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Õppimine

Kogemuse läbi toimuv püsiv muutus käitumises või 
teadmistes.

Vajalik kohanemiseks muutuvate keskkonna-tingimustega. 

Teoorias eristatakse kolmel moel õppimist:

• Klassikaline õppimine

• Operantne õppimine

• Kognitiivne õppimine

• Sotsiaalne õppimine

• Teadmiste konstrueerimine



Klassikaline õppimine

Õpitakse märke seostama sündmustega.

Ivan Pavlov (1849-1936)



Klassikaline õppimine



Klassikaline õppimine



Klassikaline õppimine

Neutraalset stiimulit esitatakse koos reaktsiooni põhjustava 
stiimuliga/sündmusega niikaua, kuni neutraalne stiimul 
põhjustab samuti reaktsiooni.

Stiimuli ja sündmuse vahelise seose tekkimist mõjutavad:

• ajastus – NS eelneb sündmusele

• ennustatavus – NS kogetakse alati enne sündmust

• tähelepanu

• bioloogiline valmidus (biopreparedness)

• aeg, mis on möödunud stiimuli ja reaktsiooni 
kokkuviimisest



Klassikaline õppimine

kirglik suudlus

+

Klassikaline õppimine võib olla ootamatute tulemustega.

seksuaalne erutus

seksuaalne erutus

seksuaalne 
erutus

sibulane hingeõhk

kirglik suudlus sibulane 
hingeõhk



Klassikaline õppimine - foobia

Tugev irratsionaalne hirm objekti või sündmuse suhtes, 
mis on kas ohutu või vähem ohtlik, kui kujutatakse.

Foobiad kujunevad tihti klassikalise õppimise tagajärjel.

Klassikalist õppimist kasutatakse ka foobiate raviks. 



Operantne õppimine

Käitumist õpitakse sellega kaasneva kinnituse või karistuse 
läbi – õpitakse ära käitumise ja sellega kaasnevate 
tagajärgede vaheline seos.

• positiivne kinnitus – tagajärg, mis suurendab käitumise 
kordumise tõenäosust

• negatiivne kinnitus – ebameeldiva stiimuli eemaldamine 
peale käitumist, suurendab käitumise tõenäosust



Operantne õppimine



Operantne õppimine - karistus

Karistus vähendab käitumise kordumise tõenäosust. Kaks 
võimalust:

• Käitumisele järgneb ebameeldiv sündmus

• Käitumisele järgneb meeldiva stiimuli eemaldamine

Karistamine ei kõrvalda käitumist täielikult!

Karistamine võib olla efektiivne, kui:

• selgitatakse, mille eest karistatakse,

• karistatakse käitumise eest,

• sobiliku käitumise eest antakse positiivset kinnitust.



Klassikaline vs operantne õppimine



Kognitiivsed õppimisteooriad

Õppimist mõjutab ka see, kuidas me infot vastu võtame, 
säilitame ja kasutame.

Kognitiivsete teooriate (ideede) näiteks:

a) Sotsiaalne õppimine, nt imiteerimine

b) Teadmiste konstrueerimine

c) Õpitud abitus



Kognitiivsete teooriate rakendused

Kognistiivsed õppimisteooriad erinevad biheivioristlikest, 
kuna eeldavad, et:

a) Õppija on aktiivne;
b) Õppimine sõltub õppija teadmistest, uskumustest, 

kogemustest;
c) Muutuse käitumuses kutsub esile muutus mõtlemises 

ja teadmistes;
d) Inimesed õpivad pidevalt kogu elu vältel;
e) Õppija käes on kontroll selle üle, mida ta õpib;
f) Oluline on õppija kognitiivne areng. 



Sotsiaalne õppimine

Sotsiaalne õppimine – imiteerimine:


 

lapsed õpivad täiskasvanuid 
jäljendades



 

õppimine läbi teiste kogemuse

Albert Bandura 
(s. 1925)

Bobo katse



Teadmiste konstrueerimine

Konstruktivistide meelest seisneb õppimine teadmiste 
konstrueerimises. Uued teadmised konstrueeritakse 
olemasolevate põhjal. 

Kooliõpingute seisukohalt olulist:
a) Teadmised konstrueeritakse aktiivse tegevuse 

tulemusena;
b) Teadmine kuulub kellelegi, st ta inimese peas;
c) Asjadele omistatavad tähendused sõltuvad teadmistest;
d) Teadmised ei ole kunagi lõplikud või kõigil ühesugused;
e) Teadmiste konstrueerimiseks on vaja aega ja energiat. 



Õpitud abitus

Organism ei püüagi ümbritsevat keskkonda muuta või 
kontrollida. 

Põhjuseks peetakse õppimise ebaõnnestumist.

Inimese “ma ei saa sellega hakkama”- suhtumine:

• inimene teab, et ta käitumine ei muuda midagi

• piisab, kui keegi seda ütleb

• seotud pessimistliku mõtlemisega

Õpitud abituse käitumismuster on väga sarnane 
depressiivse käitumisega.



Ülesanne

Leidke üks õppimissituatsioon, kus õpitakse läbi:

• Klassikalise õppimise,

• Operantse õppimise,

• Sotsiaalse õppimise!

Mõelge välja üks näide:

a) Teadmise konstrueerimisest;

b) Õpitud abitusest!
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