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Vierailemme tammikuussa Karolinska Instutetin yliopistokirjastossa Solnassa,  
Tukholmassa. Kirjastolla on yhtä suuri toimipiste Huddingessä, johon on  
keskitetty hammaslääketieteen ja terveydenhoitajien koulutus ja jossa myös  
on iso opetussairaala. Karolinska institutet on yksi Euroopan suurimmista  
lääketieteellisistä erikoisyliopistoista. Kirjastoa ja erityisesti kirjaston 
koulutusta esittelivät kirjastonjohtaja Per Olsson, akateeminen kehittäjä David 
Herron ja koulutustiimin vetäjät Anna Kågedal ja Carina Ahlberg.  
 
Muunneltavat tilat  

Kirjastolla oli uudet tilat kunnostetussa Berzelius-laboratoriossa. 
Opiskelijalähtöiset tilat olivat lähellä muista opiskelijoille keskeisiä paikkoja. 
Tilojen suunnittelun lähtökohtana oli muunneltavuus ja toimivuus. Hiljaiseen 
työskentelyyn oli erikseen erotuttu hiljaisia tiloja ja ryhmätyöskentelyyn oli 
ryhmätyöhuoneita. Muilla alueilla sai vapaasti kokoontua ryhmissä ja pulista. 
Samoin henkilökunta kirjastonjohtajaa myöten jakoi työtilansa eri suuruisissa 
työhuoneissa. Erillisessä pikkuhuoneessa oli mahdollisuus palavereihin ja 
yksityisiin puhelinkeskusteluihin. Mielenkiintoinen yksityiskohta oli 
kahviautomaatti ja pikkukeittiö atk-luokassa, joka mahdollisti kanssakäymisen 
kurssilaisten ja vetäjien kesken myös taukojen aikana.  
 
 
Dynaaminen organisaatio  
 
Kirjastossa on henkilökuntaa noin 120. Kirjasto on alansa vastuukirjasto 
Ruotsissa ja saa tätä varten erillistä hankerahaa. Suuri henkilökuntamäärä 
selittyy osittain myös sillä, että kirjastolla on mm. verkko-opetukseen, atk-
neuvontaan ja atk-laitteistojen ylläpitoon sekä julkaisemiseen liittyviä tehtäviä, 
jotka on Helsingin yliopistossa jonkun muun yksikön vastuulla, esim. 
Tietotekniikkaosasto, Opetusteknologiakeskus, verkko-opetuksen tukihenkilöt 
ja Yliopistopaino. Näistä tehtävistä maksettiin 
erikseen kirjastolle. Asiakkaan kannalta 
palvelujen keskittämisestä on varmaan hyötyä.  

Opetuksen edelläkävijä  

Karolinska instututet on opettanut 
tiedonhankintaa 1960-luvun loppupuolesta 

 

http://kib.ki.se/


alkaen, jolloin siitä muodostettiin Pohjois-Euroopan Medlars-keskus.  
40 henkeä 120:sta osallistuu nyt opetukseen. Varsinaiseen koulutustiimiin 
kuuluu 8-10 henkilöä. Koulutuksen kehittämisen aktivoijana toimii 
päätoiminen koulutuksen kehittäjä titteliltään akateeminen kehittäjä 
(akademiska utvecklare, aiemmin pedagoginen kehittäjä, pedagogiska 
utvecklare). Hänen tehtäviinsä kuuluu sekä pedagoginen kehittäminen että 
uusien kurssien sisällön ja terminologian kehittäminen, esim. Genome 
tietokannan opettaminen. Opetustunteja kertyi noin 1500 tuntia ja osallistujia 
yli 5000 vuodessa. "Tarkkojen" tilastojen mukaan koulutuksen valmisteluun 
käytetty aika oli lyhentynyt 1,6 tunnista 1,4 tuntiin. Koska opetusta on paljon, 
sitä on tehostettu eikä puolityhjille luokille enää opeteta. Esimerkiksi 
henkilökunnan maksuttomiin koulutuksiin ilmoittaudutaan viimeistään viikkoa 
ennen koulutusta ja jos ei ole perunut osallistumistaan vähintään viisi päivää 
ennen kurssia, poisjääviltä veloitetaan 500 kruunua.  
 
 
Koulutusmenetelmien ja työtapojen kehittäminen ja kyseenalaistaminen  
 
Akateeminen kehittäjä haastoi käytännön kouluttajia pohtimaan työtään.  
Käytännön esimerkkinä tästä oli Journal Club -kokoontumiset. Ennen 
tapaamista luettiin yhdessä valittu artikkeli ja tapaamisessa tunnin ajan 
keskusteltiin artikkelista. Tämä antoi kaivatun mahdollisen älylliseen 
pohdiskeluun, johon arjen tuoksinassa ei jää pahemmin aikaa. Lisäksi 
kouluttajat ovat kirjoittaneet artikkeleita käyttämistään opetusmenetelmistä ja 
tämä on toiminut samalla henkilökuntakoulutuksena.  
 
David Herron kyseenalaisti käytössämme olevien ACRL:n 
informaatiolukutaidon osaamistavoitteet ja kysyi meiltä, miten olemme 
oikeasti vieneet standardit käytännön opetukseen vai heiluttelemmeko vain 
standardiläpyskää opettajien nenän edessä, kun keskustelemme heidän 
kanssaan. Herronin mielestä Christine Brucen ”Seven Faces of Information 
Literacy” tarjosi mielenkiintoisemman informaatiolukutaidon lähestymistavan.  
 
Toimiva esimerkki käytännön kehitystyöstä on Webbquest-menetelmän  
soveltaminen verkko-opetukseen. Karolinskassa Webbquest-menetelmällä on  
kehitetty tehtäviä neljälle eri alalle yhteistyössä oppiaineen opettajien kanssa. 
Webbquest-menetelmän jujuna on sen takana oleva pedagoginen 
ajatusmaailma ja mahdollisuus ongelmalähtöiseen lähestymiseen 
tiedonhankintaa opetellessa. Webbquest-verkkokursseissa ei muutoin ollut 
mitään ihmeellistä, mikä estäisi niiden toteuttamisen missä tahansa.   
Ne koostuivat yksinkertaisista www-sivustoista, joilla on oppimistehtävät ja 
oppimateriaalit, sekä lähitapaamisista. Ryhmä- ja verkkotyöskentelyn 
palautteen antoivat kirjaston kouluttaja ja oppiaineen opettaja yhteistyössä 
lähitapaamisessa. Näin palautteen antaminen ei ollut raskasta. Alla olevasta 
linkistä pääsee lähemmin tutustumaan Karolinska Institutetin Webbquest-
kursseihin.  
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