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Materiaali perustuu seuraavien henkilöiden kommentteihin:
Jonne Jyrylä, Olli Kavén, Markus Leiman, Julia L. Lindén, Tuomas Puikkonen, Katri Rantanen,
Mirva Råman ja Jorma Tenni. Kiitos kaikille osallistujille!

Tein yhteenvedon ryhmätapaamisessa ja esseissä käsitellyistä oppimismenetelmistä.
Yhteenvedossa yhdistin samankaltaisia menetelmiä suuremmiksi kokonaisuuksiksi ja laskin samalla
kunkin menetelmätyypin frekvenssin. Frekvenssiin laskin esseet, ryhmätapaamisen ryhmien
kommentit ja ryhmien yhteenvedossa annetut kommentit.

Yleisimmin mainitut oppimismenetelmät olivat omat muistiinpanot, miellekartta (mind mapping),
kertaus ja opiskelu ryhmässä.  Näistä varsinkin opiskelu ryhmässä oli sekä ryhmätapaamiseen
osallistujien että esseiden kirjoittajien suosiossa.

Ilmeisesti ryhmätyöskentelyä, ja myös sen erikoistapauksena olevaa opintopiirityöskentelyä,
suositaan oppimismenetelmänä.  Ryhmä antaa voimaa, ja samalla helpottaa ongelman osittamista
pienempiin osaongelmiin.

Miellekartta on edellisiä uudempi tekniikka, jota voisi palautteen perusteella käyttää enemmänkin
opiskelujen tukena.  Siinä sopivia avainsanoja yhdistämällä saadaan aikaan verkko, joka kuvaa
ongelmakenttää ja tehostaa sen ymmärtämistä.  Tulevaisuudessa miellekarttaa tukevaa semanttista
aineistoa tulee olemaan entistä enemmän saatavilla, mutta toistaiseksi sellaisen tekeminen vaatii
oppijalta lisätyötä.  Parantunut oppimistulos on tosin yleensä lisätyön arvoista.

Kertausta arvostettiin sekä ryhmätapaamisessa että esseissä.  Yhdessä esseessä mainittiin Silmäile-
Syvenny-Muistele-Kertaa –tekniikka, jonka avulla kirjoittaja oli saanut hyviä tuloksia.  Vastaava
tekniikka toisessa esseessä oli Pyörittele, Kyseenalaista ja Tutki -tekniikka.  Molemmat tekniikat
ovat hyviä, mutta vaativat niiden käyttäjältä aktiivista otetta oppimiseen.  Tähän voi auttaa
oppimismenetelmänä muutamaan kertaan mainittu itsesuggestio.  Kun itsensä saa oikeaan
tunnelmaan, innostumaan asiasta, niin työläämpienkin oppimismenetelmien käyttö tapahtuu kuin
itsestään. Tähän vaaditaan suggestion lisäksi oikeaa henkistä ja fyysistä olotilaa.  Väsyneenä tai
kyllästyneenä itsesuggestio toimii huonosti tai ei toimi ollenkaan.  Lisäksi kerran saavutettua
innostumista pitää varjella, sillä innostuminen voi sammua hyvin pienestä asiasta.

Muistiinpanot ovat suosittu opiskelutekniikka, jota useimmat käyttävät miettimättä sitä sen
tarkemmin.  Omien muistiinpanojen etu on siinä, että niitä kirjoittaessa asiaa joutuu miettimään
tarkemmin.  Muiden muistiinpanojen käyttö, joka tarkoittaa myös luennolla esiteltyjen
muistiinpanojen kopioinnin, ei ole yhtä tehokas tekniikka kuin omien muistiinpanojen käyttö, mutta
sekin on parempi kuin olla kokonaan ilman muistiinpanoja.  Omat muistiinpanot täydentävät
materiaalissa esiteltyä asiaa ja tekevät asiasta kirjoittajansa näköisen.  Yksinkertaisimmillaan tähän
riittää omien värien ja tyylien käyttö muistiinpanoissa, mutta sillä ei pääse kovin pitkälle.  Parempi
tekniikka on lisätä omia havaintoja ja mielikuvia valmiisiin muistiinpanoihin, ja paras tekniikka on
tehdä kokonaan omat muistiinpanot käsitellyn materiaalin pohjalta.



Edellistä ryhmää harvemmat, mutta vähintään kahteen kertaan mainitut, oppimismenetelmät olivat
opiskelu vähän kerrassaan, realistisen aikataulun käyttö, esimerkkien käyttö opiskelun apuna, oma
tiedonhaku, asian opettaminen muille, itsesuggestio ja yksin opiskelu.

Osissa opiskelu on hyväksi silloin, kun aika riittää aineiston omaksumiseen vähän kerrallaan.
Pienempien osien hallinta on laajaa kokonaisuutta helpompaa, ja pienet osat yhdistämällä saa
laajemmastakin kokonaisuudesta selkeän kuvan. Tosin myös mainittiin, että opiskelussa odotetaan
tietojen nopeaa omaksumista, jolloin asioiden pyörittelyyn ei jää aikaa.

Aikataulun tekoa suositeltiin, jos aikaa ei näytä millään riittävän kaikkeen tarpeelliseen. Aikataulu
ei tarkoita pelkkää lukujärjestystä, vaan siihen pitäisi sisällyttää aikaa myös levolle ja liikunnalle.
Aikataulu on hyvä apuväline, mutta sen kanssa on oltava tarkkana. Liian täyteen ahdettu aikataulu
ruokkii itseään, jolloin spontaaneille tapahtumille ei ole tilaa.  Aikatauluun kannattaa alusta asti
laittaa joustovaraa, ja jos aikataulusta tulee kovasti ahtaan näköinen, joitain suunnitelmia kannattaa
siirtää tulevaisuuteen.  Toisaalta jos oma luonne on sellainen, että työt tehdään viime hetkessä, niin
aikatauluun kannattaa laittaa ehdottomia tarkistuspisteitä.  Näennäisen ehdottomat pisteet toimivat
vain silloin, kun oma itsekuri voittaa alitajunnan niin hyvin, että lipsumista ei synny.  Aika usein
vasta ehdoton takaraja saa ihmiset toimimaan, vaikka miten uskottelisi itselleen muuta.

Esimerkit, oma tiedonhaku ja asian opettaminen muille ovat kaikki tekniikoita, joilla opittavaa
tietoa jäsennetään täydentämällä sitä lisäaineistolla.   Esimerkit ovat varmaankin yleisimmin
käytetty lisäaineisto, ja ne sopivat kaikille opiskelijoille.  Oppimistilanteessa kannattaa soveltaa
oppimaansa mahdollisimman pian, ja esimerkki on varmaankin suoraviivaisin keino tähän.  Oma
tiedonhaku laajentaa näkökulmaa ja ehkä auttaa ymmärtämään ydinasiaa.  Toisaalta tiedonhaussa
on vaarana eksyä pois aiheesta.  Lisäksi nykyisin opiskelijoiden yleisimmin suosima
tiedonhakukanava on www, jonka tietoihin pitää edelleen suhtautua kriittisesti.  Mutta jos webistä
haluaa välttämättä hakea tietoa, siihen kannattaa käyttää hyvää hakukonetta.  Tällainen on
esimerkiksi Googlen scholar-haku: http://scholar.google.fi, joka listaa tieteellisiä artikkeleita.  Asian
opettaminen muille vaatii edellisiä tekniikoita, mutta sen lisäksi siinä pitää osata vaihtaa
näkökulmaa tarvittaessa.  Kaikki kuulijat eivät sisäistä tietoja samalla tavalla kuin puhuja, joten
saadakseen viestinsä perille puhujan tulee käyttää kuulijoille tuttuja näkökulmia.  Usean
näkökulman selvittäminen ja kuvaaminen lisää samalla puhujan omaa ymmärrystä asiasta.

Viimeinen useamman henkilön huomion saanut kohta oli yksin opiskelu.  Aina on sellaisia ihmisiä,
jotka eivät vain viihdy ryhmässä.  Tällaisille henkilöille parhaita opiskelumenetelmiä ovat sellaiset,
joissa he voivat yksin varmentaa omaa oppimistaan.  Aiemmin listattujen kohtien lisäksi tähän
sarjaan kuuluvat ranskalaisten viivojen käyttö tiivistämään tietoa, ja sellaisten oppimismenetelmien
käyttö, jotka tukevat omaa persoonallisuutta (jotkut oppivat näkemällä, toiset lukemalla, kolmannet
tekemällä).  Opittavan asian herättämiä ajatuksia kannattaa kirjoittaa paperille, vaikka ne eivät
liittyisi suoraan asiaan.  Paperi konkretisoi käsiteltävän asian, jolloin sen ymmärtäminen voi
helpottua.  Musiikin kuuntelu uutta asiaa silmäiltäessä esitettiin hyväksi tekniikaksi. Tekniikasta
myös huomautettiin, että se ei välttämättä toimi pidemmässä opiskelusessiossa, missä tarvitaan
syvällisempää näkemystä käsiteltävästä asiasta.  Samoin ehdotettiin, että myöhään illalla opiskelu
on hyvin tehokasta.  Tähän syynä voi olla se, että ilta on rauhoittumisen aikaa, jolloin päivällä
mielessä olleet asiat jäävät paremmin taustalle. Tällöin oppimiskynnys voi laskea, kun aivoilla ei
ole käsiteltävänä niin paljon muita asioita.

http://scholar.google.fi,


Eräs hyväksi havaittu menetelmä on kehittää omaa lukutekniikkaa.  Oikealla tekniikalla on
mahdollista käsitellä iso joukko tietoa nopeasti, jolloin siitä saa yleiskuvan.  Tämän jälkeen on
helpompi keskittyä yksityiskohtiin kuin tilanteessa, jolloin yleiskuva jää puuttumaan. Tämä tiedon
jäsennystapa sopii erityisen hyvin aiemmin mainittuihin vaiheistettuihin opiskelutekniikoihin
Silmäile-Syvenny-Muistele-Kertaa -tekniikkaan ja Pyörittele, Kyseenalaista ja Tutki – tekniikkaan.

Edellisten luokiteltujen kohtien lisäksi oli muutamia ehdotuksia, jotka esiintyivät kertaalleen
sopimatta erityisesti mihinkään aiemmin listattuun tyyliin.  Näistä yleisin on harjoituksissa käynti ja
harjoitusaktiivisuus verrattuna erilliskokeisiin. Harjoitukset helpottavat oppimista, mutta toisaalta
ne vaativat aktiivista osallistumista ja kiinnostusta asiaan.  Lisäksi harjoitustilaisuudessa liian
ankara tai liian lepsu assistentti voi heikentää oppimistulosta. Erilliskokeet antavat enemmän aikaa
tutkia ja omaksua tietoa kuin kurssiaktiivisuus, mutta erilliskokeiden kanssa voi tulla harha siitä,
että opintopisteitä saa opiskelematta.  Aiemmilla kursseilla vajaaksi jääneisiin tietoihin törmää
kuitenkin uudestaan seuraavilla kursseilla tai viimeistään valmistumisen jälkeen työhaastattelussa
tai työpaikalla koeaikana.  Oikein käytettynä erilliskokeet ovat kuitenkin erinomainen keino
rytmittää opintoja.

Jokainen kehittää aika nopeasti itselleen tyypillisen tavan opiskella uusia asioita, ja yllättäen sama
tapa säilyy lähes muuttumattomana vuosikymmeniä.  Toisinaan on kuitenkin ihan hyvä idea
kokeilla jotain ihan muuta tekniikkaa.  Esimerkiksi vannoutuneelle yksinopiskelijalle voi olla
positiivinen yllätys huomata, että opintopiirissä oikeasti oppii asioita uudella tavalla.  Tämä vaatii
kuinkin avointa suhtautumista sekä tekniikkaan että toisiin osallistujiin.  Moni epäonnistuu
erityisesti ryhmätekniikoissa, koska on jo valmiiksi ottanut negatiivisen kilpikonnapuolustuksen.


