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AJATUKSIA OPISKELUSTA
Ryhmätyö on haasteellista
Neljän opiskelijan ryhmä on juuri saanut valmiiksi harjoitustyönsä. Ryhmätyön jättö on jäänyt
viime hetkiin. Kolmen opiskelijan osuus oli valmiina jo pari päivää sitten, mutta yhden osuutta sai
odottaa viime minuutteihin. Työ tuli onnellisesti palautettua, mutta silti osalle ryhmäläisistä jäi
vähän surullinen mieli: miksi töiden pitää aina jäädä niin viime hetkeen.
Opiskelijat tekevät varsin paljon ryhmätöitä. Ryhmätöissä voi oppia yhdessä työskentelyn taitoja.
Hyvin pitkään on myös työelämässä panostettu ryhmässä tai tiimeissä työskentelyyn. Ryhmät
voivat onnistuessaan toimia hyvinkin tehokkaasti, mutta aina ryhmässä tekeminen ei ole kovin
helppoa.
Opiskelijoiden ryhmät toimivat usein vain lyhyen ajan. Tällainen ryhmä ei oman toimintansa
muodostumisessa pääse vielä kovin pitkälle. Lähinnä ryhmäläiset ehtivät tutustua toisiinsa, ei sen
enempää.
On kyseessä minkälainen ryhmätyö tahansa, ennen varsinaiseen tehtävään paneutumista on hyvä
tietää kaikkien ryhmäläisten tavoitteet työn suhteen. Osan tavoitteena voi olla saada vain kyseinen
tehtävä tehtyä läpäisyperiaatteella. Toiset taas saattavat haluta hyvän arvosanan ja siksi toivovat
ryhmän panostavan tehtävään tosissaan. Kun tavoitteet ovat tiedossa, on helpompi ymmärtää eri
ryhmäläisten toimintaa.
Tärkeä sovittava asia on myös aikataulu, sillä aikataulussa pysyminen on yleensä ihmisille vaikea.
Omat kyvyt helposti yliarvioidaan. Joka tapauksessa tehty aikataulu ja siinä pysyminen auttaa
ryhmää onnistumaan.
Ryhmäläiset ovat ihmisinä erilaisia. Usein näkee, että yksi tunnollinen opiskelija tekee pitkälti
muidenkin ryhmäläisten työt, vaikka tarkoitus on ollut tehdä työ yhdessä. Tietenkin tämä yksi
opiskelija oppii koko ryhmän asiat todella hyvin, mutta muiden oppiminen voi jäädä valitettavan
vähäiseksi. Tyypillistä on myös se, että yksi ryhmäläinen on aina myöhässä ja kiireessä. Itse hän ei
paljon asiasta välitä, mutta muille hänen tyylinsä voi aiheuttaa paljon paineita.
Ihmisten erilaisuus kannattaa ottaa huomioon ryhmässä työskennellessä. Jos on aikaisemmin
huomannut olevansa helposti se, jolle ryhmän työt lopussa kasautuvat, kannattaa seuraavalla
kerralla varoa toimimasta samalla tavalla. Todennäköisesti riittää, että sanoo muille tarvittaessa ei.
Jos on aina kiireessä ja myöhässä, kannattaa ryhmässä ryhdistäytyä, sillä toisille nämä toimintatavat
voivat aiheuttaa niin paljon painetta, etteivät he jatkossa halua myöhästelevää ryhmäläistä
porukkaansa.
Vaikka ryhmässä työskennellessä on haasteita, yhdessä toimiminen antaa myös monella tavalla
uudenlaista syvyyttä opiskeluun. Ryhmässä voi vaihtaa ajatuksia ja ideoita, kokea yhteenkuuluvuutta ja saada tukea. Oppii aivan uusia asioita muista ihmisistä ja siten ymmärtää jatkossa
paremmin ihmisten erilaisuutta.
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