad oma rollist 

varajases keelekümbluses, selgus, et õpetaja on see, kes loob lapsele sobiliku keelekeskkonna 

(Pishghadam et al., 2015), kuid selle kohta ei saadud intervjuudest piisavalt vajalikku 

informatsiooni, seega võib järeldada, et õpetajatele kajastatakse keelekeskkonna vajalikkust 

liiga vähe (Hickey & Meija, 2014; Keelekümbluskeskus ja SA Innove, 2014). Stephen et al. 

(2012) lisab, et rühmaruumi keskkond peaks olema lapsekeskne, see aitab lastel julgemalt 

teises keeles suhelda, tekitab turvatunde ja arusaadavuse elementaarsest igapäeva elust. 

Intervjuudest saadud vastuseid analüüsides kasutavad õpetajad keelekeskkonna loomiseks 

„rääkivaid seinu“, erinevaid meetodeid ning üks õpetaja - üks keel põhimõtet 

(Keelekümblusprogramm & SA Innove, s.a.). Käesoleva töö autorile tundus mõneti üllatav, 

et keelekümblusrühma ruumide kujundus ei tundunud teise keele omandamiseks piisavad.  

Enamus uurimuses osalenud õpetajad leidsid, et varajase keelekümblusega võiks 

alustada neljandast eluaastast, mis ühtib kirjanduses olevaga (Buyl & Housen, 2014; Baker, 

2005). Õpetaja, kes soovis alustada kolme aastastega leidis, et siis on rohkem aega teise keele 

õpetamiseks, kuid Baker (2005) tõi välja, et alates viiendast eluaastast on lapsed keelele 

vastuvõtlikumad ja omandavad selle loomulikul viisil. Lastele, kes alustavad varajases 

keelekümbluses teise keele omandamist ei korraldata katseid, vaid vesteldakse emakeeles 

(Keelekümblusprogramm & SA Innove, s.a.). Tulemustest selgus, et ei tähtsustata lapse 

arengut ja eripärasid enne keelekümblusrühma tulekut. Töö autori arvates ei ole õpetajatele 

piisavalt selgitatud, millised tagajärjed tekivad, kui ei ole eelnevalt lapse arenguga tutvutud. 

Kärtner et al. (2005) lisavad, et õpetaja peaks esmalt tutvuma lapse emakeele arenguga. 
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Sarnast aspekti rõhutasid uuringutes osalenud keelekümblusõpetajad, kes lisasid veel 

teadmised käitumishäiretest ning soovist, et lapse valmisolekut hindaksid spetsialistid.  

Osade õpetajate vastustest selgus, et nende ülesandeks on keskenduda ainult teisele 

keelele ning lisavad, et emakeelega peaksid tegelema ainult lapsevanemad. Teoreetikud on 

öelnud, et õpetaja on see, kes peab lapsevanemaid innustama ja julgustama rohkem 

tutvustama lastele nende emakeelt, kultuuri ja traditsioone (Pishghadam et al., 2015). Teise 

keele õpetamisel võiks õpetaja toetava aspektina tuua paralleelselt kõrvale lapse emakeele, et 

tekiks keelte omavaheline seos ja lihtsustaks arusaadavust (Horst et al., 2010), mis ühildub ka 

nende õpetajate arvamusega, kes peavad emakeele rolli teise keele õpetamisel väga tähtsaks.  

Mitmed autorid on rõhutanud, et keelekümblusõpetaja on oma keelekasutusega 

eeskujuks lastele (Hickey & Meija, 2014; Vaish, 2012; Mete, 2015). Uurimuses osalenud 

õpetajate vastustest selgus, et enamus õpetajate emakeel ei ole eesti keel ning peavad seda 

veel õppima, mis on vastuolus teooriaga, kus väidetakse, et keelekümblusõpetaja emakeeleks 

peaks olema keel, mida ta õpetab lastele teise keelena või valdama sihtkeelt kõrgel tasemel 

(Mete, 2015). Õpetaja peaks oskama teist keelt rääkida soravalt, sealjuures korrektne hääldus 

ja intonatsioon (Dolean, 2015), kuid vastuseid analüüsides selgus, et õpetajate eesti keeles 

esinevad vead.  

Õpetaja peab enne keelekümblusrühma tulekut teadma kuidas ja mida ta teeb, kui 

õpetab lastele teist keelt, selleks on vajalik kasutada erialast metoodikat ja kultuuridevahelisi 

teadmisi (Sther, 2011). Õpetajad on läbinud enne keelekümblusrühma tulekut vastavad 

sissejuhatavad koolitused, kus räägiti materjalide ja õppevahendite koostamisest ja üldiselt 

varajase keelekümbluse olemusest, mida on kajastatud ka kirjanduses (Keelekümbluskeskus 

& SA Innove, 2014). Enne teise keele õpetamist peaks õpetaja esmalt seadma kindlad 

eemärgid (Cullen et al., 2009).  Tulemustest selgus, et õpetajate peamisteks eesmärkideks on 

eesti keele vastu huvi tekitamine ja elementaarsemate sõnade mõistmine, sealjuures teise 

keele omandamine hea tuju ja tervisehäireteta.  

Teisele uurimisküsimusele millised on keelekümblusõpetajate arusaamad varajase 

keelekümbluse eelistest, selgus, et varajane keelekümblus võimaldab õpetajatel oma teise 

keele oskust arendada, mis ühtib autorite poolt väljatooduga (Lee & Jeong, 2013). Õpetajad 

tõid välja, et teise keele õpetamine on motiveeriv, kuna iga päev on näha tehtud töö tulemusi, 

mis tekitab palju häid emotsioone (Gallagher & Leahy, 2014). Keelekümblusprogrmm ja SA 

Innove (s.a.) lisavad, et keelekümblusprogramm on rajanud mitu piirkondliku 

metoodikakeskust, mille eesmärgiks on pakkuda õpetajatele rohkem võimalusi ja vahendeid 

teise keele õpetamiseks, sarnase fakti mainisid ka üksikud uuritavad, kes lisasid veel, et 
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Innove toetab keelekümblusrühmi igal aastal rahaliselt vajalike materjalide ja vahendite 

ostmiseks. Töö autori jaoks oli üllatav, et metoodikakeskuse ja Innove rahalisest toetuse 

rääkisid vaid osad õpetajad, seega võib järeldada, et see informatsioon ei ole kõikidele 

õpetajatele kättesaadav või õpetajad ei ole metoodikakeskuse olemasolust teadlikud. Üksikute 

õpetajate sõnul korraldatakse keelekümbluskoolitusi väga palju (Keelekümbluskeskus & SA 

Innove, 2014).  

Intervjuudest selgus, et varajane keelekümblus annab lastele rohkem julgust, 

enesekindlust ja hea suhtlemisvõime. Uuritavate seisukohad ühildusid teoreetikute 

arvamustega (Gandara, 2015; Melendez & Beck, 2013; Baker, 2005), kes lisavad veel 

võimaluse suhelda inimestega rohkem kui ühes keeles. Lee ja Jeong (2012) ütlevad, et teise 

keele oskus võimaldab lastel aidata teisi, kes vajavad võõrkeelses keskkonnas 

eneseväljendamisel abi.  Õpetajate vastuseid analüüsides selgus, et varajane keelekümblus 

võimaldab kolmanda võõrkeele lihtsama omandamise, annab parema võimaluse hariduse 

omandamisel ja töö leidmisel (Gandara, 2015; Rannut 2000b). Õpetajad lisavad veel 

stressivaba keskkonna, rahuliku tempo ja rohkem võimalusi teises keeles rääkida. 

Kolmandale uurimisküsimusele millised on õpetajate arusaamad varajase 

keelekümbluse probleemidest, selgus, et  üksikute õpetajate meelest nõuab 

keelekümblusrühmas õpetamine palju lisatööd, seega võiks õpetajatel olla suurem töötasu. 

Sarnane probleem kajastub kirjanduses, kus kirjutatakse, et keelekümblusõpetajate suure 

koormuse tõttu vajaksid nad suuremat toetust, mõistmist ja tähelepanu (Fortune, s.a.). 

Õpetajad leidsid, et probleemid esinevad materjalide kättesaadavuses. Materjalide otsimisele 

kulub väga palju aega, mis on välja toodud ka teoorias, kus Sau-Ek et al. (2008) ja Hickey ja 

Meija (2014) lisavad, et üheks probleemiks on õppematerjalide puudus. Samas on see 

vastuolus Keelekümblusprogramm ja SA Innove (s.a.) väljatooduga, kus öeldakse, et 

metoodikakeskus pakub õpetajatele vajalikke materjale ja õppevahendeid teise keele 

õpetamiseks. Mehisto et al. (2010) lisab, et iga tegevuse planeerimine nõuab õpetajatelt 

pingutust ning sellepärast kulutavad õpetajad ettevalmistustele palju aega.   

Enamus õpetajad leidsid, et keelekümbluskoolitustes probleeme ei esine, kuid siiski 

võiks praktilise kasuteguriga koolitusi rohkem olla.  SA Innove (2014) selgitavad, et õpetajad 

osalevad koolitustel vähemalt üle ühe aasta. Õpetajad lisavad, et koolitustel keskendutakse 

liigselt teooriale, praktilist kasu võiks rohkem olla ning tihti korratakse ühte ja sama teemat. 

Vaish (2012) on öelnud, et koolitused peaksid olema võimalikult mitmekesised, sest lapsed 

on erinevad. Al- Drawish (2013) lisab, et koolitustel keskendutakse liigselt teise keele 
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õpetamisele, lisaks sellele tuleks kajastada, kuidas saadud teadmisi kasutada praktikas ning 

milline on sealjuures õpetaja roll. 

Õpetajate vastustest selgus, et keelekümblusrühmas alustada on raske ja laste keeleline 

areng on liiga aeglane, palju aega kulub selgitamisele. Clarke (2009) selgitab, et lapsed 

võivad juba varakult võõrkeelest aru saada, kuid neil puudub julgus seda kasutada. Õpetaja 

roll on lapsi julgustada ja innustada (Mhathuna, 2008; Buyl & Housen, 2014). Üksikud 

õpetajad tõid välja, et lapsed vajavad logopeedilist abi või ei oska veel emakeelt, siinkohal 

peab õpetaja enne keelekümblusrühma tulekut tutvuma lapse emakeelega (Kärtner et al., 

2005). Samuti leiti, et laste motiveerimine on raske ning lisaks keelele peab õpetaja ka oma 

teadmisi edasi andma (Sther, 2011).  

Lapsevanemad peaksid arvestama, et teise keele omandamine nõuab aega ning kõik ei 

toimu koheselt (Dolean, 2015), sarnase probleemi tõid välja ka õpetajad, kes lisasid, et 

lapsevanemad peaksid lastel laskma rahulikult ja omas tempos keeleliselt areneda, sealjuures 

lapsi kiitma ja julgustama. Lisaks selgus, et lapsevanemad peaksid lapse keelelise arenguga 

tegelema ka väljaspool lasteaeda. Õpetaja peaks lapsevanemaid tihedamalt informeerima 

seatud eesmärkidest, probleemidest, eelistest ja edaspidistest plaanidest sealjuures soovitama 

vanematele, kuidas arendada keelt väljaspool lasteaeda (Kroppi, 2003; Pishghadam, Meidani, 

& Khajavy, 2015).  

Mõned õpetajad ei leia, et õpetajate puudulik eesti keele oskus tooks probleeme 

keelekümblusrühmas õpetamisel, mis on tugevas vastuolus teooriaga, kus väidetakse, et 

õpetaja on keeleliselt lastele eeskujuks, seega peab ta sihtkeelt oskama kõrgel tasemel (Mete, 

2015;  Sther, 2011; Cammarata & Tedick, 2012; Vare, 2004), mille tõid välja ka üksikud 

õpetajad, kes lisasid veel probleemid lastega suhtlemisel. Selgus, et lisatasu puudumine ei 

motiveeri õpetajaid sihtkeelt õppima. 

Neljandale uurimisküsimusele õpetajate arusaamad erinevate osapoolte võimalustest 

varajase keelekümbluse edendamiseks, selgus, et õpetajad ise saaksid varajase keelekümbluse 

edendamiseks rohkem õppida, käia koolitustel, teha tihedamalt koostööd teiste lasteaedadega 

ja mõelda välja huvitavaid materjale ja õppevahendeid (Vare, 2004). Õpetaja peab oskama 

näha last individuaalselt (Kukk et al., 2014), sarnase aspekti toovad välja ka õpetajad. 

Varajase keelekümbluse edendamiseks korraldatakse õpetajatele erinevaid koolitusi, 

sealjuures koostööd teiste keelekümbluslasteaedadega (Keelekümbluskeskus & SA Innove, 

2014). Uurimusest selgus, et õpetajad sooviksid veel rohkem koostööd teiste õpetajatega. Töö 

autor koges intervjuusid läbi viies, et keelekümblusõpetajad on teatavas eraldatuses. Õpetajad 

sõltuvad suurenisti oma kollektiivi tööõhkkonnast. Mõneti üllatav oli õpetajate erinev 
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informeeritus koolitustest ja materiaalsest toetusest. Samas hoolitseb sihtasutus Innove selle 

eest, et uus informatsioon jõuaks kõikide õpetajateni. Lisati veel väga olulise mõttena 

keelekümblusrühmade reklaamimine ja avalikkuses sellest kõvema häälega rääkimise 

vajadus. Tähtis on ka kahesuunalise keelekümblusrühma toimimise ja komplekteerimise 

selgitamise vajadus, sest praegu on selle uuendusliku keelekümbluse sisu ja taotlused 

üldsusele ebamäärased.  

Uurimistöö piiranguks võib pidada intervjueeritavate tagasihoidlikust ja liiga üldiseid 

vastuseid. Uurimistöö praktiliseks väärtuseks on see, et käesolev töö annab mõtlemisainet 

varajase keelekümblusega seotud inimestele mõistmaks õpetajate rolli tähtsust teise keele 

õpetamisel, peamisi probleeme ja eeliseid ning võimalusi varajase keelekümbluse 

edendamiseks. Bakalaureusetöö raames ei saa teha üldistusi saadud tulemuste kohta, kuid 

uurimuses kajastunud õpetajate väheinformatiivsed vastused annavad põhjust antud teemat 

magistritõppes edasi uurida. Arvestades käsitletava teema aktuaalsust, võiks uurimistöö 

autori arvates uurida, millised on lapsevanemate või juhtkonna arusaamad õpetajate rollist 

varajases keelekümbluses, peamistest probleemidest, eelistest ja edendamise võimalustest. 

Teiseks võimaluseks oleks uurida erinevate maakondade õpetajate arusaamu. 
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Lisa 1. Bakalaureusetöö intervjuude küsimustik 

Taustaandmed 

 Tööstaaž; haridus, koolitused-võõrkeele õpetamiseks 

 Millised vanuses lapsi õpetatakse 

1. Millised on teie arusaamad/teadmised ome rollist varajases keelekümbluses? 

 Mille poolest erineb varajane  keelekümblus tavalisest keeleõppest? 

 Millise keelekeskkonna te lastele teise keele omandamiseks loote? 

 Milline on teie arvates õige vanus alustada varajase keelekümblusega? Aga miks? 

o Mida te tahaksite teada lapsest enne, kui ta alustab varajase  

keelekümblusega? 

 Milline roll on teie lasteaias lapse emakeelel? Kui tähtsaks te lapse emakeelt peate? 

o Kuidas te lapsele emakeele tähtsust edasi annate? 

 Millised on Teie eesmärgid varajase keelekümbluse õpetamisel? 

o Kuidas te tegevusi planeerite? Kas lasteaia õppekava kohaselt või 

millegi muu kohaselt? 

o Kuivõrd palju te planeerite tegevusi koostöösteistega? 

 Milliseid põhilisi meetodeid ja võtteid te kasutate teise keele õpetamiseks? 

o Kirjeldage  oma õppemeetodeid? 

 Mida te teate või olete kuulnud kahesuunalisest keelekümblusest?  

o Kas teie lasteaeda on plaanis kahesuunaline kk kasutusele võtta?  

o Millised on või võiksid olla teie lasteaia puhul kahesuunalise kk eelised? 

Aga takistused?  

2. Millised on teie arusaamad/teadmised probleemidest varajases keelekümbluses?  

 Milliseid on teie meelest peamised probleemid varajase keelekümbluse korralduses? 

o Koolituste seisukohalt? 

o Õppevahendite/materjalide seisukohalt (ajakulu)? 

o Koostöös teiste keelekümblus lasteaedadega? 

 Milliseid probleeme näete lasteaia juhtkonna osaluses? 

o Suhtumise seisukohalt? 

o Toetamise seisukohalt? 

 Milliseid probleeme näete laste õpetamisel? 

o Kuidas on lood laste huviga ja keelelise edasiminekuga?  

o Milline on  lastevanemate toestus ja osalus varajases keelekümbluses?  

o Kuidas Te hommikuringis eesti keelt kasutate? Millise keelekeskkonna 

te loote?  

 Milliseid on teie murekohad keelekümblus rühmas õpetamisel?   

o Kas on midagi, mis teid häirib või mis on murettekitav õppetöö 

läbiviimise seisukohalt? 

o Milline on laste emakeele kasutus? Kui palju nad kasutavad emakeelt, 

millistes olukordades? Kas teise keele õppimine üldse segab emakeele 

arengut? Kuidas see segab? 

o Oskate ehk veel midagi juurde lisada, mille kohta ma ei küsinud? 

3. Milliseid eeliseid te tajute keelekümblusrühmas õpetamisel ning mida te saaksite 

teha varajase  keelekümbluse edendamiseks/probleemide lahendamiseks? 

 Milliseid eeliseid te tajute lastele teise keele õpetamisel? 

o Teise keele arengu jälgimise seisukohalt? 

o Teie enda keelelise arendamise seisukohalt? 

 Milliseid eeliseid annab varajane keelekümblus lastele endile? Millised võimalused on 

tulevikus? 
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 Mida saaksite teie teha varajase keelekümbluse edendamiseks ja probleemide 

lahendamiseks? 

 Mida saaks juhtkond/Innove teha varajase keelekümbluse edendamiseks ja 

probleemide lahendamiseks? 
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Lisa 2. Väljavõte uurijapäevikust 

08.02.16 kell  

12.30-13.15 

 

 

 

Soovisin teha pilootintervjuu, selleks oli õpetajaga 

eraldi aeg kokkulepitud. Olin väga närvis, siiski 

minu esimene intervjuu. Intervjuud alustades 

selgus tõsiasi, et õpetaja ei olnud nõus 

salvestamisega. Mul tekkis suur paanika, sest ei 

olnud selleks ettevalmistunud. Arvasin, et kõik on 

kindlasti nõus. Õpetaja vastused kirjutasin kõik 

käsitsi. Kirja panin kõige olulisema ja õpetaja oli 

nõus mind järele ootama. Raskusi oli õpetaja 

keelest arusaamisega, kuna aktsent oli väga tugev. 

Poole intervjuu pealt närv kadus ja siis tundsin 

ennast vabalt. Muutsin mõne küsimuse sõnastust, 

et õpetajad teemast liigselt kõrvale ei kalduks. 

Samuti õppisin, et kõik õpetajad ei pruugi olla 

nõus salvestamisega, teadsin ennast selleks 

ettevalmistada.  

10.02 kell 

12.00-13.00 

Arvasin, et eelmisest korrast närv kadus, aga siiski 

pabistasin natukene. Intervjuu õpetajaga oli palju 

parem ja sujuvam kui eelmisel korral. Õpetaja oli 

väga sõbralik ja põhjendas oma vastuseid, sain 

väga hea intervjuu. Peale transkribeerimist olin 

veel rohkem põnevil, kuna vastused on väga head. 

Kindlasti suur suur kasu minu tööle.  
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Lisa 3. Väljavõte andmeanalüüsikeskkonnas QCAmap teostatud kodeerimisest  
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Lisa 4. Üld-, pea- ja alakategooriate moodustamine  
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