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Kiitmise	  ohud	  
Carol	  Dweck	  

tõlkinud:	  Kristina	  Mägi	  

	  

Lapsed	  saavad	  igapäevaselt	  kiitust	  nii	  vanematelt,	  õpetajatelt	  kui	  treeneritelt.	  Carol	  S.	  Dweck	  

ütleb,	  et	  inimestel/	  õpetajatel	  on	  kaks	  uskumust,	  mis	  takistab	  õpilaset	  oma	  täit	  potentsiaali	  

rakendamast.	  Esimene	  uskumus	  on,	  et	  kiites	  õpilase	  intelligentsi	  või	  nutikust,	  tõstab	  see	  nende	  

enesekindlust	  ja	  motivatsiooni	  õppida.	  Teine	  uskumus	  on,	  et	  õpilaste	  kaasasündinud	  intelligents	  on	  

nende	  koolis	  saavutatava	  edu	  põhjuseks.	  Uurimused	  on	  aga	  näidanud	  seda,	  et	  esimene	  on	  vale	  ja	  

teine	  kahjulik	  isegi	  kõige	  nutikamate	  õpilaste	  puhul.	  

Carol	  S.	  Dweck	  on	  uurinud	  tuhandeid	  lapsi:	  miks	  mõned	  naudivad	  õppimist	  isegi	  siis,	  kui	  see	  on	  

raske,	  miks	  nad	  ei	  lase	  takistustel	  endast	  võitu	  saada.	  Uurimused	  on	  näidanud,	  kuidas	  kiita	  õpilasi	  

selliselt,	  et	  neil	  tekiks	  motivatsioon	  ja	  vastupidavus	  õppida.	  Lisaks	  võib	  õigel	  viisil	  sekkumine	  pöörata	  

teismeliste	  õpilaste	  hinnete	  allakäigu	  uuesti	  tõusuteele.	  

	  

Kindlaks	  määratud	  või	  kasvav?	  

Kiitus	  on	  väga	  otseselt	  seotud	  sellega,	  kuidas	  õpilased	  oma	  intelligentust	  näevad.	  Mõned	  

õpilased	  arvavad,	  et	  intellektuaalsed	  võimed	  on	  sünniga	  kaasa	  antud,	  kindlaks	  määratud.	  Sellise	  jäiga	  

lähenemisega	  õpilased	  muretsevad	  väga,	  kas	  teised	  inimesed	  hindavad	  neid	  targaks	  või	  mitte.	  Teised	  

õpilased	  arvavad	  jällegi,	  et	  nende	  intellektuaalsed	  võimed	  arenevad	  tänu	  nende	  pingutustele	  ja	  

süstemaatilisele	  õppimisele.	  	  Järjest	  enam	  uuringuid	  psühholoogiast	  ja	  neuroteadusest	  kinnitab	  

intelligentsuse	  kasvamist.	  	  

	  
Pingutuste	  kaks	  nägu	  

Eelmainitud	  kaks	  erinevat	  lähenemist	  intelligentsusele	  (kasvamist	  või	  kindlaks	  määratust	  

uskuv)	  loovad	  kaks	  täiesti	  erinevat	  psühholoogilist	  maailma.	  	  	  

Kindlaks	  määratud	  intelligentsust	  uskuvad	  õpilased	  muretsevad	  rohkem	  sellepärast,	  kuidas	  

neid	  hinnatakse.	  Kas	  neid	  hinnatakse	  targaks	  või	  ei.	  Sellise	  mõtteviisiga	  õpilased	  lükkavad	  korduvalt	  

tagasi	  võimalusi	  õppida,	  sest	  nad	  kardavad	  vigu	  teha.	  (Hong,	  Chiu,	  Dweck,	  Lin,	  &	  Wan,	  1999;	  Mueller	  

&	  Dweck,	  1998).	  Kui	  nad	  teevad	  vigu	  või	  avastavad	  puudujääke,	  siis	  nad	  üritavad	  neid	  pigem	  varjata	  
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kui	  parandada.	  (Nussbaum	  &	  Dweck,	  2007).	  Nad	  kardavad	  ka	  pingutust,	  sest	  usuvad,	  et	  andekad	  

peaksid	  ilma	  vaeva	  nägemata	  õnnestuma.	  Pingutus	  tähendab	  aga	  seda,	  et	  nad	  on	  rumalad.	  

(Blackwell,	  Trzesniewski,	  &	  Dweck,	  2007)	  Võimed	  peaks	  iseenesest	  edu	  tooma.	  See	  on	  üks	  

kahjulikumaid	  uskumusi	  õpilaste	  seas,	  sest	  see	  võib	  panna	  nutikad	  õpilased	  õppimisest	  loobuma,	  kui	  

nad	  on	  vastakuti	  raskustega.	  Õpilased,	  kes	  usuvad,	  et	  intelligentsus	  on	  kindlaks	  määratud	  omadus,	  ei	  

taastu	  kuigi	  hästi	  tagasilöökidest.	  Nad	  ei	  hakka	  mitte	  rohkem	  töötama,	  vaid	  vähendavad	  pingutusi	  ja	  

kaaluvad	  petmist.	  Uskumus	  kindlaks	  määratud	  intelligentsusest	  pigem	  takistab	  õpilasi	  edasi	  

jõudmast.	  

Õpilased,	  kes	  usuvad,	  et	  intelligentsus	  kasvab,	  kui	  teha	  süstemaatiliselt	  tööd,	  soovivad	  õppida.	  

Kui	  nad	  teevad	  vea	  või	  avastavad	  puudujääke,	  siis	  nad	  parandavad	  selle.	  	  (Blackwell	  et	  al.,	  2007;	  

Nussbaum	  &	  Dweck,	  2007)	  Ebaõnnestumise	  korral	  teevad	  nad	  suuremaid	  jõupingutusi	  ning	  otsivad	  

uusi	  õppimisstrateegiaid.	  Kasvamist	  pooldav	  lähenemine	  soodustab	  aja	  jooksul	  võimekuse	  kasvu.	  

(Blackwell	  et	  al.,	  2007;	  Mangels,	  Butterfield,	  Lamb,	  Good,	  &	  Dweck,	  2006;Grant	  &	  Dweck,	  2003)	  

	  

Kiitmise	  mõju	  

C.S.	  Dweck	  uuris	  oma	  töörühmaga	  lapsi	  alates	  4.	  eluaastast	  kuni	  teismeeani.	  Lapsed	  pärinesid	  

nii	  linna-‐	  kui	  maapiirkondadest	  ning	  erinevatest	  etnilistest	  gruppidest.	  Järjekindlalt	  tuli	  välja	  üks	  ja	  

sama	  tõsiasi	  (Cimpian,	  Arce,	  Markman,	  &	  Dweck,	  2007;	  Kamins	  &	  Dweck,1999;	  Mueller	  &	  Dweck,	  

1998):	  Cpilaste	  intelligentsuse	  kiitmine	  annab	  neile	  lühiajalise	  uhkusetunde,	  millele	  järgnevad	  

pikaajalised	  negatiivsed	  tagajärjed.	  

Dweck	  tegi	  katseid,	  kus	  5.	  klassi	  õpilastel	  lasti	  lahendada	  mitmes	  jaos	  erinevaid	  ülesandeid.	  

Esimese	  osa	  lõpul	  andis	  õpetaja	  õpilastele	  tagasisidet	  kahel	  viisil.	  Osadel	  õpilastel	  kiitis	  õpetaja	  

nende	  nutikust	  (“sa	  oled	  vist	  päris	  nutikas	  selles”),	  teisel	  juhul	  nende	  pingutust	  (“sa	  tegid	  vist	  kõvasti	  

tööd	  nende	  ülesannete	  kallal”).	  Seejärel	  hinnati	  õpilaste	  uskumusi,	  kus	  õpilased	  pidid	  nõustuma	  või	  

mitte	  nõustuma	  väidetega	  nagu	  “Sinu	  intelligentsus	  on	  sinu	  põhiomadus	  ja	  seda	  ei	  saa	  muuta”.	  	  

Õpilased,	  kelle	  nutikust	  oli	  kiidetud,	  nõustusid	  sellega	  enam.	  Veel	  lasti	  õpilastel	  seletada	  lahti,	  mis	  on	  

intelligentsus.	  Nutikuse	  eest	  kiidetud	  lapsed	  kasutasid	  rohkem	  sõnu	  “kindlaks	  määratud,	  sisemine”.	  

Pingutuste	  eest	  kiidetud	  lapsed	  viitasid	  aga	  rohkem	  oskustele,	  teadmistele	  ja	  neile	  valdkondadele,	  

mida	  nad	  saavad	  õppimisega	  arendada.	  Seega	  –	  nutikuse	  eest	  kiitmine	  suunab	  õpilast	  kindlaks	  

määratud	  intelligentsi	  uskuma.	  Pingutuste	  eest	  kiitmine	  suunab	  õpilasi	  pigem	  intellektuaalsete	  

võimete	  arendamist	  uskuma	  (“sul	  arenevad	  oskused/	  teadmised,	  sest	  sa	  teed	  kõvasti	  tööd”).	  

Järgnevalt	  pakuti	  õpilastele	  võimalus	  valida	  kahe	  ülesande	  seast:	  üks	  oli	  nii	  lihtne,	  et	  õpilane	  

teeb	  selle	  kindlasti	  veavabalt	  ning	  teine	  väljakutset	  ent	  ka	  õppimisvõimalust	  pakkuv.	  Nutikuse	  eest	  
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kiidetud	  õpilased	  valisid	  ülekaalukalt	  lihtsa	  ülesande,	  samas	  kui	  pingutuste	  eest	  kiidetud	  õpilased	  

valisid	  õppimisvõimalusi	  pakkuva	  ülesande.	  

Järgmiseks	  pidid	  õpilased	  töötama	  raske	  probleemi	  kallal.	  Õpilased,	  kelle	  nutikust	  oli	  kiidetud,	  

kaotasid	  usu	  oma	  võimetesse	  ja	  mõnu	  töötegemisest	  niipea,	  kui	  nad	  hakkasid	  probleemi	  kallal	  vaeva	  

nägema.	  	  Kui	  edu	  tähendas,	  et	  ma	  olen	  tark,	  siis	  pingutus	  tähendab,	  et	  ma	  olen	  rumal.	  Nutikuse	  

kiitmise	  eesmärk	  on	  toetada	  enesekindlust	  ja	  motivatsiooni,	  aga	  need	  mõlemad	  kadusid	  koheselt.	  

Ainult	  pingutuste	  eest	  kiidetud	  lapsed	  jäid	  probleemiga	  maadeldes	  enesekindlaks	  ja	  innukaks.	  

Järgnevalt	  tehti	  ülesanded	  jälle	  kergemaks,	  kuid	  õpilased,	  kelle	  nutikust	  oli	  kiidetud,	  sooritasid	  

ülesandeid	  kehvasti,	  sest	  nad	  olid	  kaotanud	  enesekindluse	  ning	  motivatsiooni.	  Õpilased,	  kelle	  

pingutusi	  oli	  kiidetud,	  näitasid	  aga	  suurepärast	  sooritust	  ning	  need	  paranesid	  järjest.	  

Lõpuks	  paluti	  lastel	  anonüümselt	  oma	  testitulemused	  teada	  anda.	  Umbes	  40	  %	  õpilaste	  

grupist,	  kelle	  nutikust	  kiideti,	  valetasid.	  Samas	  valetas	  ainult	  umbes	  10%	  neist	  õpilastest,	  kelle	  

pingutusi	  oli	  kiidetud.	  

Mõned	  näited,	  kuidas	  kiita	  protsessi	  või	  pingutuste	  eest:	  

“Sa	  õppisid	  tublisti	  oma	  inglise	  keele	  testiks,	  	  seda	  on	  näha	  su	  edusammudest.	  	  Sa	  lugesid	  

materjali	  läbi	  mitmeid	  kordi,	  tegid	  märkmeid	  ning	  testisid	  ennast	  ise.	  See	  töötas	  hästi!”	  

“Mulle	  meeldib,	  et	  sa	  proovisid	  selle	  probleemi	  lahendamiseks	  kõikvõimalikke	  erinevaid	  

lahendusteid,	  kuni	  jõudsid	  selle	  õigeni.”	  

“See	  oli	  pikk	  ja	  raske	  töö,	  kuid	  sa	  pühendusid	  sellele	  ning	  said	  tehtud.	  Sa	  püsisid	  töösjuures,	  

olid	  keskendunud	  ning	  töötasid	  edasi.	  Tubli!”	  

Aga	  kui	  õpilane	  saab	  A-‐sid	  ilma	  pingutamata?	  Siis	  võib	  öelda	  “Olgu,	  see	  oli	  sinu	  jaoks	  liiga	  

lihtne.	  Teeme	  midagi	  veidi	  raskemat,	  et	  sa	  võiksid	  sellest	  midagi	  õppida.”pMe	  ei	  peaks	  muutma	  oma	  

imetluse	  vääriliseks	  sooritusi,	  mis	  on	  kiirelt	  ja	  ilma	  vaevata	  tehtud.	  

Aga	  kui	  õpilasel	  ei	  lähe	  hästi	  vaatamata	  suurele	  töötegemisele?	  	  Siis	  võib	  anda	  tagasisidet	  

näiteks	  nii:	  “Mulle	  meeldib,	  et	  sa	  nii	  kõvasti	  vaeva	  nägid.	  Töötame	  veidi	  veel	  koos	  ja	  proovime	  

selgeks	  saada	  selle,	  millest	  sa	  veel	  aru	  ei	  saa.”aKiitus	  protsessi	  eest	  aitab	  õpilasel	  hoida	  tähelepanu	  

õppimisel,	  mitte	  mingil	  andel,	  mis	  mõnedel	  on	  ja	  mõnedel	  pole	  ning	  mis	  kuidagi	  maagiliselt	  kellelegi	  

edu	  ning	  kellelegi	  ebaõnnestumisi	  toob.	  

	  

Motivatsioon	  õppida	  

Kui	  uuringud	  näitasid,	  et	  kasvamist	  uskuv	  lähenemine	  loob	  motivatsiooni	  ja	  vastupidavust,	  

otsustati	  luua	  programm,	  mis	  õpetaks	  seda	  lähenemist	  õpilastele.	  Arendati	  välja	  8	  sessioonist	  

koosnev	  koolitus,	  kust	  mõlemale	  –	  kontrollgrupile	  ning	  intelligentsuse	  kasvamist	  pooldava	  

lähenemisega	  grupile	  –	  õpetati	  õppimisoskusi,	  ajaplaneerimist,	  mälu	  strateegiaid	  (Blackwell	  et	  al.,	  
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2007).	  Viimane	  grupp	  sai	  aga	  ka	  teadmisi	  aju	  kohta	  ning	  selle	  kohta,	  mida	  teha,	  et	  intellektuaalsed	  

võimed	  võiks	  kasvada.	  Nad	  õppisid,	  et	  aju	  on	  nagu	  muskel	  –	  mida	  rohkem	  seda	  treenida,	  seda	  

tugevamaks	  ta	  muutub.	  Samuti	  seda,	  et	  iga	  kord,	  kui	  nad	  õpivad	  midagi	  uut,	  tekivad	  ajus	  uued	  

ühendused,	  mis	  aja	  jooksul	  muudavad	  neid	  targemaks.	  	  

See	  ja	  teised	  sarnased	  programmid	  on	  andnud	  väga	  häid	  tulemusi:	  õpilased	  olid	  vaimustuses,	  

et	  nende	  intellektuaalne	  areng	  on	  suuresti	  nende	  endi	  kätes,	  nende	  motivatsioon	  kasvas,	  nende	  

hinded	  paranesid	  erinevates	  ainetes.	  

Selleks,	  et	  viia	  õpilasteni	  kasvamist	  pooldav	  lähenemine,	  arendati	  välja	  interaktiivne	  

arvutipõhine	  programm	  Brainology.	  	  Õpilased	  töötavad	  läbi	  6	  moodulit,	  kus	  õpivad	  aju	  kohta,	  

külastavad	  virtuaalset	  ajulaborit,	  teevad	  virtuaalseid	  ajueksperimente	  ning	  näevad,	  kuidas	  aju	  

õppides	  muutub	  ning	  kuidas	  nemad	  saavad	  oma	  aju	  paremini	  tööle	  panna	  ning	  targemaks	  saada.	  

	  

Kiites	  õpilasi	  nende	  nutikuse	  eest,	  ei	  anna	  me	  neile	  motivatsiooni	  ja	  vastupidavust,	  vaid	  

jäiga	  hoiaku	  ning	  koos	  sellega	  ka	  suure	  haavatavuse.	  	  Kiites	  õpilasi	  pingutuste	  eest,	  protsessi	  eest	  

(kiitus	  pühendumise,	  püsivuse,	  strateegiate,	  arenemise	  jms),	  loob	  tugeva	  motivatsiooni	  ning	  

vastupidavuse	  ka	  raskustes.	  Kiitus	  pingutuste	  ja	  protsessi	  eest	  ütleb	  õpilasele,	  mida	  ta	  on	  teinud,	  

et	  olla	  edukas	  ning	  mida	  on	  vaja	  tulevikus	  teha,	  et	  olla	  edukas.	  


