
J. Käis (1996) kirjutab: „On tavaliseks nähtuseks koolielus, et teatava aine käsitlemisel 
jääb mulje õpilase puudulikest teadmistest mõnelt teiselt ainealalt: kui näiteks 
ajalootunnis tuleb juhuslikult kasutada andmeid maateadusest, siis õpilased sageli ei 
leia neid, kuigi vastav küsimus on läbi töötatud. Maateaduse tunnis oleksid õpilased 
samale küsimusele kindlasti vastanud, kuid siin oleks samuti võinud avalduda 
teadmiste „unustamine“ ajaloost. Järelikult ilmneb omapärane olukord: teadmisi 
õpilasel on, kuid ta ei saa neid vajaduse korral kasutada, mis tuleb sellest, et 
teadmised on eraldatud, laiali pillatud. Igas õppetunnis omandatakse vaid teadmiste 
killukesi, mis kuhjuvad pähe nagu segamini paisatud esemed varakambris: nad on 
seal olemas, aga raske on neid sealt leida. Niisugune olukord on kahjulik õpilasele ja 
häiriv õpetajale“. 
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Kuigi suur osa õppimisest koolis toimub ainetundide formaadis, pole tegelikkus aga 
kunagi killustatud ega jagatud eraldi kastideks ainete kaupa. Elu on kogemuste segu, 
mis on omavahel seotud. Seetõttu on oluline ka tundides lõimida elu eri tahke. 
Lõiming (mida on nimetataud ka integratsiooniks) on selle eesmärgi teenistuses. 
Lõimingu filosoofilised juured on holismis ehk tervikilikkuse filosoofias, mis rõhutab 
terviku taandamatust osade mehhaaniliseks summaks. Kogu lõiming õppes on 
suunatud esmasele lõimingule – mille läbi keskendutakse pigem elule tema 
keerukuses kui killustatud infokildude valdamisele ainete piires. 
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H. Voolaid tegi lõimingut puudutavate uuringute metaanalüüsi ning leidis, et kõik vastajate grupid 
(õpetajad, õpilased) pooldavad lõimingut, samas tunnistatakse, et rakendatakse seda vähe.  
Lõimingu poolt argumente on toodud mitmeid:  
I Elulähedus: Lõimitud õpe võimaldab luua seoseid õpitu ja päris elu vahel, on seeläbi tähenduslik. 
Samuti võimaldab see käsitleda probleeme, mida üheski aines eraldi ei õpetata.  
II Huvi: kuna käsitletakse elulähedaseid probleeme, tõstab taoline õpe õpimotivatsiooni. Kuna ühe 
probleemiga tegeletakse kompleksselt, pole vaja lastel iga 45 minuti tagant siseneda uue distsipliini 
„mõttemaailma“ ning vähenevad tähelepanu ümberlülitamisega seotud probleemid.  
III Paindlikkus: Õpetamisel ja ainese valikul ei kammitse ainepiirid, vaid saab valikuid teha laiemalt.  
IV Tõhusus:  Kuna sama ainesisuga pole vaja tegeleda mitmes aines, saavutatakse üldkokkuvõttes aja 
kokkuhoid. Kui õpitul on eluga seos, siis õpitakse kiiremini ja peetakse kauem meeles. 
 
Kuid igale pooltargumendile saab tuua ka vastuargumendid, mis võivad heita valgust, miks pole 
lõiming vaatamta poolehoiule eriti rakendust leidnud. Lõimitud õpe ei taga ilmselt ühtegi eelpool 
toodud tulemust autommatselt.  
Elulähedus? Ka erinevad ained suudavad tegeleda ükskõik millise olulise isikliku või sotsiaalse 
probleemiga vastavale ainele ainuomasel viisil.  
Huvi? Pädev õpetaja suudab ükskõik millise aine huvitavaks muuta; segaselt esitatud ja hägune 
lõimitud õpe võib huvi hoopiski pärssida. 
Paindlikkus?  Igal distsipliinil on oma struktuur ja uurimismeetodid, mis lõimitud õppes võivad kaotsi 
minna ja  piirid hägustuda, uurimisvadlkonnale omane mõtlemisviis jääb omandamata.   
Tõhusus? Lõimitud õpe on jäänud ilmselt just selle taha, et see vajab planeerimiseks lisaaega ning 
lisakompetentsi, nii õpetajate kui ka kooli juhtkonna poolt. Tihti on takistuseks ka kooli õppekorraldus, 
mis ei võimalda õpetajatel tõhusalt koostööd teha, erinevatel klassidel võivad erinevad kursused 
langeda erinevatele sessioonidele ning see ei võimalda teatud teemade samaaegset käsitlemist. 
Lõpuni läbimõtlemata lõiming võib üldkokkuvõttes õpilastes tekitada segadust ja pärssida õppimist. 
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Sisemine lõiming, milles õpilane seob teadmised, hoiakud ja oskused, kooli- ja 
elukogemuse ning millele aitavad kaasa õpimotivatsioon, õpioskused ja õpivõime, on 
aluseks tervikliku maailma pildi kujunemisele.  
Sisemisele lõimingule aitab kaasa väline lõiming – nii õpikutes kui muudes 
õppematerjalides leiduvad kui ka õpetaja toodud näited teistest ainetest ning 
suuremad praktilised tööd, kus tuleb rakendada mitmes aines omandatud oskusi ja 
teadmisi.  
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Kõige käepärasem ja vähem koostööd nõudev on lõiming ühe aine sees. Sellega 
taotletakse tervikpildi loomist ühest ainest või ainevaldkonnast: üks teema kasvab 
teisest välja või täiendab eelmist, tuginedes vastava aine sisemisele loogikale.  
Siin võib rääkida lineaarsest lõimingust, kus teemad läbitakse järjestikkuse printsiibil 
(nt hindusimi järel õpitakse budismi). Teine viis on spiraalne lõiming, kus sama 
ainesega tegeletakse erinevatel etappidel üha keerulisemat mõtlemist nõudval 
tasanadil. Näiteks I kooliastmes õpitakse lugusid, mis on pärit erinevatest usulistest 
traditsioonidest, II kooliastmel õpitakse tundma ühte apsekti erinevats usust – vastust 
mingile eetilisele küsimusele, III kooliastmes aga õpitakse usundit kui mõtlemise 
süsteemi – kasutades ära eelistel õppeastmetel õpitud „kilde“.  
Ainesisese lõimingu kaudu luuakse õppeaine elementide vahel hierarhiline struktuur, 
tõmmatakse seosed ühe õppeaine mõistete, ideede ja põhiprintsiipide vahel ning 
aidatakse õpilasel saada ainest terviklikku ettekujutust.  
Isiklik ja ühiskondlik tähendus luuakse  õpilase teadmiste, kogemuste, hoiakute, 
tundemaailma  ja sotsiaalsete dimensioonide sidumise abil. 
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Erinevate ainete vahel on lõimingut võimalik luua mitut moodi.  
Ehk kõige levinum ja ka lihtsam viis on lihtsalt juhtida tähelepanu asjadele, mida on teistes ainetes õpitud, 
mujal õpitud teadmisi ja oskusi kasutades. Näiteks geograafias õpitud kaardi lugemise oskused 
rakendatakse usundiõpetuses. Sellise lähenemise puhul ei pea erinevates ainetes teemade käsitlemise aeg 
kattuma, õpetaja peab olema lihtsalt teadlik mujal õpitava ajastusest (kas eeltoodud näites õpilased oskavad 
juba kaardilt lugeda). Lõimida saab ka ettepoole (Järgmisel veerandil õpite ajaloos  pietismi jõudmisest  
Eestisse, siis läheb teil täna usundiõpetuses õpitud teadimisi  vennastekogudusest vaja) . 
Ajaliselt samal ajal eri ainetes õpitavaid teemasid on õpilasel kahtlemata lihtsam enda jaoks lõimida. See 
nõuab aga õpetajatelt koostööd juba töökavade koostamisel ning vahel ka tunniplaani tegija vastutulekut – 
seega pikemat planeerimist. Nii aitab õpilaste õpikoormust vähendada ja samas sügavamat mõistmist 
nõudvate ülesannetega tegeleda, kui samal ajal käsitletakse sarnaseid/haakuvaid teemasid või teoseid 
erinevates ainetes eri vaatevinklist – nt kirjanduse tunnis käsitletakse Salingeri „Kuristik rukkis“, 
usundiõpetuses aga samal ajal zen-budismi. Või ajaloos II Maailmasõda,  usundiõpetuses usu mõju elule 
Bonhoefferi näitel; geograafias õpitakse maade lippusid, usundiõpetuses aga religioonide  sümboleid .  
Kool saab oma kooli õppekavas aineid ka kombineerida, luues suuremamahulise uue aine, kus nt ühe 
ainevaldkonna ained kokku liidetakse ja käsitletakse probleeme aineteüleselt. Nii saab kultuuriloo ainesse 
liita teemasid ajaloost, ühiskonnaõpetusest, inimeseõpetusest, kunstist ja usundiõpetusest. 
Teemakeskses lõimingus koondatatkse õppesisu õpilase ja ühiskonna ümber, hüljates õppeainete piirid. Siia 
alla võivad kuuluda nt õpilasuurimused, loovööd , projektid jms.  
Lõimingu kohta on välja antud mitmeid raamatuid ja materjale:  
TÜ Õppekavade keskuse raamat lõimingust 
(http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/action=preview/id=772212/l%F5imingukogumik_08+03+1
0.pdf)  ja läbivatest teemadest 
(http://www.ut.ee/curriculum/orb.aw/class=file/action=preview/id=807523/LT_KOGUMIK_I.pdf).    
Usundiõpetuse gümnaasiumi aineraamat on pühendatud lõimingule 
(http://www.oppekava.ee/index.php/Valdkonnaraamatud_g%C3%BCmnaasium_USUNDI%C3%95PETUS). 
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Kuigi riiklikus õppekavas kirjeldatud teemad ja pädevused annavad ette vaid laiad 
raamid ning ei pruugi võrdväärselt olla rakendatud kõigis koolides, annab riiklik 
õppekava ette raamid, mille tundmine annab ette teatud võimalused ainetevaheliseks 
lõiminguks. Alljärgnevalt annan ülevaate just planeeritud õppekavas peituvatest 
võimalustest, realiseeritud õppekava on juba õpetajate teha. 
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I kooliastme inimeseõpetuse ainekavas on õpisisu ja õpitulemusi, mida saab 
religiooniga siduda, kuid otseselt ei kohustata sellega tegelema. Usundiõpetusel on 
siin suur vastutus avada just usulisi tähendusi ja Eestis elavate erinevate inimeste 
eripalgelist usulist tausta, õpetada sellega arvestama ja maailma erinevalt nägevaid 
inimesi austama. 
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Ristiusku käsitletud seoses selle tekkega /4 lõiku/, ristisõdadega/8/, võimuga /8/, 
keskaja inimese maailmapildiga /4/ (mis on naeruväärne), samuti on religioonist 
räägitud kiriku hierarhia ning sisemiste lõhede kontekstis, haridusest ja teadusest 
rääkides, mis “kiriku kontrolli all”. Religioonil on õpiku kohaselt üsna eraldiseisev, 
inimeste igapäevaelus pigem kontrolliv roll. Teemad on käsitletud väga põgusalt. 
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Kuigi teemade hulk on aukartust äratav, on õpikutes nende kajastamine väga napp ja 
vahel ka eksitav. 
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Kas ja kui palju erinevates ainetes religiooni teemasid käsitletakse, sõltub eelkõige 
konkreetsest õpetajast. 
 Suur roll õpetajal – kuidas ta interpeteerib õppekava, kui hästi ta teemat tunneb.  
Kui ei tunne end kindlalt, on kerge neid teemasid välja jätta, sest ainesisu on väga 
palju, iga õpetaja peab seal paratamatult oma valikud tegema. 
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Pole moraliseerimine ja valmis retseptid 
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