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Miks lapsed ei loobu kõndima õppimisest?



Iga oskuse arenguks on vaja harjutamist



- Osa oskuste omandamisest ja 
sellega seotud harjutamisest 
toimub loomuliku küpsemise 
ja tegutsemise käigus, 
mistõttu see ei eelda erilist 
sekkumist ega motivatsiooni 
turgutamist

- Harjutamine pole enamasti 
teadvustatud

- Ei teki enamasti tunnet, et lööks 
käega ja jätaks pooleli

Ig a o s kus e  are ng uks  o n vaja harjutamist (rohkem või vähem teadlikult)

- Mingil hetkel teatud oskuste 
omandamine nõuab loomulikule 
küpsemisele lisaks sihipärast 
pingutamist ja (oodatust 
rohkem) kordusi

- Teadvustatud harjutamine ja 
pingutamine 

- “Kas jätan pooleli või jätkan?”



- Osa oskuste omandamisest ja 
sellega seotud harjutamisest 
toimub loomuliku küpsemise 
ja tegutsemise käigus, 
mistõttu see ei eelda erilist 
sekkumist ega motivatsiooni 
turgutamist

- Harjutamine pole enamasti 
teadvustatud

- Ei teki enamasti tunnet, et lööks 
käega ja jätaks pooleli

Ig a o s kus e  are ng uks  o n vaja harjutamist (rohkem või vähem teadlikult)

- Mingil hetkel teatud oskuste 
omandamine nõuab 
loomulikule küpsemisele lisaks 
sihipärast pingutamist ja 
(oodatust rohkem) kordusi

- Teadvustatud harjutamine ja 
pingutamine 

- “Kas jätan pooleli või jätkan?”

Kuni laps ei teadvusta, et ta õpib ja harjutab, pole 

motivatsiooniga justkui enamasti muret…



- Osa oskuste omandamisest ja 
sellega seotud harjutamisest 
toimub loomuliku küpsemise 
ja tegutsemise käigus, 
mistõttu see ei eelda erilist 
sekkumist ega motivatsiooni 
turgutamist

- Harjutamine pole enamasti 
teadvustatud

- Ei teki enamasti tunnet, et lööks 
käega ja jätaks pooleli

Ig a o s kus e  are ng uks  o n vaja harjutamist (rohkem või vähem teadlikult)

- Mingil hetkel teatud oskuste 
omandamine nõuab 
loomulikule küpsemisele lisaks 
sihipärast pingutamist ja 
(oodatust rohkem) kordusi

- Teadvustatud harjutamine ja 
pingutamine 

- “Kas jätan pooleli või jätkan?”

Motivatsioon muutub eriti oluliseks, kui tegemist on 

sihipärase harjutamisega, mille puhul laps tajub, et 

oskuse omandamine ei juhtu iseenesest



- …

- …

- …

Kuidas näeb õppimine ja harjutamine välja, kui motivatsiooniga on probleeme?



Uurijad on (väsimatult ja ajast aega) küsinud:

Mis annab indu pingutada ja püsida/pusida raskustest 
hoolimata?

Ja mis seda indu pärsib?



Miks on oluline teada/uskuda/arvata, et võimekus ja oskused on arendatavad?



Võimekususkumuste roll muutub eriti oluliseks raskuste tekkimisel





Laps töötab kaasa

Võimekususkumused lugemisraskuste kontekstis (4.-5. klass)

Laps usub, et võimekus on 

arendatav (juurdekasvu-

uskumus aka 

kasvumõtteviis)

Laps usub, et võimekus ei 

ole arendatav 

(jäävususkumus aka

kinnistunud mõtteviis)

Lapse jaoks on oluline, et 

õpetaja ei peaks teda 

teistest lastest rumalamaks

Lapse jaoks on oluline oma 

oskusi parandada 

Laps tunneb end 

lugemisel hästi

Laps tunneb 

end lugemisel 

halvasti

Laps mõtleb kaasa

Laps 

mõistab 

loetut 

kehvemini

Cho et al. (2019)



Kuidas võimekususkumused kujunevad?



Mueller & Dweck, 1998 



Rattan et al., 2012



Haimovitz & Dweck, 2016 



Soodustavad lapse 

juurdekasvu- või 

jäävususkumusi

Aktiveeruvad täiskasvanu 

protsessile või tulemusele 

suunatud kasvatusmeetodid

Aktiveeruvad 

täiskasvanu 

arusaamad laste 

motiveerimise kohta

Aktiveeruvad 

täiskasvanu 

võimekususkumused

Laps saavutussituatsioonis 

(edu- ja ebaedukogemused)

Haimovitz & Dweck, 2017 





Mida rohkem veedab laps aega koolis, seda olulisemaks muutub 
koolikeskkonna ja õpetajate roll



Miks lapsed ei loobu kõndima õppimisest?

Mida teha, et lapsed ei loobuks ka 

lugemisoskuse arendamisest ja 

täiskasvanud nende toetamisest?
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