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NordinfoLit järjesti 25.-26.9.2003 kolmannen informaatiolukutaitoa 
käsittelevän konferenssin Creating Knowledge III Akureyrissä Islannissa. 
Mukana oli 120 osallistujaa 13 maasta. Informaatiolukutaitoa käsiteltiin 
monesta näkökulmasta. Seuraavaksi poimintoja oppimisen, opetusohjelmien ja 
arvioinnin näkökulmista. 

Oppijan näkökulma 

Jannica Heinström Åbo Akademista esitteli väitöskirjansa kolme 
tiedonhakijatyyppiä. Yksi on nopeasti, mutta pinnallisesti hakevat (fast 
surfers), toinen ryhmä hakee laajasti, mutta ei välttämättä suunnitelmallisesti 
(broad scanners), kolmas toimii tehokkaasti ja strategisesti myös 
tiedonhaussaan (deep divers). Parhaimmat opiskelutulokset todettiin viimeksi 
mainitulla ryhmällä. 

 

Aalborgin yliopistossa verkkoon tuotetussa SWIM-oppimispelissä tulevat 
hyvin esiin Heinströmin mainitsemat hakutavat. Kolme opiskelijaa hakee siinä 
tietoa seminaarityöhönsä. Pelissä edetään lähestymistavan mukaisesti eri 
tuloksiin. Seminaarityön arvioinnissa opettaja ottaa kantaa, miten tietoa on 
haettu ja käytetty. Kirjaston asiantuntemus tulee prosessiin mukaan vasta, kun 

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2003/07/index.html


seminaariryhmä on jo pohtinut, millaista tietoa se tarvitsee ja millä 
menetelmillä tietoa voisi hakea. SWIM on vapaasti kaikkien käytettävissä. 
Pelistä on suunnitteilla myös kansainvälinen versio.  

SWIM - Straming Webbased Information Modules 

Englantilainen tutkija ja konsultti Sharon Markless oli seurannut kirjastoissa 
annettavaa opetusta. 80% opetustilanteista oli hyvin strukturoituja ja opettaja 
kontrolloi opetuksen kulkua. Informaatiolukutaidon opettamisen pitäisi hänen 
mukaansa perustua siihen, mitä opiskelijat jo osaavat. Sen tulee olla 
ongelmakeskeistä ja kannustaa opiskelijaa osallistumaan aktiivisesti 
opetustilanteisiin. 

 

Opetusohjelmat 

Miten tutkijat ja opettajat itse hahmottavat informaatiolukutaito-käsitteen? 
Sheffieldin ja Strathclyden yliopistoissa on käynnissä tutkimushanke ”UK 
Academics and Information Literacy”. Siinä on haastateltu yli 80 tutkijaa ja 
opettajaa 20 yliopistosta. Hankkeen tavoitteena on, että informaatiolukutaito 
tulee osaksi opetusohjelmia. 

Haastattelutulokset ovat kiinnostavia. 60% haastatelluista ei osannut määritellä 
informaatiolukutaitoa, vaan informaatiolukutaito sekoitettiin tieto- ja 
viestintätaitoihin. Tutkijat ja opettajat pitävät käsitettä jotenkin 
’hallinnollisena’. Tutkijoiden mielestä opiskelijat eivät myöskään hahmota 
tiedonhankintaitoja tutkintoonsa kuuluviksi. Opettajien ja tutkijoiden 
näkökulmasta informaatiolukutaidon yhteydessä tulee puhua myös seuraavista 
taidoista: academic literacy, media literacy, digital literacy, numeracy, 
visual/spatial literacy. 

http://www.aub.auc.dk/swim/swim_uk/adsl/splashintro.html
http://www.aub.auc.dk/swim/swim_uk/adsl/splashintro.html


UK academics' conceptions of, and pedagogy for, information literacy 

Patricia Senn Breivik San Josen yliopistosta korosti, että kirjastojen on 
pidettävä jatkuvasti yllä keskustelua informaatiolukutaidosta. Tämä on keino 
saada tiedonhankintataidot vähitellen oppiaineiden sisälle. Kirjastonhoitajien 
tulee toimia yhä enemmän opettajina, ohjaajina ja asiantuntijoina tiedekuntien 
opettajien ja tutkijoiden rinnalla. Tuore esimerkki informaatiolukutaidon 
integroinnista opetukseen löytyy mm. teoksesta 

Developing Research & Communication Skills: Guidelines for Information  
Literacy in the Curriculum. Written and published by the Middle States  
Commission on Higher Education, 2003. 

 

Patricia Senn Breivik toi myös terveiset kuluvan vuoden syyskuussa Prahassa 
järjestetystä kansainvälisestä asiantuntijakonferenssista:  

International Conference of Information Literacy Experts. 

  

Arviointi 

Arvioinnilla on suurin merkitys, miten opiskelija opintoihinsa suhtautuu ja 
millä tavalla hän opiskelee. Siksi Sheila Webberin mielestä 
informaatiolukutaidon arvioinnin tulee sisältyä oppiaineessa menestymisen 
arviointiin. Webber esitteli Sheffieldin yliopistossa toteutettuja lukuvuoden 
kestäviä kursseja, joihin tiedonhankintataitoja sisältyy kolme tuntia viikossa. 
Itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan arviointi kulkivat rinnakkain. 

http://dis.shef.ac.uk/literacy/project/
http://www.infolit.org/InfoLiteracyExperts.htm
http://dis.shef.ac.uk/literacy/project/
http://www.infolit.org/InfoLiteracyExperts.htm


Lähiopetuksen lisäksi työvälineinä käytetään mm. WebCT:tä. 

Ralph Catts kertoi Australian kansallisista informaatiolukutaidon kriteereistä 
ja niiden arvioinnista.  

Informaatiolukutaitoinen henkilö: 

1. recognises need for information 
2. access information effectively 
3. evaluates information and sources 
4. stores and manages information 
5. uses information to create ideas 
6. uses information legally and ethically 
7. uses information as a lifelong learning 

 

Juuri nyt on suurta tarvetta kehittää yksilön ja yhteisönkin tasolla päteviä 
vertailukelpoisia (benchmarking) arviointimenetelmiä. Tietoja käytännön 
osaamistaidoista kerättiin mm. kirjastonhoitajilta. Esimerkiksi kriteeri 4 ”stores 
and manages information” purettiin toiminnaksi ”Järjestän keräämiäni tietoja ja 
lähteitä jollakin menetelmällä, esim. Endnote-ohjelmalla”. Arvioinnissa on 
myös Cattsin mukaan kyse siitä, miten hyvin informaatiolukutaidot korreloivat 
opintomenestykseen. 

Näkökulma muuttuu siis opettamisesta oppimiseen ja oppijalähtöisyyteen, 
mikä tarkoittaa pidempiä kursseja (myös verkossa) ja korostaa koko 
oppimisprosessia. Se tukee eri oppimistyylejä, yhteistyötä ainelaitosten kanssa 
ja kirjastonhoitajaa asiantuntijan roolissa. 
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