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Silmäilen etukäteen tulevia 

asioita: käsiteltävää kirjan 

lukua, kuvia ja taulukoita. 

Mietin, mitä tiedän etukäteen 

aiheesta ja teen siitä 

miellekartan.

Kirjaan ylös tai kirjoitan sivun 

laitaan aiheeseen liittyvät 

vaikeat kohdat. 

Keksin kysymyksiä  

aiheesta.

Hankin etukäteen  

lisätietoja aiheesta.

Kuuntelen kurssiohjeet  

tarkasti.

Merkitsen koeviikon,  

kurssin koepäivän ja  

tehtävien palautuspäivän 

kalenteriini.

Huolehdin, että palautan 

kurssiin kuuluvat projektityöt  

ja muut tehtävät ajallaan. 

Keskityn oppitunnin  

aiheeseen.

Osallistun aktiivisesti. 

Teen muistiinpanoja.

Merkitsen hankalat tai  

tärkeät kohdat. 

Teen tehtävät huolellisesti.

Merkitsen tärkeät harjoitukset 

ja kotitehtävät muistiin. 

Teen kysymyksiä epäselvistä  

ja minua kiinnostavista asioista.

 

Kertaan tunnin jälkeen asioita 

tekemällä muistiinpanoja, 

lukemalla, keskustelemalla tai 

harjoittelemalla käytännön 

tilanteita ja sovelluksia.

Teen oppikirjaan alle- 

viivauksia ja reunamerkintöjä. 

Keskityn, kun teen kotitehtäviä.

Hankin tarvittavan 

lisämateriaalin ja aloitan  

saman tien siihen 

tutustumisen. 

Mietin, kirjoitan ja harjoittelen 

oppimaani tai teen 

miellekartan.

Hankin aiheesta lisätietoja 

internetistä, kirjoista jne. 

Teen tai keksin  

lisäharjoituksia aiheesta.

Teen kurssiin kuuluvat 

palautettavat työt hyvissä ajoin.

Kohti koeviikkoa! 
Kokeisiin valmistautuminen

Oppiminen on pitkäkestoinen prosessi. Jotta 
omaksuisi kurssin asiat, on tärkeää olla aktiivinen 
koko kurssin ajan. 

Hymynaamojen 
lukumäärä
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Hyviksi havaitsemiesi opiskelutapojen ja aika-
tauluttamisen avulla parannat tuloksiasi. Kun olet 
löytänyt oman rytmisi, pystyt suhtautumaan sopi-
van rennosti koeurakkaan. Kokeisiin valmistautu-
minen alkaa jo kurssin aikana.

1.
 Merkitse hymynaama niiden ohjeiden vieressä oleviin ruutuihin,  

jotka kuvaavat nykyistä toimintatapaasi opiskelussa. Alleviivaa kohdat,  
joihin sinun pitäisi panostaa nykyistä enemmän.

Ennen oppituntia Tunnilla Oppitunnin jälkeen
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Koeviikko

Useimmissa lukioissa jakso päättyy koeviikkoon. 
Joissakin lukioissa kokeet taas järjestetään hajau-
tetusti jakson aikana. Kokeisiin valmistautumisen 
ajankäyttöä kannattaa suunnitella. On hyvä tietää 
etukäteen, mitä asioita kokeeseen sisältyy, milloin 
kurssikokeet pidetään, onko koeviikolla kokeiden 
lisäksi opetusta tai kertaustunteja sekä milloin ko-
keet palautetaan.

Koeviikon lähestyessä tehosta  
opiskeluun käyttämäsi aika

• Selvitä kokeiden päivämäärät.

• Varaa itsellesi riittävästi aikaa  
valmistautua kokeisiin.

• Suunnittele koekohtainen lukuaikataulu,  
jotta vältyt viime hetken paniikilta.

• Hyvän suunnittelun avulla saavutat  
parempia tuloksia.

• Huomioi ajankäytön suunnittelussa muut 
menosi: harrastukset, vapaa-aika ja läksyt.

• Hyödynnä sinulle tehokkain opiskeluaika.

• Kertaa ja opiskele opiskelijakavereidesi kanssa. 
Se tehostaa oppimistasi ja tuo vaihtelua.

• Käytä koeviikkoa edeltävät viikonloput 
opiskeluun ja kertaamiseen.

• Laadi aikataulu ja lukusuunnitelma:  
mitä ja milloin luet sekä milloin kertaat.

• Pidä aikataulustasi ja suunnitelmastasi kiinni.

Vinkkejä kokeeseen

• Lue kysymykset huolella läpi ja kysy kokeen 
valvojalta epäselviä kohtia.

• Aloita vastaaminen helpoimmasta tehtävästä.

• Luonnostele vastauksesi suttupaperille 
esimerkiksi ranskalaisin viivoin tai 
miellekarttana.

• Varmista, että vastaat esitettyyn kysymykseen.

• Perustele asiat faktatiedoilla.

• Jäsentele vastauksesi ymmärrettäväksi.

• Omat sovellukset nostavat vastauksen arvoa.

• Vastaamisen jälkeen tarkista,  
että vastaus on ymmärrettävä.

• Aikaa on rajoitetusti. Tarkkaile ajankäyttöäsi.

• Koetehtävät kannattaa käydä kokeen jälkeen 
läpi opiskelukavereiden kanssa, sillä heiltä voi 
saada uusia näkökulmia ja vihjeitä siitä, miten 
kannattaa menetellä seuraavissa kokeissa.

• Virheistäkin voi oppia: kuuntele ja lue tarkkaan 
opettajan antama koepalaute.

• Säästä kurssikokeet, aineet sekä muistiinpanot. 
Voit palata niihin ylioppilaskokeisiin lukiessasi.
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Koeviikon huoneentaulu
• Varaa riittävästi aikaa kokeisiin 

valmistautumiseen. 

• Tee lukusuunnitelma.

• Merkitse kokeiden alkamisajankohdat ja 
paikat muistiin.

• Selvitä, mitä muuta yhteistä ohjelmaa  
tai opetusta koeviikolla on. 

• Huolehdi kursseihin kuuluvista muista 
palautettavista töistä.

• Selvitä, milloin ja missä kokeiden 
palautus tapahtuu. 

• Ole tietoinen, miten kurssit arvioidaan.

• Kysy aineenopettajalta, mikäli 
kurssimateriaalissa  
on sinulle epäselviä asioita. 

• Kysy opettajalta, jos kokeisiin liittyvissä 
järjestelyissä tai arviointiin liittyvissä 
asioissa on jotain epäselvää.

• Huolehdi, että olet kokeessa oikeassa 
paikassa oikeaan aikaan. 

• Selvitä, miten hyväksyttyä arvosanaa  
voi korottaa.

• Selvitä, miten ja milloin hylätyn 
kurssikokeen voi uusia.

• Ehdi virkistäytyä: harrastaa,  
tavata ystäviä ja ulkoilla riittävästi.

• Huolehdi riittävästä yöunesta.

• Tee parhaasi!


