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Olen kirjutanud üle kümne eesti keele kui teise keele õppekomplekti, milles kogu 
aeg püüdnud arendada õppesüsteemi õppijate jaoks mõnusamaks ja tõhusamaks. 
Tõhusa õppesüsteemi saavutamise jaoks on kindlasti vajalik arvestada ka teise 
keele omandamise teadusliku uurimise tulemusi. Õppijakeelekorpused on viimasel 
ajal üha enam kasutatav õppijakeele uurimise vahend. Oma ettekandes arutlen, mis 
rolli mängivad korpused eesti keele kui teise keele alastes uurimustes ja kas 
korpused annavad vastused kõigile teise keele omandamise kohta käivatele 
küsimustele. 

Teist keelt omandades areneb see nii funktsionaalselt kui ka lingvistiliselt. 
Funktsionaalne areng on põhjalikult kirjeldatud universaalses Euroopa keeleõppe 
raamdokumendis (CEFR 2007), millel üldjoontes põhineb ka eesti keele 
õppesüsteem. Õppijakeele lingvistilist arengut peavad aga uurima iga keele 
eksperdid ise. Õppijakeele lingvistilise arengu uurimisel on maailmas praegu 
standardiks CAF-triaadi psühholingvistiliste dimensioonide – keerukus, täpsus ja 
sujuvus – muutuste jälgimine (Housen jt 2012). Tegeldakse ka raamdokumendi 
funktsionaalsete tasemete lingvistilise sisu uurimisega. Uuem uurimissuund on 
õppijakeele konstruktsioonide (vormi, tähenduse ja kasutusfunktsiooni tervikühikute) 
arengu vaatlemine (Ellis 2003, Eskildsen 2008, Martin jt 2010). Kõiki neid uurimusi 
tehakse sageli õppijakeelekorpuste põhjal. 

Eesti keelt teise keelena on teaduslikult vähe uuritud. Kõige rohkem on tegeldud 
mujal oma aja juba ära elanud veaanalüüsiga. Viimasel aastakümnel on koostatud 
ka õppijakeelekorpusi ning hakatud kasutama korpuslingvistilisi analüüsivahendeid 
(Eslon 2014, Allkivi 2016). Samuti on tehtud algust raamdokumendi tasemete 
lingvistilise sisu teadusliku uurimisega ning jälgitud keelekonstruktsioonide 
arenguradasid (Kitsnik 2017).  

Õppijakeele korpuste kasutamise suureks eeliseks on suuremahulise autentse 
keeleainese sisaldamine, mille abil saab uurida võimalikult loomulikku keelekasutust. 
Teiseks võimaldavad korpuslingvistilised vahendid kiiresti uurida väga mahukat 
materjali ja leida ka teiste uurimisviisidega varjatuks jäävat. Samas on korpuste 
kasutamisel ka mitmeid piiranguid. Esiteks võib tekkida kiusatus uurida seda, mida 
on automaatselt kerge leida ja jätta suuremat lisatööd (näiteks käsitsi märgendamist) 
nõudvad teemad tagaplaanile. Teiseks sõltub uuritava teema valik igal juhul uurijast 
ja tema nägemusest keelepädevuse kohta. Nii on eesti õppijakeele korpusi kasutatud 
vigade otsimiseks, n-grammide leidmiseks, keelekonstruktsioonide arengu 
jälgimiseks. 

Korpus annab ükskõik mis viisil uurides vastuse siiski vaid küsimusele mis on 
õppijakeeles? Vastuse küsimusele miks õppijakeel just nii areneb? saab anda ikka 
vaid teoreetiline seletus. Kindlasti võimaldavad korpused koos teiste tänapäevaste 
meetodite (nt psühholingvistiliste eksperimentidega) rahuldada suurt vajadust eesti 
õppijakeele uurimise järele – olulisim on aga, et see toimuks tänapäevaste 
teoreetiliste põhimõtete alusel. 
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