
Lue seuraavat vinkit kokeisiin lukemiseen ja läksyjen tekoon. Poimi niistä 

itsellesi parhaat. 

 Valmistaudu ajoissa kokeeseen! 

 

 Kuuntele tunnilla. Tämä helpottaa kotitehtävien tekemistä ja kokeisiin valmistautumista. 

 Tee kotitehtävät joka ilta. Voit kirjoittaa niistä muistiinpanot, jotka helpottavat 

myöhemmin kokeisiin lukemista. 

 Suunnittele etukäteen lukemiseen käyttämäsi aika. Jaa koealue esimerkiksi kuuteen 

pienempään alueeseen. Aloita lukeminen viikkoa ennen koetta. 

 

Esimerkki lukusuunnitelmasta. 

Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
Lue alue kerran 

(myös vihko + 

tehtävät). Mieti 

miten kappaleet 

liittyvät tosiinsa. 

Tee esim. 

käsitekartta. 

Kpl 16-18. Tee 

muistiinpanot 

paperille 

ranskalaisin 

viivoin. Mieti, mitä 

kysymyksiä voisit 

itse tehdä 

kappaleista. 

Kpl 19-20. Tee 

muistiinpanot. Lue 

lopuksi kaikki 

muistiinpanot. 

Mieti, mitä 

kysymyksiä voisit 

itse tehdä 

kappaleista. Kertaa 

koko alue! 

Historian koe, 

Koealue kpl 16-

20 

 

 Lue yksi alue per ilta ja kertaa seuraavana päivänä aiemmin lukemasi alue. 

 Älä jätä lukemista viimeiseen iltaan. Silloin asiat eivät jää yhtä hyvin mieleesi ja viime 

hetken paniikki voi yllättää. 

 Kun noudatat lukusuunnitelmaa, saat muun ajan vapaaksi. Vapaa-aika ei täyty "pitäisi 

lukea” -ajatuksista. 

Kokeeseen lukeminen 

 Rauhoita ympäristösi. Mieti, miten ja mihin aikaan opit parhaiten. Miten saat kotonasi 

lukurauhan? Vai olisiko kirjasto hyvä lukupaikka? Olisiko helpompi lukea lattialla? 

 Älä hypi aiheesta toiseen. Keskity vain yhteen alueeseen kerralla. 

 Aloita luomalla kokonaiskuva alueesta. Katso sisällysluettelo ja otsikot, selaa alue 

nopeasti. 

 Syvenny. Lue alue tarkemmin läpi omaan tahtiisi. 

 Tee muistiinpanoja. Voit esimerkiksi alleviivata tekstiä, kirjoittaa pääkohtia tai tehdä 

käsitekartan. Muistiinpanot helpottavat muistamista ja asioiden kertaamista. 

 Kokeile erilaisia opiskelutekniikoita, jotta saisit selville, miten opit parhaiten. Kokeile 

hassultakin tuntuvia juttuja. 

 Luettuasi kappaleen tiivistä sen pääkohdat ilman, että katsot kirjasta. Voi tehdä sen joko 

kirjoittamalla, piirtämällä tai puhumalla. Jos et muista jotakin, katso kohta uudestaan. 

 Tauota lukemisesi. Päätä etukäteen lukemisen rytmisi, esimerkiksi: lukemista 45 min, 

tauko 15 min, lukemista 45 min. 

 Parhaiten asiat muistaa, kun yrittää ymmärtää, mistä on kyse. Ulkoa opitut asiat katoavat 

nopeasti päästä.  



Muista myös! 

 Lepää, ulkoile ja tee asioita, joista pidät. Ne auttavat jaksamaan.  

 Jos aihealue tuntuu hankalalta, mieti, kuka voisi auttaa. Pyydä apua perheenjäseniltä tai 

kavereilta. Kysy opettajalta mahdollisuutta tukiopetukseen.  

 Älä mene tunteidesi mukana. Jos ahdistus iskee, älä ajattele, ettei tästä tule mitään tai asia 

on liian vaikea. Pysy rauhallisena ja ota koe haasteena vastaan. Panikointi estää toimimasta. 

 Älä aina usko, kun muut sanovat, etteivät ole lukeneet yhtään ja saavat silti hyviä 

numeroita. Kaverit saattavat vähätellä kokeeseen käyttämäänsä aikaa.  

 Älä murehdi liikaa huonosti mennyttä koetta. Riittää, että yrittää parhaansa; Aina ei voi 

jaksaa tai suoriutua hyvin.   

 

Ohjeet sivulta: http://www.mll.fi/nuortennetti/koulu_ja_tyo/koulu/vinkkeja-kokeisiin/  

http://www.mll.fi/nuortennetti/koulu_ja_tyo/koulu/vinkkeja-kokeisiin/

