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Hinded, vigade tagasisidestamise vilets aseaine

Nüüd ma pean ütlema paar sõna haridusliku nähtuse kohta, mis on täis 
defekte ja ikkagi nii sügavalt traditsioonidesse juurdunud, et meil on 
raske kooli ilma selleta ette kujutada: need on hinded. Vastavalt 
 õppimise teooriale on hinne lihtsalt tasu (või karistuse!) signaal. Siiski 
on üks hinnete ilmseid puudujääke täielik täpsuse puudumine. 
 Eksamihinne on tavaliselt vaid lihtne summa ja võtab sellisel kujul 
kokku erinevad veaallikad, ilma neid eristamata. Seega pole hinne 
 piisavalt informatiivne: iseenesest ei ütle see mitte midagi põhjuste 
kohta, miks õpilane selle vea tegi või kuidas ta saaks end parandada. 
Kõige äärmuslikumal juhul edastab F, mis on lihtsalt F, null ühikut 
informatsiooni, üksnes selge sotsiaalse häbimärgi: ebapädev.

Hinded omaette, kui nendega ei kaasne detailne ja konstruktiivne 
hinnang, on seega kehv allikas vigade tagasisidestamiseks. Need on 
ebatäpsed ja lisaks sageli hilinevad mitu nädalat, mistõttu enamik 
õppureid on selleks ajaks ammuilma unustanud, millised sisemise 
arutluskäigu aspektid nad eksiteele viisid.

Hinded võivad olla ka sügavalt ebaõiglased, eriti õppuritele, kes ei 
suuda teistega sammu pidada, sest kontrolltööde raskusaste tavaliselt 
suureneb nädalast nädalasse. Võtkem videomängude analoogia. Kui te 
avastate uue mängu, siis pole teil esialgu aimugi, kuidas seal tõhusalt 
edasi liikuda. Ennekõike ei taha te pidevaid meeldetuletusi oma 
 oskamatuse kohta! Sellepärast alustavad videomängu disainerid äär
miselt lihtsalt tasemelt, kus te peaaegu kindlasti võidate. Raskusaste ja 
sellega koos risk ebaõnnestuda ja pettuda suurenevad väga aeglaselt, 
kuid programmeerijad oskavad seda leevendada, segades kerget  raskega 
ning jättes teile vabaduse taset korrata nii palju kordi, kui vaja. Te näete, 
kuidas skoor aeglaselt kasvab, ja viimaks saabub rõõmurohke päev, kui 
läbite edukalt viimase taseme, kuhu olite nii pikalt toppama jäänud. 
Nüüd võrrelge seda „halva“ õpilase tunnistusega: ta alustab õppeaastat 
kehva hindega ja selle asemel, et teda motiveerida, võimaldades tal 
kontrolltööd uuesti sooritada, kuni ta selles läbi saab, annab õpetaja 
talle igal nädalal uue ülesande, mis on peaaegu alati üle tema võimete. 
Nädal nädala järel hõljub õppuri „skoor“ kusagil nulli lähedal. Video
mängude äris tähendaks mängu selline ülesehitus täielikku katastroofi.
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Liigagi sageli kasutavad koolid hindeid karistusena. Me ei saa eirata 
üüratut negatiivset mõju, mida halvad hinded tekitavad aju emot 
sionaalsetele süsteemidele: arakslöömine, stigmatiseerimine, abitus … 
Kuulakem elukutselise puupea tarku sõnu: Daniel Pennac, üks tuntu
maid tänapäeva Prantsuse kirjanikke, pälvis 2007. aastal kuulsa 
 Renaudot’ auhinna oma raamatu „Chagrin d’école“ eest, kuid oli üks 
aasta teise järel klassi kehvim õpilane.

Hinnetelehed kinnitasid seda mulle kuust kuusse: kui ma 
olen idioot, siis on see üksnes mu enda süü. Sellest ka enese -                
vih kamine, alaväärsuskompleks ja ennekõike süü. … Pidasin 
 ennast vähem kui tühiseks. Sest mitte millekski sobiv õpi-
lane, nagu mu õpetajad korduvalt mulle ütlesid, on tühine. … 
Ma ei näinud endal mingit tulevikku ega kujutanud end ette 
täiskasvanuna. Mitte sellepärast, et ma ei tahtnud midagi, vaid 
sellepärast, et enda arvates polnud ma millegi jaoks sobilik.16

Pennac sai sellest kahjulikust meeleseisundist viimaks (pärast tiiva
ripsutamist enesetapumõttega) üle, kuid vähesed lapsed on nõnda 
 sitked. Koolistressi mõju on eriti palju uuritud matemaatika puhul – 
õppeaine, mis on iseäranis kuulus liigagi hästi tuntud ärevuse tõttu, 
mida see nii paljudes õpilastes esile kutsub. Matemaatikatunnis 
 kannatavad mõned lapsed ehtsa, matemaatika tekitatud masenduse 
käes, sest nad teavad, et ükskõik mida nad ka ei teeks, karistatakse neid 
läbikukkumisega. Matemaatikaärevus on tuntud, mõõdetav ja kvanti
fitseeritav sündroom. Selle käes kannatavatel lastel aktiveeruvad  valu 
ja hirmuvõrgustikud, sh mandeltuumad, mis asuvad sügaval ajus ja on 
seotud negatiivsete emotsioonidega.17 Need õppurid ei ole tingimata 
ülejäänutest vähem intelligentsed, kuid kogetav emotsionaalne tsunami 
hävitab nende lühimälu, arvutus ja eriti õppimisvõime.

Arvukad nii inimeste kui ka loomadega läbiviidud uuringud 
 kinnitavad, et stress ja ärevus võivad õppimisvõimet järsult pärssida.18 
Neuronaalne plastilisus hiirte hipokampuses hirmu tingimise tõttu 
sõna otseses mõttes tahkub: pärast looma traumeerimist juhuslike, 
ettearvamatute elektrilöökidega tekib võrgustikus sarnane seisund 
nagu tundliku perioodi lõpu poole, kui sünapsid on muutunud liiku
matuks ja tardunud, takerdunud jäikadesse perineuronaalsetesse 
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 võrkudesse. Hirmuvabas õhkkonnas viibimine võib aga sünaptilise 
plastilisuse taaselustada, vabastada neuronid ja anda nende sünaptilis
tele kontaktidele tagasi lapseliku liikuvuse – nooruse allika.

Halbade hinnete panemine ja nende esitamine karistusena ohustab 
seega tõsiselt laste edusamme, sest stress ja hirmutamine takistavad 
õppimist. Pikas perspektiivis võib see muuta ka nende isiksust ja 
 minapilti. Ameerika psühholoog Carol Dweck on laialdaselt uurinud 
negatiivseid mõjusid, mida tekitab selline mentaalne kalduvus, mis 
koosneb ebaõnnestumiste (või edu) omistamisest isiksuse fikseeritud, 
muutumatule aspektile; ta nimetab seda kinnistunud mõtteviisiks. 
„Ma olen matemaatikas halb“, „Võõrkeeled ei ole minu rida“ ja nii 
edasi. Selle mõtteviisi vastandiks peab ta fundamentaalselt korrektset 
ideed, et kõik lapsed on suutelised edu saavutama – seda nimetab ta 
edenemismõtteviisiks.

Dwecki uurimistöö väidab, et kõiki tegureid arvesse võttes mängib 
mõtteviis õppimises olulist osa.19 Sügav veendumus, et igaüks suudab 
edukas olla, on iseenesest juba edenemise allikas. Kehvemaid tulemusi 
näitavad üles aga need lapsed, kes püsivad mõtte juures, et oskused on 
muutumatud ning inimene kas on andekas või mitte. Tõesti, selline 
kinnistunud mõtteviis on demotiveeriv: see ei soodusta tähelepanu ega 
aktiivset kaasatust ning tõlgendab vigu loomuomase alaväärsuse 
 tähistena. Nagu oleme näinud, on vigade tegemine täiesti loomulik 
asi  – see lihtsalt tõestab, et me oleme proovinud. Tuletage meelde 
Theodore Roosevelti: „Ainus inimene, kes ei tee kunagi vigu, on see, 
kes ei tee kunagi mitte midagi.“ Kujutage ette, kui Grothendieck oleks 
jõudnud 11aastaselt järeldusele, et ta on matemaatikas kehv, sest arvas, 
et π võrdub kolmega.

Uuring näitab, et isegi edukad õppurid võivad kannatada kinnis
tunud mõtteviisi käes. Ka nemad peavad töötama, et säilitada oma 
motivatsioon, ja me ei tee neile teenet, lastes neil uskuda, et kuna 
nemad on „andekad“, ei pea nad kõvasti tööd tegema.

Edenemismõtteviisi juurutamine ei tähenda vajadust öelda igale 
lapsele, et tema on kõige parem, lihtsalt selleks, et poputada tema 
 enesehinnangut. Pigem tähendab see tähelepanu juhtimist lapse iga
päevasele arengule, kaasalöömise julgustamist, pingutuste premeeri
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mist ja loomulikult õppimise aluste selgitamist: et kõik lapsed peavad 
pingutama, et nad peavad alati püüdma vastust leida ning et eksimine 
(ja oma vigade parandamine) on ainuke moodus õppida.

Jätame viimase sõna Daniel Pennacile: „Õpetajad ei ole selleks, et 
oma õpilasi hirmutada, vaid et aidata neil üle saada hirmust õppimise 
ees. Kui see hirm on kord ületatud, on õpilase nälg teadmiste järele 
 täitmatu.“

testi iseennast 
Kui hinded pole kuigi efektiivsed, siis milline on parim tee viia 
 teaduslik arusaam veatöötlusest klassituppa? Reeglid on lihtsad. Esmalt 
tuleb õppureid julgustada kaasa lööma, vastuseid pakkuma, aktiivselt 
hüpoteese esitama, ükskõik kui ebakindlad need ka pole; teiseks peavad 
nad kiiresti saama objektiivset ja mittekaristava iseloomuga tagasisidet, 
mis lubab neil end korrigeerida.

On olemas kõigile neile kriteeriumitele vastav strateegia, mis on 
 tuttav kõigile õpetajatele: seda kutsutakse kontrolltööks! Vähem tuttav 
on aga see, et kümned teadusartiklid näitavad selle tõhusust.  Regulaarne 
õppurite teadmiste kontroll, meetod, mida kutsutakse  meenutamise 
praktikaks (retrieval practice), on hariduses üks kõige tulemuslikumaid 
strateegiaid.20 Regulaarne kontrollimine maksi meerib pikaajalist õppi
mist. Pelgalt mälu proovile panemise fakt ise tugevdab seda. See on 
aktiivse kaasatuse ja vigade tagasisidestamise põhimõtete otsene peegel
dus. Teadmiste kontroll sunnib teid seisma silmitsi reaalsusega, tugev
dama seda, mida te teate, ja saama aru, mida te ei tea.

Idee, et teadmiste kontroll on õppimisprotsessi nurgakivi, ei ole 
päevselge. Suurem osa õpetajaid ja õppureid peavad kontrolltööd 
 lihtsaks hindamisvahendiks – nende roll on pelgalt hinnata teadmisi, 
mis on omandatud mujal, tunnis või kodutöid tehes. Selline reastamine 
või hindamine osutub siiski kõige vähem huvitavaks osaks kontroll
tööst. Oluline pole teile antav lõpphinne, vaid teie tehtav pingutus 
informatsiooni meenutamiseks ja silmapilkne tagasiside, mille te saate. 
Selles osas näitavad teadustööd, et kontrolltööde osa on vähemalt sama 
oluline kui tund ise.




