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Võiks ju alustada nii …
Muusika õppimise on positiivsed TAGAJÄRJED:

- keeletaju = positiivne mõju lugemisele.

- sõnavara ja verbaalsete oskuste areng (klaveri 
õppimine).

- parem sõnade meelde jätmise võime (pilli 
õppimine).

- kõrgemad matemaatika õpitulemused (mh 
teiste instrumentide õppijatega võrreldes kõige 
kõrgemad tulemused olid klahvpillimängijatel)

- parem visual-ruumiline mõtlemine 

- Positiivne enesetaju = kasvab motivatsioon 
läbikukkumistele vastu seista

- Improvisatsiooniharjutused muusika õppimisel 
toetavad märkimisväärselt loova mõtlemise 
arengut (vastupidiselt liiga didaktilis-tehnilisele 
õpetamisele). 

- kõrgem enesehinnang, mis tõstab 
motivatsiooni ja enesetõhusust.

- Jne jne jne

SUURES PILDIS: 
Muusika õppimine edendab info töötlemist ajus ja ... 

Hallam, S. 2010. The power of music: Its impact on the intellectual, social and 
personal development of children and young people. International Journal of 
Music Education, 28(3) 269–289.



… kasutades neuroteadlaste
metafoori

… aju on õppimise muskel, mida saab ja tuleb
arendada



https://musicologielessons.com/this-is-your-brain-on-piano/



Siiski on üks mõtlemise koht

Et positiivsed tagajärjed juhtuksid peab 
õpetamise kvaliteet olema kõrge ja tagama 

individuaalse eduelamuse kogemise võimalusi.



Practice does not make perfect. 
Perfect practice makes perfect.

“Aju ei tõlgenda, mida me talle ette söödame –
ta lihtsalt tõlgib selle. 

Kui sa õpid klaverit mängima, siis sinu aju ei
huvita see, kas sinust saab suurepärane
klaverimängija või kohutav klaverimängija.

Kui sa jätkad ebakorrektse käe hoiakuga
harjutamist, saab sinust väga hea ebakorrektne
kaverimängija!”

Daniel Amen, MD
Kliiniline neuroteadlane, psühhiaater ja ajuekspert



Aju-uuringud on näidanud…

… aktiivne ja sagedane muusikaga 
tegelemine mõjutab seda, kuidas aju 

informatsiooni töötleb. 

Mida nooremalt alustada, 

seda püsivamad ja suuremad muutused.



Õppimise muskli treenimine
Küsimus on selles, 

kuidas ja kui sageli. 

Oluline on tegevus, kus ollakse
kogu mõttega asja juures, 
harjutatakse ja püütakse

pidevalt oma piire ületada.

Aju kõrgemaid funktsioone
arendavad tegevused, mis 

aitavad oma teadvust 
distsiplineerida ja püsivust 

arendada.



Õppimine on pingutus

Kõik pingutused muuta vanu mustreid ja õppida uut (nt klaveri
mängimine), nõuavad ühte

– harjutamist, harjutamist, harjutamist –

kuni asi muutub automaatseks ja seesmiselt rahudust pakkuvaks.

Olulised on nauditavad, aga väljakutseid pakkuvad tegevused, mis
muutuvad aina keerulisemaks. 

Läbikukkumised kuuluvad elu ja õppimise juurde. Õppida nendega
toime tulema ja leidma konstruktiivseid lahendusi.



Mõjud vanemas eas
inimestele

Mõistavad paremini kõnet ja kuulmisvõime
on parem

Hoiab vaimse võimekuse langemise ja 
dementsuse eest



KUIDAS MUUSIKA ÕPPIMINE
SEDA KÕIKE PÕHJUSTAB?

Muusika õppimisel on head tagajärjed aga …



Mida ühiskond ja aina keerulisemaks muutuv
maailm vajavad?

Kiirete muutustega toimetulevat, loovat, 
paindlikku ja ennastjuhtivat inimest

EELDUSED

õpivalmidus, 

õpivõime ja 

õpioskused!



21. sajandi oskused 
tuginevad suuresti 

baasilistele psüühilistele 
protsessidele, mille 

toetamisega saab algust 
teha juba väga varases eas
ja mille juured peituvad ajus.

1. Kompleksete probleemide lahendamise oskus
2. Kriitiline mõtlemine
3. Loovus
4. Inimeste juhtimine
5. Koostöö
6. Emotsionaalne intelligentsus
7. Hindamine ja otsuste langetamine
8. Teenindamisele orienteeritus
9. Läbirääkimisoskused
10. Kognitiivne paindlikkus 



(Akadeemilise) EDU eeldus digiajastul

MITTE AINULT 
tehnoloogiline ekspertiis

EELKÕIGE eesmärkide
seadmise, planeerimise, 

prioritiseerimise, 
organiseerimise, 

paindlikkuse, töömälus info 
hoidmise ja enese jälgimise

võimed-oskused.

TEISISÕNU
aju kõrgemad funktsioonid!



Kõrgemad aju funktsioonid
(täidesaatvad funktsioonid)

Võimet eesmärke seada juhib
kollektsioon kõrgemaid aju
funktsioone: oskused mis
hõlmavad hindamist, probleemide
lahendamist, arutlemist, otsuste
tegemist, organiseerimist ja 
planeerimist. 

Need funktsioonid on aga vaid osa
“lahingust”…

Me vajame spetsiifilisi protsesse, et 
need eesmärgid ellu viia.

Gazzaley & Rosen 2016 



Kognitiivne kontroll

 Meie võime eesmärke ellu viia
sõltub teisest komplektist
kognitiivsetest võimetest –
kognitiivne kontroll –
tähelepanu, enesekontroll, 
töömälu, kognitiivne paindlikkus 
ja loov probleemilahendus.

 Meie kognitiivse kontrolli võimed
eesmärkide ellu viimiseks ei ole 
nii kõrgetasemeliselt arenenud
nagu aju kõrgemad funktsioonid
eesmärke seades nõuavad.

Gazzaley & Rosen 2016 



Kognitiivse kontrolli piirangud

Meil on piiratud võime:

- jagada ja hoida
tähelepanu;

- hoida aktiivselt detailset
infot mälus;

- tulla üheaegselt toime
või muuta kiirelt ja
järsult “võistlevaid” 
eesmärke.



Enesekontroll, 
distsipliin ja 
selektiivne 
tähelepanu

Kognitiivne 
paindlikkus ja 

loov 
probleemi-
lahendus

Töömälu



Vahetu impulsi tagasihoidmine ja 
arukama käitumise valik 
väljendub:
- Me ei anna kiusatusele järele
- Mõtleme enne kui ütleme või 

tegutseme
- Ootame ja mõtleme enne 

otsustamist (kiirustamise 
vältimine järelduste tegemise või 
eelarvamustega). Valime, kuidas 
käitume!

- Anname spontaanse asemel 
kaalutletud vastuse 

- Püsime ülesande juures ja 
lõpetame selle, hoolimata  
sellest, et ülesanne tundub 
igav või oleme tüdinenud ja 
teeksime toredamaid asju

- Keskendume segajatest 
hoolimata

- Jätkame tööd isegi, kui tasu 
tuleb pika aja pärast

http://devcogneuro.com/



... võimaldab:
- Hoida infot lühimälus ja samal ajal sellega 
opereerida
- Mängida peas info ja ideedega
- Näha seoseid pealtnäha mitteseotud asjade 
vahel
- Jälgida vestlust või ettekannet, märgata, et 
tekkis küsimus ning pidada küsimust meeles
- Pidada meeles, mida pidi tegema, ka siis 
kui miski vahele segab
- Mõista põhjus-tagajärje seost
- Peastarvutamist
- Hoida meeles mitmest sammust 
koosnevat juhendit ja seda õiges 
järjekorras täita
- Uurida meeleshoitavate infoühikute seoseid 
ja neid infotükke vajadusel teistmoodi kokku 
panna
- Eeldus loovuseks, arutlus- ja
probleemilahendusoskuseks

http://devcogneuro.com/



... väljendub võimes:

- paindlikult kohaneda muutunud olude või 
prioriteetidega

- vaadata sama asja teisest vaatenurgast, 
tuttavat nähtust uuest perspektiivist

- vahetada paindlikult tähelepanu 
fookust

- navigeerida mööda ootamatutest 
takistustest

- leida uus probleemilahendusviis, kui vana 
ei tööta („kastist välja“)

- võimalusest kinni haarata, kui see avaneb

- muuta kurssi, kui saad aru, et oled valel 
teel

- tõdeda, et ma eksisin, kui tuleb peale uut 
infot

http://devcogneuro.com/



8 võtmefunktsiooni

Oskus Mida see tähendab Kuidas nõrgad oskused välja paistavad

Impulsi kontroll Aitab lapsel mõelda enne 
tegutsemist

Ebasobivate asjade väljapaiskamine. 
Sattumine riskantsetesse olukordadesse

Emotsioonide kontroll Aitab hoida emotsioone kontrolli all Ülereageerimine. Kriitikatalumatus ja 
rühmast loobumine kui miski läheb valesti

Paindlik mõtlemine Aitab kohaneda ootamatustega Toimetulematus tagasilöökidega. 
Frustreerumine, kui asjale tuleb vaadata 
teise nurga alt.

Töömälu Aitab hoida informatsiooni meeles Probleemid juhiste mäletamisega, isegi kui 
need on kirjas või olete neid korduvalt 
juhendanud

Enesekontroll Aitab oma tegevust ja edenemist 
hinnata, keskendumine

Negatiivse tagasiside üle üllatumine

Planeerimine ja 
prioriteetide seadmine

Aitab püstitada eesmärke ja nendeni 
jõudmist planeerida

Suutmatus olulist ebaolulisest eristada

Tegevusega alustamine Aitab tegutseda ja tegevust alustada “Kivistumine”, kui ei oska kusagilt alustada.

Organiseerimine Aitab hoida asju järje peal nii 
füüsiliselt kui vaimselt

Mõtete pidev katkemine, asjade kaotamine 
jms

www.NCLEXQuiz.com



Enesekontroll
Vahukommikatse

 Enesekontrolli võime juured on 
eesajus, mis on kõrgemate aju
funktsioonide “pesa”. 

 Küpsus saabub 20ndate 
aastate alguses. 

 Enamik alla 4 aastaseid lapsi 
ei suuda naudingut edasi 
lükata. 

Enesekontrolli oskuste arendamine kasvatab tahtejõudu!

Walter Mischel

https://www.youtube.com/watch?v=QX_oy9614HQ



Enesekontrolli oskus on kujundatav

Mõju inimese heaolule ning
nii vaimsele kui kehalisele

tervisele on sügav ja 
kaugeleulatuv.

Varane harjutamine hoiab ära 
hilisemat hälbivat käitumist

Nõrgemad oskused on seotud:

 raskem läbi saada, vähem 
usaldusväärsed, käituvad 
tõenäolisemalt impulsiivselt 

Eakin et al., 2004

 sotsiaalsete probleemidega –
agressiivsus, kohatud
emotsionaalsed reageeringud 
ja kuritegevus

Moffitt et al, 2011

Nagin & Tremblay, 1999 



KUMB ON EDUKS OLULISEM KAS
ANDEKUS/TALENT 

VÕI
PINGUTUS/TAHTEJÕUD?



Meelekindlus (grit)

Meelekindlus (tahtejõud) on tulevase edu parem ennustaja
kui akadeemilised tulemused ja edasijõudmine koolis.

 Instrumendi õppimine on pikaajaline tegevus eesmärkide
saavutamiseks ja suurepärane näide tahtejõudu 
stimuleerivast tegevusest.

Tahtejõud tagab edu muusikas … ja elus!

Dr. Angela Lee Duckworth



Et muskel paisuks, on vaja
tahtejõudu

Õppides - pingutan, pusin, näen vaeva, loon 
seoseid ja otsin paremaid strateegiaid - aju 

muutub.

Pingutades saab igal juhul paremaks ja 
osavamaks, kui ma enne olin.



VÕTTES KOKKU …



Aju peab tegelema
instrumenti õppides

korraga väga
mitmekülgsete

operatsioonidega.

Muusikainstrumendi mängimine on 
tõhus aju treenimise viis!

https://musicologielessons.com/this-is-your-brain-on-piano/



Muusika õppimise
kaasnähtus

ÜLEKANDEEFEKT

Pillimngu õppimisel on ajule ja vaimsele võimekusele suur
mõju, mis kandub ka teistesse valdkondadesse ja 

parandab teisi oskusi.

Musitseerimisel on märkimisväärne roll parema tervise, 
elukvaliteedi ja vaimse heaolu loomisel!



TÄNAN!
kristi.vinter@tlu.ee


