KIRJANDUSÕPETUS

Mare Müürsepp: „4.– 6. klassi õpikud esitavad eeskätt kanoniseerunud
lastekirjandust, peamiselt 20. sajandi teisel poolel esile tõusnud autoreid,
kelle loomingut on sisaldanud ka varasema aja lugemikud ning keda
kirjandusajaloolised ja kriitilised allikad esitlevad kui olulisi autoreid.”

Eesti kirjandus
II kooliastme õpikutes
Mare

Müürsepp

Tallinna ülikooli lastekirjanduse dotsent

I kooliastme õppekirjanduses on suures mahus esindatud uuem eesti lastekirjandus.
Kuidas on aga lood II kooliastme eesti keele ja kirjanduse õpikutega? Analüüsin
järgnevalt õpikuid, mis valmisid 1996. ja 2002. aasta õppekava tarbeks.
Mis võiks olla analüüsi lähtealus? Vaadakem eesti kooli ajalukku. Olulisemad
kooli kirjandusliku lugemise teoreetikud on olnud Mihkel Kampmaa ja Kalju Leht (Müürsepp 2008, 1998). Kampmaa rõhutas, et tekstivaliku aluseks
oleks ennekõike esteetiline mõõdupuu,
lugemikku peaksid jõudma tekstid, mis
on sündinud kunstina: „Seda mõõdupuud külge pannes tuleb kõik kõrvale
heita, mis pole loodud, vaid lugemiseraamatu jaoks tehtud, kärbitud, sisuta ja
stiililt wäärtuseta on” (Kampmaa 1918,
122). Kampmaa pidas oluliseks, et lugemikutekstid vahendaksid rahvakeelt, ta
hindas kõrgelt rahvajutte ja lasteluulet,
jutustustest aga selliseid lugusid, kus

on elavaid inimesi kujutatud. Samas ei
pea ta õigeks, kui lugemispalad üksnes
teatava vanuseastme huvidele vastavad, „waid neis niipalju üleüldisinimlikku”
peab olema, et ka täisealine neid huviga
loeks. „Tükkisid, mis ainult noorusele
meelega tehtud, ei tule siia aga paigutada” (Kampmaa 1918, 124).
Kalju Leht, kes kujunes eelmise sajandi teise poole kunstikasvatuse üheks
järjekindlamaks arendajaks, kujutas kirjandusõpetuse arengut historitsismiprintsiibi taandumise ja õpilase arengupsühholoogilise faktori esiletõusu kaudu.
Kui varem on kirjandusõpetus kujutanud
endast kirjandusajaloo väikest mudelit,
siis ajapikku on hakatud rohkem arvesta-

ma õpilase elu- ja lugemiskogemusega.
Kooli kirjandusprogrammi koostamisel
on arvestatud noorte lugemiseelistuste
analüüsi (Leht 1977, 9–14).

II kooliastme lugeja
4.–6. klassi õpilane on senises õppekavaarenduses jäänud paraku varasemate mõttejooniste varju. Eesti iseseisvusaegne õppekava on kooliklassid
jaganud kolmeaastastesse astmetesse,
mis erinevad Nõukogude koolisüsteemi
jaotusest: 1.–4. ja 5.–9. klass (põhikooliosas). Võrreldes lapse arengu käsitlusi
ja eri maade koolikogemust, leiti 1980ndate lõpus, et noorema koolilapse
jõudmine murdeikka on niivõrd oluline
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arengujärk, et selle vältel vajab õpilane
astme tervikpilti arvestavat suunamist.

kelle elu ja loomingut tuleb käsitleda
põhjalikumalt.

II kooliastme õpilane ehk varateismeline lugeja vanuses 10–12 aastat on
kirjanduse õppijana kindlasti vastuolulisem kui I kooliastme laps. Klassikalised
lugejatüpoloogiad iseloomustavad neid
selliste tunnustega nagu fantastilis-maagiline tagaplaanimaailm argise mõtteviisi taustaks, seikluse ja tüüpilise tegelase eelistus (Müürsepp 1998, 111);
II kooliastet ühendab Jüri Parijõe sõnul
Robinsoni- ja saagadeiga (Palm 2008,
38). Teismelisel on süvenenud iseseisvuspüüe, soov olla sõltumatu täiskasvanud autoriteetidest, aga samas pole
tema analüüsioskus, vahel aga ka suhtlemisoskus ja muudki võimed veel küllalt arenenud, et koolitöö probleemidega iseseisvalt toime tulla. 10- ega ka 12aastane ei loe veel sellise mõistmisega
nagu täiskasvanu, ja tähenduselt keerulisema teksti puhul võib seetõttu ette
tulla lugemistehnilisi raskusi.
Õppekava sätestab 3. klassi õpitulemusena õpitud ja eakohase lugemise
oskuse (Põhikooli… 2010), 4.–6. klassi
õpilane jätkab sealt, kuhu ta varasema
õpingu käigus on jõudnud. Samas kipub
lihtsustaotlusega valitud tekst jääma
igavaks, näiteks juhtub see mudilaskirjandusega, mis õpikukoostajale või
õpetajale võib tunduda lugemistehniliselt
soodus. Varateismeline vajab innukaks
lugemiseks erksat motivatsiooni, pinget,
sügavaid tundeid, võimalust võrrelda
loetut oma elukogemusega.

Õppekava koostamist on saatnud selgitavad materjalid. 2005. a ilmunud
käsiraamat eesti keele ja kirjanduse
õpetamisest (koostanud Mari Kadakas)
toob juhtartiklina Martin Ehala kirjutise
identiteedist. Seda tulebki lugeda ilmselt
üheks teljeks tekstivaliku põhjenduses.
Lapsesõbralikku lähenemist väljendab
kogumikus Merike Vardja seisukoht, et
teise kooliastme õpetus on orienteeritud
lugemisprotsessi mõistmisele. Seega
tekstid, mida lugemisstrateegiate õpetamisel kasutada, peaksid esialgu olema
lihtsamad, lühikesed ja arusaadavad,
õpilasi motiveerivad. Reet Vääri ja Krista Vulf põhjendavad, miks tekstivalik
peaks olema mitmekülgne, lihtsast sõnakasutusest keeruka kujundistruktuurini.
Nii Martin Ehala kui ka Krista Mägi rõhutavad vajadust sugupõlvi ühendava lugemisvara järele, nagu ühe võimalusena
on osutatud sajandi saja raamatu nimekirjale (Vardja jt 2005). Kirjandusõpetuse eesmärkidena nähakse praegusajal
kommunikatiivseid, kultuurilisi ja eetilisesteetilisi eesmärke (Org 2006).

Valikusuunised õppekavas
Riiklik õppekava on tekstivaliku suunamisel teinud läbi muutusi: 1996. aasta
versioon nimetab tekstiliike rahvaluuletekstidest näidendi ja filmini. 2002. aasta õppekavas on lisaks tekstiliikidele
esitatud autoreid nii eesti kui ka väliskirjandusest, kusjuures loetelu laiendab
ja mõnes mõttes ka tühistab lõppu lisatud „või teised”. 2010. aasta kirjanduse
ainekava nimetab vajadust eri žanride
järele, andmata tekstiliikide loendit, ning
osutab teemadele, mis peaksid tekstivalikus esindatud olema, nagu väärtused
ja kõlblus, kodus ja koolis jne. Sealjuures
loetleb ainekava 13 teost ja annab valida
veel paari teose hulgast need, mis kuuluvad terviklikule käsitlusele. Uudne on
ka see, et ainekava määrab kuus autorit,
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Mida me täna loeme?
Kuidas ülaltoodud põhimõtted kajastuvad 4., 5. ja 6. klassi õpikute tekstivalikus, uurin Piret Hiisjärve, Merike
ja Kaider Vardja (varasemates koos
Viivi Maansoga), Jaak Urmeti ja Lauri
Vanamöldri (kaasautorid Liisi Piits ja
Kaja Sarapuu) ning Reet Bobõlski ja
Helin Puksandi õpikute põhjal.
Selgelt on eristatavad kaks ajajärku. Õppekavauuenduse alul loodeti, et
keele- ja kirjanduseõpetuse alajaotusi
on võimalik õpikus integreerida, ning
hakati kirjutama õpikuid, kus tekstivalik
lähtub keeleõpetuse ülesannetest. Need
omakorda püüavad igati kasutada lugemistekstidest tulenevaid võimalusi. Sellised on Piret Hiisjärve ning Merike ja
Kaider Vardja Viivi Maansoga koostöös
valminud õpikud. Teistes komplektides
on lõimitud õpe jäänud vaid neljandasse
klassi ja 5.–6. klassi õpikutes on eraldi
kirjandusõpetuse ülesanded. Eriti tähelepanuväärne on autoritepaar Vardjate
sooritus: uued õpikud „Tuulepesad” ja
„Kivikillud” annavad täiesti uue struktuuri
ja uue tekstivaliku, varasema komplektiga võrreldes korduvad vaid paar teksti;

see on hea näide sellest, kui rikas on valiku taust ja millised võimalused on looval ja kirjandust hästi tundval autoril.
Tekstivaliku analüüsi aluseks võtsin
järgmised küsimused. Mil määral on
õpikuis esindatud lastekirjandusena kanoniseerunud tekstid (mida kirjandusajalugu kajastab lastekirjandusena)? Milliseid rahvuskirjanduse klassikalisi teoseid esitatakse? Mis suhtes on valitud
eri ajastute kirjandust? Kes on enamesindatud autorid?
Suure üldistusena võib öelda, et 4.–
6. klassi õpikud esitavad eeskätt kanoniseerunud lastekirjandust, peamiselt
20. sajandi teisel poolel esile tõusnud
autoreid, kelle loomingut on sisaldanud
ka varasema aja lugemikud ning keda
kirjandusajaloolised ja kriitilised allikad
esitlevad kui olulisi autoreid. Läbi mitme
õpiku on esindatud Oskar Luts, Eno
Raud, Leelo Tungal, Jaan Rannap, Aino Pervik, August Jakobson, Ott Arder,
Heljo Mänd, Harri Jõgisalu, Henno Käo,
Lehte Hainsalu, Olivia Saar jt. Üldjuhul
ongi 4. klassi õpikud lastekirjanduslikud, 5. klassis tuuakse mõni üksik näide n-ö üldkirjandusest (Ain Kaalep,
Bernhard Kangro, Friedebert Tuglas,
August Sang). Kuuendale klassile pakutakse nii üldteada klassikute töid kui
ka mõneti haruldasemaid autoreid. On
teatud teemad ja žanriosad, mille puhul
otsitakse just vanemat kirjandust: Eesti
ajalugu, eesti rahva suurkujud, jõulud,
memuaarikirjandus, loodus- ja isamaaluule. Näiteks Reet Bobõlski ja Helin
Puksandi küllaltki lastepärases 4. klassi
raamatus on luulenäited Gustav Suitsult,
Villem Grünthal-Ridalalt, Juhan Liivilt ja
Anna Haavalt.

Erinevad valikud
Ebaühtlasem on olnud Piret Hiisjärve
tekstivalik, kel leidub teistest rohkem
ka mitteilukirjanduslikke tekste. Kui mitme õpiku puhul üllatab mudilasluule
esitamine (H. Mänd, E. Esop jt), siis eriti kummaline on A. Perviku „Kunksmoori” ja E. Raua „Naksitrallide” katkendite leidumine 6. klassi õpiku lõpuosas.
Ilmumise aegu 1970-tel olid need juba
kindlalt noorema kooliea lood, kusjuures
aja jooksul ja visuaalkujude abil jäänud
nüüdseks juba lasteaia ettelugemisrepertuaari.
Otsides rahvuskultuuris märgiliseks

saanud tekstide ja autorite esindatust,
võib kohata mitmesuguseid lahendusi.
Oskar Lutsu „Kevade” on katkenditena,
vahel ka kirjaniku üldise tutvustusega
koos põhimõtteliselt igas vaadeldud
komplektis, seda küll eri positsioonis.
Kui Piret Hiisjärve 4. klassi õpik algab
lõbusamate osadega, nagu Kiire saapanööpide ja Tootsi kutsika lugu, siis
Vardjate uusversioonis on 6. klassis
jõulupühade pilt (kuna Reet Bobõlski
ja Helin Puksandi 4. klassi õpik ulatab
käe 5.–6. klassile, kus samad autorid on
teinud keeleõpiku ja Vardjad kirjanduse osa, käsitlen neid ühe komplektina).
Jaak Urmeti ja Lauri Vanamöldri õpik kõneleb „Kevadest” seoses filmiteemaga,
kuid suunab seejuures raamatut süvenenult lugema.
Rahvuseepost „Kalevipoeg” tutvustab Piret Hiisjärve 5. klassi õpik, Jaak
Urmet ja Lauri Vanamölder annavad katkendid 4. klassis, seostades seda Eesti
ajalooga; Vardjad alustavad 6. klassis
Kalevipojaga kangelase peatükki. Kahes komplektis on esindatud kilplaste lood. Niisamuti kahes leidub Fr. R.
Faehlmanni müütilisi muistendeid.
Eduard Bornhöhe loomingust on Piret
Hiisjärve 4. klassi raamatus lugu „Vürst
Gabrielist...”, 6. klassis aga „Tasujast”,
ehkki võib arvata, et tegelassuhete ja
ajaloolise tausta poolest on Gabrieli lugu
keerulisem – aga filmina jällegi ülituttav.
„Tasuja” on esindatud ka Jaak Urmeti
ja Lauri Vanamöldri 5. klassis, „Kuulsuse narrid” aga Merike ja Kaider Vardja
6. klassis.
Viimase paarikümne aasta sees tähelepanu äratanud eesti autoritest on
vaadeldavas kooliastmes esindatud küllaltki lai valik: Wimberg, Ilmar Trull,
Valeria Ränik, Andrus Kivirähk, Tõnu
Seero, Contra, Peeter Sauter, Tõnu
Trubetsky, Heiki Vilep, Urmas Vadi,
Peeter Volkonski, Mihkel Ulman, Jaanus
Vaiksoo, Juhani Püttsepp, Aare Toikka
ja Aarne Mägi jt. Värskema pilguga on
kirjandusvälja vaadanud Jaak Urmet
ja Lauri Vanamölder ning Vardjad. Et
2002. aasta õppekava on nimetanud
14 eesti kirjanikku, siis tõdegem, et kõikides vaadeldud komplektides on neist
esindatud Fr. R. Kreutzwald, O. Luts,
J. Rannap ja L. Tungal.
Kireva pildi kokkuvõttena võib soovida
paljutki, siinkohal üks mõte: kirjanduse
valikul võiks kokku leppida ajaloo aine-

kavaga. Koostöö annaks kindlama raami
sellele, kuidas ja millal esitada eeposi,
muistendeid ja ajalooainelisi raamatuid.
Samas peaks iga õpiku puhul tekkima
nii õpetajale kui ka õpilasele huvitava ja
isikupärase valiku võimalus.
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