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Valtakunnallinen Informaatiolukutaidon opintosuunnitelma –hanke järjesti 
yliopistokirjastojen kouluttajille pedagogisen koulutuspäivän 22.5.2006 
Kasvitieteellisen puutarhan tiloissa Kaisaniemessä. Mukana oli yhteensä 31 
informaatikkoa eri yliopistokirjastoista.  

 

Ryhmäkuva kurssilaisista.  

Päivän kouluttajana toimi tanskalainen Kirsten Larsen 
DanskBiblioteksCenteristä. 

Larsen oli yhtenä ohjaajana Färsaarten NordINFOLIT-kesäkoulussa vuonna 
2004 ja viime vuonna hän vieraili Åbo Akademin Forbildningscentralenissa 
kouluttamassa ruotsinkielisiä kirjastonhoitajia. Tällä kertaa koulutuksen 
kieleksi oli valittu englanti.  

Kirsten Larsen kertoi toimineensa aikaisemmin DanskBiblioteksCenterissä 
koulutusosaston päällikkönä mutta työskentelee nykyisin käyttöliittymien ja 
verkkosuunnittelun parissa. Larsen korosti, että käyttöliittymien ja 
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verkkosivujen suunnittelu pitää sisällään monia pedagogisia valintoja, 
pedagogiikka ei ole mukana pelkästään koulutustilanteissa!  

Pedagoginen koulutus antoi eväitä käytännön tiedonhankinnan 
koulutustilanteisiin ja erityisesti koulutuksen suunnitteluun.  

Kirsten Larsen muistutti, että opetuksen suunnittelussa on hyvä pitää mielessä 
kysymykset: 

• Miksi? 
• Kenelle? 
• Mitä? 
• Miten? 

Larsen korosti, että asenteet vaikuttavat oppimiseen. Myös sillä, miten 
koulutustilanteeseen asennoidutaan etukäteen, on merkitystä. Jos ennakko-
odotukset ovat matalalla, on kouluttajalla opetustilanteessa vastassaan 
haasteellinen tehtävä. Positiivinen vire pitäisi pystyä luomaan heti. Yksi 
mahdollisuus vaikuttaa opetuksen onnistumiseen jo ennalta on, että kouluttaja 
sitouttaa osallistujia tulevaan koulutustilanteeseen ottamalla heihin yhteyttä 
etukäteen ja pyytämällä heitä kertomaan mitä hakupalveluita he yleensä 
käyttävät hakiessaan tietoa ja listaamaan ongelmakohtia. Kouluttaja voi myös 
lähettää osallistujille lyhyen ja ytimekkään kuvauksen tulevan opetuksen 
sisällöstä, mikä auttaa osallistujia puolestaan hahmottamaan etukäteen 
koulutustilannetta.  

Kouluttajan on ymmärrettävä ja hyväksyttävä, että opitusta jää mieleen murto-
osa, mikä kannattaa pitää mielessä myös opetuksen suunnittelussa. Mitkä asiat 
haluat osallistujien muistavan opetuksestasi vielä kolmen kuukauden kuluttua? 
Larsen painotti, että opetuksessa tärkeintä on saada opiskelijat ymmärtämään 
periaatteita ja ideoita, eikä yksittäisiä faktoja. Ennen kaikkea päähuomio on 
oltava opiskelijassa, hänen tarpeissaan ja oppimisessaan, ja vasta toissijaisesti 
opetettavissa sisällöissä ja järjestelmissä. 

Larsen korosti palautteen merkitystä opetuksen kehittämisen välineenä. Hän 
kertoi itse pyytävänsä palautetta opetuksesta yleensä vasta muutaman 
kuukauden kuluttua, jotta saa selville, mitä todella opittiin. 



 

Pedagogisen tietosisällön lisäksi koulutuspäivään sisältyi opastettu kierros 
Kasvitieteellisessä puutarhassa. Kierroksella opittiin muun muassa, mikä ero 
on lajilla ja lajikkeella sekä kuultiin mielenkiintoisia tarinoita puutarhan 
historiasta.  
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