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See ei käi muidugi sinu 
kohta, aga ...

Kas tunned kedagi, kes magab liiga vähe? Või kellel on 
raske keskenduda, saab tihti vihaseks, on stressis ega 
liiguta ennast kunagi? Või kes muretseb liiga palju teiste 
arvamuse pärast? Kindlasti tunned. Arvatavasti tunned 
neid kõiki. Need võivad olla su sõbrad, õed-vennad, vane-
mad või tädi Ayla.

Kas tead, et nende probleemidel võib olla üks ja sama 
põhjus? Üks asi, mis võib olla superhea, aga mis võib kor-
raliku jama korraldada, kui seda valesti kasutada. Kuna 
sa oled tark inimene (ja tead, mis selle raamatu pealkiri 
on), saad kindlasti aru, mida me mõtleme ekraani all. 
Nagu on nutitelefonil, tahvelarvutil või arvutil, kui täpne 
olla. Neid esemeid nimetame selles raamatus edaspidi 
ekraanividinateks.

Sõna „ekraaniaeg” kasutatakse tihti selleks, et panna 
paika piir, kui kaua päevas ekraane peaks kasutama. Kas 
seda piiri on üldse vaja? Kõige paremini teame seda vast 
ise ... Kuigi – miks siis on nii raske nutitelefoni käest panna?

Uurime lähemalt nii seda, miks ekraanid nii ligitõm-
bavad on, kui ka seda, kuidas vältida nendega kaasnevaid 
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probleeme. Ja võid rahulik olla. Lahendus ei ole kõikide 
ekraanide minema viskamine ja hoopis käbiloomadega 
mängimine. Nii et sellest sa pääsed. Kui sa just ei taha 
seda teha. Ei, küsimus on lihtsalt selles, kuidas ekraane 
targemalt kasutada.

Millal siis aju mängu tuleb? Nojah, ekraanividinad teeb 
eriliseks see, et need on nutikad viisil, mida ühegi teise 
aparaadi puhul ajaloos pole nähtud. Sellepärast need ongi 
nii hõlpsasti kasutatavad (ja toredad). Nende rakendused ja 
programmid on välja töötatud mitte ainult meie aitamiseks, 
vaid ka meie uurimiseks, nii et need oskaksid meis kõige 
paremini huvi äratada – ja siis seda huvi üleval hoida.

Ent asi, mis õpib ära, kuidas me mõtleme ja tunneme, 
muutub osavaks ka selles, kuidas panna meid tema tahte 
järgi tegutsema. Ja see tahab väga harva, et me ekraani 
ära paneksime ja midagi muud teeksime.

Nii et me peame ekraanividinatest sammukese ees 
olema. Vaatame, mis ajus ekraani ees viibides toimub. Miks 
me niimoodi reageerime ja tunneme ja milleni see võib viia.
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Rohkem on halvem
Paljud arvavad, et nad toimivad kõige paremini, kui tee-
vad mitut asja korraga. Veel rohkemad arvavad, et neid ei 
sega see, kui nad midagi muud tehes aeg-ajalt veidi nutite-
lefoni vaatavad. Aga miski sellest pole tõsi.

Aju suudab väga hästi hoida mitut asja korraga töös, 
aga keskenduda suudab see vaid ühele asjale korraga. Kui 
me arvame, et õpime ja saadame samal ajal sõnumeid, 
siis tegelikult hüppame pidevalt nende kahe asja vahel. 
Kõigepealt keskendume ühele ja siis teisele. Hüpe ise käib 
kähku, ainult mõni sekundikümnendik, aga aju jääb selle 
juurde, mida just tegime. Võib minna mitu minutit, enne 
kui oleme tähelepanu täielikult ümber koondanud.

See tähendab, et mõlema asja tegemine võtab kauem 
aega – ja et mõlemad saavad halvemini tehtud.
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Aga ma olen superhea rööprähkleja!
Nüüd sa võib-olla protesteerid ja ütled, et loomulikult 
suudad mitmele asjale korraga keskenduda. Aga kah-
juks ei ole meie aju niimoodi ehitatud.

Tehti katse, mis hõlmas peaaegu 300 inimest. 
Pooled neist väitsid, et neid ei häiri õppimisega samal 
ajal internetis surfamine. Teised eelistasid teha ühte 
asja korraga.

Kui keskendumisvõimet testiti, said rööprähklejad 
selgelt halvemaid tulemusi. Paistis, et neid häirib ja 
nende tähelepanu hajutab enam-vähem kõik nende 
ümber. Lisaks said nad sama halbu tulemusi, kui 
testiti nende mälu. 

Arvatavasti tuleb see sellest, et nad ei harjuta 
kunagi oma tähelepanu koondamist – ühele asjale 
sügavalt keskendumist. Ja see on esimene eeldus 
millegi õppimiseks ja meeldejätmiseks (vaata lk 27).

Aga milleski peavad nad ju paremad olema, 
mõtlesid teadlased. Äkki nad hüppavad ülikiiresti 
ühelt ülesandelt teisele? Aga ei. Isegi selles olid nad 
halvemad.

Niisiis, mul on kahju, aga arvatavasti ei ole sa 
rööprähklemises hea. On mõned väga üksikud 
inimesed (neid nimetatakse superrööprähklejateks), 
kes tõesti saavad sellega väga hästi hakkama. Meie 
teised oleme selles mannetud.

K A S T U N N ED L I G A - LO G A L AU R IT?
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SÕNASTI K
Rööprähklemine: 
mitme asja tegemine 
korraga. See on harva 
hea mõte.
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Ekraan segab
Nutitelefon annab sulle sadu dopamiinisööste ööpäevas. 
See muudab seadme nii ahvatlevaks, et sa pead ennast 
takistama, et seda mitte kogu aeg näperdada. Seega pead 
osa oma tähelepanust suunama sellele, et nutitelefoni 
mitte kätte võtta.

Seega – kui peame tegema midagi, mis nõuab kesken-
dumist, peame nutitelefoni teise tuppa panema. Ja ei, sel-
lest ei piisa, et selle hääletu peale paned ja endale tasku 
pistad. Mitmed uuringud on näidanud, et keskendumine 
halveneb kohe mõnevõrra, kui nutitelefon on kusagil lähe-
duses.

Ühes Jaapani uuringus oli pooltel osalejatel laual välja-
lülitatud nutitelefon – nad ei tohtinud seda puutuda ja see 
polnud isegi nende oma. Ülejäänutel oli väike märkmik 
(mis samuti lihtsalt lebas laual). Siis pidid nad tegema 
keskendumistesti. Ja jah, sul on täiesti õigus. Need, kelle 
laual oli märkmik, said testiga palju paremini hakkama. 

Kas su õpetajal on kombeks nutitelefonid tunni alguses 
kokku korjata? Nüüd tead, miks.

K A S T U N N ED L I G A - LO G A L AU R IT?
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Ja veel ...
Kas oled tähele pannud, et mida raskem on lahendatav 
ülesanne, seda rohkem tõmbab sind nutitelefoni poole? 
See nagu hüüaks sind iga kord, kui toppama jääd või kui 
mingi asi ei tundu edenevat. Sina ja su aju on teadlikud, 
et saad tasu, kui sa ülesande ära teed, aga et see nõuab 
tööd ja keskendumist. Samas kui nutitelefon annab tasu 
kohe ja seda ilma igasuguse tööpanuseta. Siis on raske 
õigeid valikuid teha.

Huvitav on see, et mida kaugemal sa nutitelefonist oled, 
seda lihtsam on sul ahvatlusele vastu panna. Nii et jäta 
nutitelefon teise tuppa ja tee tööd suure dopamiinisööstu 
nimel, mille saad, kui oled hoopiski ülesande ära teinud.

Lisanädal
Osa Suurbritannia koole viis sisse kogu koolipäeva 
kestva nutitelefonikeelu. Õpilased jätsid nutitelefonid 
hommikul hoiule ja said need enne kojuminekut 
tagasi.

Tulemus? Nende sooritus paranes. Üheksandikud 
õppisid nii palju rohkem, et see vastas tervele 
lisakoolinädalale aastas!

Eriti huvitav oli see, et nendel, kellel oli koolis 
raske, paranesid tulemused kõige rohkem. 

Nii et nutitelefonikeeld koolides aitab 
kaotada õpilastevahelisi erinevusi. Selle üle 

tasub mõelda.
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Igavamad kohtumised
Kui saad sõbraga kokku, et veidi rääkida või niisama hän-
gida, siis kas teadsid, et see on palju lõbusam, kui te mõle-
mad nutitelefonid selleks ajaks ära panete? Kummaline? 
Sugugi mitte.

Loomulikult leidub uuringuid ka selle kohta. Ühes neist 
lasti kahel inimesel kohtuda ja rääkida kümme minutit 
ükskõik millest. Mõnedel paaridel lubati nutitelefone enda 
ees laual hoida (aga nad ei tohtinud neid kasutada). Teised 
pidid nutitelefonid ära panema.

K A S T U N N ED L I G A - LO G A L AU R IT?
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Kõik on erinevad
Selge see, et oleme häirivate tegurite suhtes erinevalt 
tundlikud. Paistab, et Lauri on eriti tundlik ja tema 
tähelepanu hajub mitu korda päevas. Teiste jaoks pole 
mingi eriline probleem muu maailm välja lülitada ja 
keskenduda häirivatest teguritest hoolimata – või siis 
õiges olukorras nutitelefon hoopis ära panna.

Muide, oleme selles peatükis rääkinud palju 
nutitelefonidest. Kindlasti oskad aimata, miks. Täpselt. 
Need väikesed tähelepanuröövlid on meiega kõikjal 
kaasas.

Me kõik võime saada paremaks selles, mida Lauri 
alles harjutab – teada, millal on sobiv aeg kasutada 
ekraanividinaid ja millal mitte.

Mis sa arvad, kellel oli toredam? Jah, loomulikult 
nendel paaridel, kel polnud nutitelefone nina all. Nad ju 
ei pidanud hirmsasti keskenduma sellele, et nutitelefone 
mitte kätte võtta. Selle asemel said nad täielikult rääkimi-
sele ja lõbutsemisele keskenduda. Need paarid meeldisid 
üksteisele pärast ka rohkem.

Nii et sõbraga rääkimine, ilma et nutitelefonid oleksid 
nähtaval, pole mitte ainult lõbusam, vaid see teeb teid ka 
paremateks sõpradeks.
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Miks just noored?
On mitu erinevat seletust, miks see muutus paistis kõige-
pealt silma just noorte puhul. Üks neist on see, et noored 
inimesed proovivad meelsasti uusi asju. Teine on see, et 
nemad alles loovad harjumusi ja enda eluviise, ent ei ole 
veel jõudnud vanadesse mustritesse kinni jääda. Kolmas 
seletus on tõsisem.

Nagu oled lugenud (näiteks leheküljelt 14), annavad 
ekraanividinad meile tohutult palju dopamiinisööste – ja 
nutitelefon on meil ju igal pool kaasas. Täiskasvanutel 
pidurdab selle pidevat kasutamist aju otsmikusagar, mis 
on veidi mõistlikum ja ettevaatlikum. Otsmikusagar ütleb 
sulle, et nüüd peaksid vist telefoni ära panema ja magama, 
sest homme on ju ka päev.

Aga ... otsmikusagar on täielikult välja arenenud alles 
umbes 25. eluaastaks. Seega teismelise dopamiinisüsteem 
perutab nagu metsik hobune, samal ajal kui hobust talt-
sutav ratsanik on alles algaja.

Aga kas asi on nii halb? Vastus on jah. Vähemalt siis, 
kui kokku arvutada juba ainuüksi meie kogu ekraanividi-
natele kulutatud aeg.

PL A H VAT U S



Iga neljas imik (0–12-kuune) ja iga teine 2-aastane laps 
kasutab internetti iga päev.

Ameerika lapsed ja noored kulutavad iga päev ekraani-
vidinatele (sealhulgas ka telerile) seitse ja pool tundi. 
1990ndatel oli vastav näitaja kolm tundi. 8–10-aastased lap-
sed kulutavad ekraanividinatele keskmiselt kuus tundi päe-
vas, 11–14-aastaste puhul räägime juba üheksast tunnist.

Rootsi teismelised kasutavad oma nutitelefone neli 
tundi päevas. Iga kolmas laps ja teismeline Rootsis paneb 
ekraanividinate alla viis istutud tundi päevas – ja seda 
väljaspool kooliaega.

Ühes uuringus, milles osales 4000 noort, ütles üks 
seitsmest, et kulutab sotsiaalmeediale vähemalt kuus 
tundi päevas.

Pool kõigist teismelistest vaatab nutitelefoni vähemalt 
korra öö jooksul. Ühe uuringu kohaselt vaatab üks küm-
nest noorest oma nutitelefoni vähemalt kümme korda öö 
jooksul (jah, sa lugesid õigesti).

Kas jätkame? Tasub välja tuua, et paljud neist numbri-
test on mõned aastad vanad. Arvatavasti on paljud neist 
näitajatest praegu veel kõrgemad.

Nii et midagi juhtus, kui kõik 2011. aastal suure pau-
guga lahti läks. Perioodil 2010 kuni 2016 hüppas mobiilse 
interneti kasutus peaaegu mitte mil-
leltki umbes nelja tunnini päevas ini-
mese kohta. Need on vanad andmed. 
Inimene pole kunagi varem muutnud 
oma käitumist nii palju nii lühikese 
aja jooksul kui viimastel aastatel. 
Mida inimesed varem oma ajaga peale 
hakkasid?
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Meie vormitav aju
Meie aju annab oma parima, et kohaneda maailmaga, 

milles elame. Ja see saab hästi hakkama, see on vormi-
tav ja leiab kogu aeg uusi teid – kuigi tegelikult on see 
arenenud eluks savannis. Selge see, et meie aju mõjutab 
see, millele iga päev nii mitu tundi kulutame. Teistmoodi 
olekski kummaline.

Hea või halb?
See ongi ju tegelikult peamine küsimus. Kas me tunneme 
ennast kogu selle ekraaniaja tõttu paremini või halve-
mini? Kuna ekraanividinad mõjutavad meid erinevalt, 
peame lähtuma keskmisest. Sama küsimust on esitatud 
paljude uuringute käigus, eriti lastele ja noortele, ja põhi-
mõtteliselt kõik näitavad ühte ja sama: nende hulgas, kes 
kasutavad ekraanividinaid liiga palju, on kehvem enese-
tunne tavalisem.

Oht tunda ennast nukra või masendununa suureneb 
oluliselt, kui ekraaniaeg ületab kolme tundi päevas. 
Seejärel tõuseb see iga lisatunniga. Seega ei saa kindlalt 
väita, et inimene tunneb ennast halvasti, aga oht selleks 
suureneb.

Aga äkki on nii, et masendust ei tekitagi inimestes 
otseselt ekraanid. Sest iga tunni kohta, kui teeme midagi 
muud, näiteks kohtume sõpradega, teeme sporti või män-
gime pilli, tunneme me ennast hoopis palju paremini. Nii 
et äkki on hoopis nii, et ekraanid lihtsalt varastavad meilt 
nii palju aega, et me ei jõua teha neid asju, mis meie ene-
setunnet tõstavad.

PL A H VAT U S



Head uudised
Tegelikult on uuringuid, mis näitavad, et ekraaniaeg (kui 
see pole liiga pikk) võib panna meid end paremini tundma. 
Aga siis peame piirduma mõne tunniga päevas.

Nii et kui su vanemad õiendavad sinuga ekraaniaja 
pärast, võid meie arust vabalt lasta neil oma ekraanivi-
dinatega mängida umbes tund aega, kõige rohkem kaks 
tundi. Pikema aja puhul on jälle olemas oht, et nad muutu-
vad tüütult pahaseks ja õiendavaks.
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Mis magamise ajal toimub?
Kummalisel kombel ei toimu see, et aju puhkaks. Ei, see 
teeb magamise ajal ka täie auruga tööd.

Öösel, kui infotulv lakkab, on ajul aega vaadata, mis 
päeval tegelikult toimus ja kuidas seda käsitleda.

Näiteks selleks, et me ei upuks kõigisse mälestustesse, 
peab aju otsustama, mis tuleb alles hoida ja mis välja 
visata. Säilitatavate asjade kuhja jõuab kõik, mis võib 
tuleviku seisukohast tähtis olla. Sellised asjad, mida oled 
õppinud, aga ka sellised, millele oled tugevalt reageerinud 
või midagi olulist tundnud. Sest sa tunned edaspidigi mit-
mesuguseid tundeid ja siis on hea, kui oskad neid ühen-
dada varem kogetud asjadega.

Kõik asjad säilitatavate asjade kuhjas saavad külge 
sildid (ehk täägid), et aju need hiljem üles leiaks. Siis saa-
detakse need säilitamiseks aju osadesse laiali.

Aga need asjad, mida ei tasu mällu talletada? Need 
visatakse välja. Ehk unustatakse lihtsalt ära.

K A S T U N N ED S LEEPY S A M I?
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Ja veel
Magamine muudab meid rahulikumaks. Meie tunded on 
stabiilsemad. Arvatavasti toimib uni nagu rahulik paik, 
kus saame ebameeldivad mõtted ja tunded osadeks lahti 
võtta.

Mandelkeha, aju hoiatuskeskus, on unenägude näge-
mise ajal tihti aktiivne, samas kui stressihormooni tase 
on madal. See viitab sellele, et me töötleme vastikuid ja 
raskeid asju ilma ägestumata. Umbes nagu siis, kui rää-
gime kellelegi usaldusväärsele inimesele, et oleme õnne-
tult armunud.

Tunnetest rääkimine ning kaastunde ja võib-olla mõne 
hea nõuande saamine rahustab meid. Seda teavad kõik – 
ka aju.
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Kas me jääme lollimaks või  
muutume targemaks?

Inimese intelligentsust hakati mõõtma 20. sajandi algu-
ses ehk umbes sada aastat tagasi. Kui keegi tänapäeva-
inimene teeks selle sada aastat vana testi, saaks ta 
arvatavasti väga hea tulemuse. Kas see tähendab, et me 
oleme praegu targemad?

Ei. See tähendab, et me oleme lihtsalt harjutanud seda 
sorti mõtlemist, mida testis mõõdetakse. Muu hulgas 
käime palju kauem koolis, kui inimesed toona käisid. Aju 
ise on umbes sama andekas kui tuhandeid aastaid varem.

Üsna palju aastaid tõusis meie intelligents (või see osa, 
mida mõõdetakse) üsna kiires ja ühtlases tempos. Aga 
siis, umbes kakskümmend aastat tagasi, juhtus midagi. 
Tulemused hakkasid langema. Mitte väga palju, aga pii-
savalt, et see oleks murettekitav. Ja langus on jätkunud.

Keegi ei tea täpselt, millest see tuleb, aga võimalikke 
põhjuseid on kolm: et koolides ei seata nõudmisi ega panda 
rõhku õppimisele sama palju kui varem; et me liigume 
vähem (liikumine on mõtlemisele väga hea); et meil on 
raske sorteerida meist üle voogava info hulka. 

Selle võiks kokku võtta nii, et aju ei muutu ei targemaks 
ega rumalamaks, vaid meie praegune eluviis paistab 

mõtlemise aju jaoks keerulisemaks 
tegevat.

T U LE V I K U EK R A A N I A J U



Me peegeldame ennast
Kui ajad vastsündinud beebi nähes keele suust välja, 
limpsab see keelt vastu. Arvatakse, et see tuleb sel-
lest, et meil on erilised ajurakud, mida nimetatakse 
peegelneuroniteks. Need aitavad meil matkimise 
kaudu õppida.

Ent tänu peegelneuronitele suudame mõista ka 
teiste inimeste tundeid. Kui näed pilti inimesest, kel 
jääb sõrm ukse vahele, reageerib su aju umbes nagu 
sellel, kelle sõrm ukse vahele jäi. Sa ei tunne valu, 
küll aga ebameeldivustunnet.

Samamoodi tunneme teiste rõõmu, kurbust ja 
hirmu. See on üks osa meie kaasasündinud tungist 
proovida mõista teisi inimesi.

Aju võtab vastu palju infot sellest, mida teine ini-
mene ütleb, aga ka infot silmaliigutuste, näoilmete 
ja kehahoiaku kohta, kui mainida vaid mõnda. Siis 
aju tõlgendab, mida teine inimene tunneb ja mõtleb. 
Theory of mind ehk teadvuse teooria, nagu öeldakse. 
Aimamine, mis teise inimese peas toimub.

Miks? Sest see aitab meil otsustada, mida ise 
öelda või teha. Hakkame seda harjutama juba lapse-
põlves (ja veel rohkem teismelisena) ja parim trenn 
on see, kui kohtume teiste inimestega silmast silma.




