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1. Tiedonhaku opetuksen vakituiseksi osaksi
Tiedonhankinnan opetuksesta ovat perinteisesti vastanneet pitkälti kirjastot, ja materiaalia
tiedonhankinnan ohjaukseen kouluissa on jokseenkin niukasti. Opettaja joutuu kuitenkin jatkuvasti
työssään kohtaamaan erilaisia tiedon etsintään ja työstämiseen liittyviä haasteita, jotka hänen tulisi
kyetä välittämään ymmärrettävästi myös opiskelijoille. Tulevaisuuden informaatio- ja
mediayhteiskunnassa yksilö joutuu
vastaanottamaan ja käsittelemään kasvavia
tietomääriä sekä sietämään sitä epävarmuuden
tunnetta, joka muuttuvan tiedon edessä
väistämättä syntyy.
Opettaja tarvitsee siksi välineitä tiedon
prosessointiin: kykyä kysyä, tunnustella, kaivella
ja etsiä sinnikkäästi sekä uskallusta tunnustaa,
että itsekin seisoo monien epävarmuuksien
edessä ja kehittyy omissa ajattelun taidoissaan.
Parhaimmillaan tiedon etsimisen, löytämisen ja
suhteuttamisen riemu voi lisätä myös
dialogisuutta opetuksessa.
Tiedonhallinnan opas opettajalle on toteutettu
Opetushallituksen rahoittaman Tieto haltuun hankkeen yhteydessä palvelemaan toisen
asteen tiedonhankinnan opetuksen ja ohjauksen
tavoitteita. Opas keskittyy muutamiin keskeisiin
tiedonhakua ja -käsittelyä koskeviin kysymyksiin.
Luvut 2 ja 3 on kirjoittanut Tampereen
lukiokoulutuksen Tieto haltuun -hankkeen
projektisuunnittelija Heidi Hongisto. Hongisto on
koonnut myös hankkeesta saatuja onnistuneita
opetuskokemuksia lukuun 7. Muut luvut on
laatinut viestinnän erityistehtävää hoitavan
Sammon keskuslukion viestinnänopettaja Maarit
Jaakkola. Kuvituksen on ideoinut ja toteuttanut
Sammon keskuslukion viestintälinjan
ensimmäisen vuoden opiskelija Iida Jokinen.
Oppaassa ei pääsääntöisesti käytetä
lähdeviitteitä, mutta lisälukemisto ja oppaan
taustakirjallisuutena käytetty materiaali on koottu luvun 8 kirjallisuuslistaan.
Toivomme, että opettaja saa materiaaleista pika-apua tiedonhankinnan integroimiseen
opetukseensa.

Tampereella elokuussa 2010

Maarit Jaakkola
Heidi Hongisto
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2. Tiedonhaun opetuksen tavoitteet
Yhdysvaltalainen koulukirjastojen yhdistys American Association of School Libraries (AASL) on
määritellyt 2000-luvun nuorille oppijoille tiedonhallintaan eli informaatiolukutaitoihin liittyvät
osaamisstandardit.
Standardin mukaan tiedonhallintataitoiset oppijat osaavat
1) hakea tietoa, ajatella kriittisesti ja kartuttaa tietämystään;
2) tehdä päätelmiä ja harkittuja päätöksiä, soveltaa tietoa uusiin tilanteisiin ja tuottaa uutta tietoa;
3) jakaa tietoa ja toimia demokraattisen yhteiskunnan vastuullisena jäsenenä;
4) tavoitella henkilökohtaista ja esteettistä kasvua.1
Myös Tampereen lukiokoulutuksen tvt-tavoitteissa oppijoille kirjataan samantyyppisiä tavoitteita.
Seuraavat lainaukset ovat otteita Tampereen kaupungin Lukiokoulutuksen tvt-strategiasta (2007–
2011):
”Opiskelija löytää tietoa eri lähteitä käyttäen ja osaa liittää löytämänsä tiedon eri asiayhteyksiin.”
”Opiskelija tiedostaa, että oppimisen tukemiseen on muitakin välineitä kuin kirjat.”
”Opiskelija oppii sähköisen toimintakulttuurin vaatimat taidot, pelisäännöt ja tavat.”
”Opiskelijan osaaminen keskeisten työvälineohjelmien, Internetin hakukoneiden sekä
tietokantojen käytön osalta varmennetaan.”
”Keskeisiä taitoja [ovat] --Internetin hakukoneiden ja tietokantojen käyttö -- [sekä] --tiedon
kriittinen käyttö ja lähteiden tulkinta, lähteisiin viittaaminen.”
Informaationlukutaitoon sisältyy siten kyky etsiä, löytää, arvioida ja käyttää tietoa.

1

AASL 2007; suomenkielisen version on toimittanut Ymmerstan koulu 2010, saatavilla osoitteessa
http://suomenkoulukirjastoyhdistys.fi/wp-content/uploads/2010/04/AASL-suomiweb-a.pdf. (Viitattu 15.8.2010.)
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3. Tiedonhaun opetuksen keskeisiä periaatteita
Mitä kaikkea tiedonhaun opetuksessa olisi hyvä ottaa huomioon? Tähän lukuun on koottu hyväksi
havaittuja käytäntöjä Tieto haltuun -hankkeen piirissä toteutetuista tiedonhaun opetuskokeiluista.

Harjoittelun tavoite ja tarkoitus
Millaisen tehtävän yhteydessä tiedonhakua opetetaan? Millainen tuotos on tavoitteena saada
aikaiseksi? Koulukontekstissa tiedonhaku palvelee itse kurssin oppimistavoitteita, ja tietoa etsitään
opiskelutehtäviä varten. Tiedonhaun opastuksen konkreettinen tehtävä on edistää
opiskelutehtävien tekoa.

Tehtävänanto ja sen
vaatimukset
Opiskelijatöissä lähteiden
käyttöä ja merkintää ohjaavat
pitkälti opettajan vaatimukset.
Useampien luotettavien
lähteiden käyttöä kannattaa
vaatia, samoin lähteiden
(pienimuotoista) merkintää
kaikkiin töihin. Tutkimusten
mukaan nuorten
tiedonhakijoiden toimintaa
ohjaa ”vähimmän vaivan laki”,
jonka mukaan tyydytään
ensimmäisiin löytyneisiin
lähteisiin ja lähteiden arvoa
mitataan niiden sisältämän
tiedon laajuuden perusteella.

Fokus ja oppilaiden sitouttaminen
Oman näkökulman löytäminen ohjaa merkittävästi opiskelutyön tekemistä. Tiedonhaku helpottuu,
kun tiedetään mitä etsitään laajasta informaatioviidakosta; sitoutuminen tehtävään ja motivaatio
ovat vahvempia.
Tiedonhaun prosessimallia (aiheen kartoitus-fokus-sitoutuminen-työstäminen-itsearviointi) voi
rakentaa opiskelutehtävän sisälle. Esimerkkinä kirjallisuusesseen työstäminen pieninä tehtävinä,
jotka ohjaavat opiskelijaa etsimään oman näkökulman aiheeseen ja sitoutumaan työhön.

Ohjauksen oikea ajoitus
Tiedonhaun opastusta kannattaa ottaa kurssille vasta kun opiskelijat ovat valinneet
opiskelutöidensä (essee, ryhmätyö, esitelmä, tutkielma) aiheet. Mahdollisesti vielä sen jälkeen, kun
he ovat saaneet etsiä tietoa itsenäisesti. Näin opiskelijoilla on jo valmiita kysymyksiä ja ongelmia,
jolloin opastus on tarkoituksenmukaisempaa.
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Käytännölliset lähdevinkit
Koulussa tapahtuvassa tiedonhaun opetuksessa tärkeää ovat käytännölliset lähdevinkit, ja heti
käyttövalmiit ohjeet ja oppaat. Esimerkkejä toimivista opetusmateriaaleista ovat tiiviit lähteiden
arvioinnin ja merkinnän oppaat sekä muutamien helposti omaksuttavien lähteiden vinkkaaminen
opiskelutehtävän aloitteluvaiheessa.

Tarkoituksenmukaiset lähdeaineistot
Lähteiden vinkkaamisessa huomio kannattaa kiinnittää lähteiden soveltuvuuteen lukiotasolle.
Wikipedian suosio lähteenä perustuu sen tiiviyteen, selkokielisyyteen ja sanakirjamaiseen
esitystapaan. Wikipediasta saa nopeasti faktatiedot. Haasteena on antaa Wikipedialle vaihtoehtoja.
Opiskelijat suosivat suomenkielisiä, oppikirjamaisia ja riittävän yleisluontoisia lähteitä, joista saa
yleiskuvan käsilläolevasta aiheesta. Tällaiset lähteet riittävät usein yksistään esimerkiksi esitysten
tekoon, mutta laajemmat tutkielmat ja muut työt vaativat syvällisempien ja erikoistuvampien
tiedonlähteiden tarkastelua.

Työskentely oman aiheen parissa
Tiedonhakuun keskittyvien oppituntien kannattaa olla työskentelytunteja, joilla edistetään omia
kurssitöitä. Ulkopuolisen informaatikon tai kirjastonhoitajan opastuksen yhteydessä kannattaa
antaa toivomuksia opastuksen kohdentamisesta juuri kyseisen kurssin sisältöön. Tiiviin aikataulun
puitteissa räätälöidyt opastukset toimivat parhaiten ja tarjoavat opiskelijoille parhaan avun.
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4. Aiheesta kiinni: kysymyksen ja näkökulman muotoilu
Mistä löydän työhöni aiheen? Kysymystä joutuvat pohtimaan niin kirjailijat, toimittajat, tutkijat kuin
opiskelijat ja opettajat. Tiedonhankintaan on vaikea ryhtyä, jos ei tiedä, mitä on etsimässä. Siksi
pitää ensin määritellä tiedon tarve. Kun tiedetään, mitä tietoja tarvitaan, osataan arvioida, mistä ja
keneltä tietoa kannattaa lähteä etsimään.
Usein aihe on vapaavalintainen ja opiskelijat saavat kehitellä esitystensä, esseidensä, puheidensa
ja tutkielmiensa aiheet itse. Hyvälle aiheelle voidaan antaa ainakin seuraavia kriteerejä:








Kiinnostava: Oma into kantaa aina pitkälle, joten miten saada opiskelija aiheesta aidosti
kiinnostuneeksi?
Opettavainen: oppiiko tekijä aiheesta jotain uutta?
Merkityksellinen: tuottaako aihe vain itsestäänselvyyksiä vai onko sen kautta mahdollisuus
löytää jotain uutta sanottavaa?
Toteutuskelpoinen: onko aihe riittävän rajattu ja pystyykö opiskelija vastaamaan
valitsemaansa kysymykseen annetussa ajassa?
Yleisesti tuttu: onko aiheesta saatavilla tarpeeksi tietoa?
Tekijälleen sopiva: pääsevätkö opiskelijan omat kyvyt aiheen kautta esiin?
Tarpeeksi etäinen: kykeneekö opiskelija tarkastelemaan aihettaan riittävän puolueettomasti
eikä ole sitoutunut aiheeseen liikaa tunneperäisesti?

Ideointiin kannattaa käyttää riittävästi aikaa. Kysy opiskelijalta: Mikä sinua kiinnostaa? Mitä tiedät
aiheesta ennalta? Mikä aiheessa ärsyttää tai herättää muita tunteita? Ehkä muistiinpanoista,
omista kokemuksista tai kavereiden tarinoista löytyy jokin erityiskysymys, johon voi tarttua
koulutyössä?
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Ideoita on syytä kehitellä yhteisesti, jolloin saadaan uusia ajatuksia ja päästään käsiksi esimerkiksi
opiskelijoilta itseltään tulevaan arjen kokemustietoon.

Aiheen rajaaminen
Kun aihe on löytynyt, sitä
on rajattava. Aihe
(kansanedustajuus) on
eri asia kuin näkökulma
(naiskansanedustajan
mahdollisuudet
vaikuttaa). Aiheen
rajaaminen tarkoittaa
näkökulman
kirkastamista: mitä haluat
sanoa? Mitä uutta haluat
tietää? Mitä haluat
osoittaa? Mitä haluat
tuoda näkyväksi?
Rajaamiseen vaikuttavat
myös tutkielman toivottu
pituus, käytettävissä
oleva lähdemateriaali ja
ajankäytön
mahdollisuudet.
Mahdollisia keinoja rajata
aihetta ovat esimerkiksi:




rajaus kohdejoukkoihin (nuorten, naisten, vähemmistöjen näkökulma johonkin tunnettuun
asiaan tms.)
rajaus paikkaan (yhteen ihmiseen, ihmisryhmään, organisaatioon, maahan tms.)
ajallinen rajaus (tapahtumat tiettynä vuonna tai ajanjaksona)

Näkökulma tulisi ilmaista selkeänä johtoajatuksena eli väitelauseena, joka kertoo tutkielman
tavoitteen (”tutkielman tarkoituksena on…”). Näkökulmaa pitää hioa niin kauan kunnes löydetään
mahdollisimman tarkkarajainen väite siitä, mitä ollaan hakemassa. Esimerkiksi jos aiheena on
oppilaskuntien toiminta ja näkökulmana tyttöjen osallistuminen oppilaskuntien toimintaan,
johtoajatuksena voi tällöin olla tuoda esiin se, että tytöillä ehkä heikommat edellytykset vaikuttaa,
metodina yhden oppilaitoksen tyttöjen haastattelu.
Aiheen toteutettavuus
Kun aihe on työstetty johtoajatukseksi eli näkökulmaksi asti, on mietittävä, miten tutkimus
toteutetaan.
Tutkielman toteuttamiseksi tarvitaan jokin metodi tai strategia, miten vastauksia esitettyyn
kysymykseen haetaan. Metodina (> kreik. meta hodos, ”tie perille”) voi olla ilmiön hahmottaminen
kirjallisuuden pohjalta, oma analyysi (lähiluku), haastatteluaineiston kerääminen ja tulkinta tai
vastaava.
Lähiluvulla tarkoitetaan tekstin, kuvan tai muun aineiston tulkintaa ja analyysia. Lähiluku on
yleisesti esimerkiksi kaunokirjallisuuden ja kuvien tulkinnassa käytetty analyysimuoto. Analysointi
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on kuvaamista, luokittelua, yhdistelyä ja selittämistä, tavoitteena merkitysten löytäminen ja erittely.
Tärkeää on kyetä perustelemaan esittämänsä tulkinnat.
Yksi tapa kerätä aineistoa on kysely, jossa suurelle joukolle ihmisiä lähetetään tai annetaan
kysymyskaavake. Kysymyskaavakkeissa voi olla monivalintakysymyksiä (valmiit vaihtoehdot),
avoimia kysymyksiä (vapaat vastaukset) ja asteikkoja (vastaaja valitsee esim. 1–5). Lomakkeen
avulla saadaan esiin esimerkiksi ihmisten asenteita ja arvoja, mielipiteitä ja käyttäytymistapoja.
Tiedot käsitellään yleisimmin kvantitatiivisesti eli määrällisesti (montako prosenttia edustaa
tietynlaisia näkökantoja). Kyselytutkimuksen voi toteuttaa esimerkiksi IRC-Galleriassa tai
Facebookissa.
Haastattelun avulla voidaan kerätä tietoa ihmisiltä itseltään siitä, miten he selittävät ja tulkitsevat
ilmiöitä ja asioita. Tutkija laatii kysymysrungon, haastattelee ihmisiä ja käyttää heidän suoria
lainauksiaan tulkintojensa perustana. Haastateltavat esiintyvät yleensä nimettöminä. Mukaan
otetaan tärkeimpiä taustamuuttujia (sukupuoli, ikä, ammatti, paikkakunta tms.). Haastatteluja voi
käyttää tutkielman kirjallisuuden täydentäjänä ja tukena.
Havainnointi tarkoittaa tutkielman tekijän omia havaintoja tutkittavasta kohteesta. Havainnot
voivat tukea omia tulkintoja tai toimia tulkintojen käynnistäjinä. Havainnot tulee merkitä muistiin ja
avata lukijalle. Havainnoinnin tulee olla systemaattista, ei satunnaista ja mielivaltaista. Havaintojen
tulee olla myös toistuvia, havainnoijan on seurattava kohdettaan pidempään. Havainnointia on
käytetty esimerkiksi asunnottomien, alkuperäiskansojen ja työntekijöiden yhteisöjä ja kulttuureja
tutkittaessa.
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5. Aineiston arviointikriteerit
Lähdekirjallisuuden käyttö merkitsee omien ideoiden liittämistä olemassa olevaan
lähdemateriaaliin. Ihanteena on, että tekstit keskustelisivat keskenään (intertekstuaalisuus eli
tekstienvälisyys). Esimerkiksi tieteellinen tieto on tällaista kasautuvaa eli kumulatiivista tietoa: tieto
perustuu aina aiempaan tietoon. Tutkija ei koskaan aloita ”puhtaalta pöydältä” vaan jatkaa siitä,
mihin hänen edeltäjänsä ovat jääneet. Kirjallisuus tarjoaa ratkaisuja tutkielmassa esitettyihin
kysymyksiin ja ongelmiin, eikä tutkielman tekijän tarvitse keksiä kaikkea itse.
Lähdemateriaalia etsiessä kannattaa pyrkiä löytämään erilaisia näkökulmia edustavia lähteitä.
Valmiissa työssä lähteet keskustelevat keskenään, ja niiden pohjalta kirjoittaja muodostaa oman
näkemyksensä aiheesta. Erityisesti eettisissä tai poliittisissa aiheissa kannattaa muistaa erilaiset
näkökulmat, sillä aiheista löytyy runsaasti yksipuolista, tiettyjä suuntauksia edustavaa materiaalia.
Uskottavuuden lisäksi lähteiden monipuolinen käyttö tuo työllesi lisää asiasisältöä.
Kaikki materiaali ei ole tiedon tarjoajana kuitenkaan yhtä luotettavaa ja merkittävää. Kaikki
materiaali ei ole oman aiheen kannalta yhtä merkityksellistä vaan saattaa johdattaa jopa harhaan.
Tiedon seulomiseen tarvitaan lähdekritiikin taitoja. Lähdekritiikki tarkoittaa olennaisen ja
luotettavan tiedon erottamista epäolennaisesta ja epäluotettavasta ”tiedosta”. Tutkielman tekijän
oltava kriittinen lähteitä valitessaan: on osattava arvottaa lähteitä.
Lähteen painoarvoon vaikuttavat ainakin seuraavat seikat:





Kirjoittajan tunnettuus ja tunnustettuus
o Onko kirjoittajana amatööri vai alansa asiantuntija?
o Onko kirjoittaja puolueeton ja riippumaton vai yrittääkö hän edistää jotain intressejä?
Julkaisukanava
o Kuka tiedot on julkaissut?
o Painettu teos tai lehtiartikkeli ovat ennalta arvioituja (niiden painattamiseksi on tehty
kustannus- tai julkaisupäätös), wiki tai kotisivu eivät (kuka tahansa voi julkaista
tekstiä netissä)
Lähteen ikä
o Onko tieto ajantasaista vai jo vanhentunutta?

Lähdeteoksia ei tarvitse lukea alusta loppuun asti. Riittää, että hahmottaa, mistä kirjat kertovat ja
mitä osia voi käyttää hyödyksi omassa tutkimuksessa. Uutta teosta selaillessa kannattaa tutustua
sisällysluetteloon, esipuheeseen tai alkusanoihin, otsikoihin ja tiivistelmään. Jo lukiessa on hyvä
tehdä muistiinpanoja: millä sivuilla ovat aiheen kannalta olennaisimmat tiedot? Kun teosten
olennaisimmat tiedot on jalostettu omaan aiheeseen liittyväksi ”kartaksi”, teosten tiedot on
helpompi ottaa mukaan omaan tekstiin.
Apua aineiston arviointiin saa Verkko-kirjaston erillisestä opiskelijan materiaalista.
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6. Tiedonhankinnan etiikkaa
Tutkielmanteon oltava kaikissa vaiheissaan eettisesti kestävää. Eettisyys tarkoittaa avoimuutta
lähteiden käytössä: toisten tekstiä ei kopioida, tuloksia ei sepitetä eikä kaunistella, tekstissä ei tule
esiintyä harhaanjohtavuutta eikä tahallisia puutteita, tekijänä ei saa olla muita kuin on ilmoitettu.
Tietoon liittyvät eettiset kysymykset nousseet ajankohtaisiksi tiedon digitalisoitumisen johdosta.
Suomessa toimii Tutkimuseettinen neuvottelukunta, joka edistää tutkimusetiikkaa tieteessä ja tutkii
tieteen epäeettisiä tapauksia.
Epäeettistä tekstin lainaamisessa ja toisten tekstien hyödyntämisessä on plagiointi. Plagiarismiksi
sanotaan epäeettistä lainaamista ja varastamista (plagioida = varastaa, lainata, esittää toisen
tekijän tuotantoa omanaan, < lat. plagium, ”ihmisryöstö”). Plagioinnille on osoitettu monta erilaista
muotoa:





sanasta sanaan plagioiminen: toisen tekstin sanantarkka jäljentäminen
mosaiikki: tekstikatkelmien suora lainaaminen eri lähteistä ja niputtaminen yhteen
mukailu: toisen ajatuksia esitellään omissa nimissä
sana- ja termilainat: jonkun toisen ilmaisu, sana tai termi otetaan omaan käyttöön ilman
mainintaa alkuperäisestä lähteestä

Internetissä myös tarjolla valmiita kouluesitelmiä (esim. www.schoolsucks.com tai
www.stormloader.com), joiden käyttö epäeettistä. Plagiointi on myös epäreilua alkuperäistekijää ja
plagioijaa itseäänkin kohtaan. Plagioija varastaa toiselta, ja tämä jää ilman kunniaa. Jos plagiointi
huomataan, tutkielma usein hylätään.
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Miten välttää plagiointia?
Miten sitten välttää varastamasta toisten omaisuutta? Perusperiaate on yksinkertainen. Ilmaise
lainatut kohdat lainausmerkein, lähdeviittein ja alaviitemerkinnöin (sujuva viittaustekniikka). Myös
nettilainaukset on merkittävä näkyviin.
Yleistiedoksi eli yleiseksi ”tietosanakirjatiedoksi” eli ensyklopediseksi tiedoksi katsottavaa tietoa ei
tarvitse varustaa lähdeviitteellä. Jos on syytä olettaa, että tieto kuuluu yleissivistykseen tai jonkin
oppialan yleiseen teoriaan, sitä ei tarvitse merkitä kenenkään nimiin. Kiire, tekniset ongelmat tai
lähdeaineiston epäselvyys tai vaikealukuisuus eivät oikeuta plagiointiin. Kirjoittajan on
ymmärrettävä kaikki, mitä tekstiinsä laittaa.
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7. Onnistuneita opetuskokemuksia
Tähän osioon on kerätty muutamia Tieto haltuun -hankkeessa toteutettuja tiedonhaun, lähteiden
arvioinnin ja merkinnän sekä sosiaalisen median opetuskokonaisuuksia. Kokemukset on jaoteltu
oppiaineittain ja kursseittain.
Tiedonhaun opastukset pidettiin tietokoneluokassa, ja tuntien alussa informaatikko esitteli lyhyesti
tiedonhaun vinkkejä (15–30 min), minkä jälkeen oppilaat saivat työstää omaa työtään opettajan ja
informaatikon ohjauksessa.

Vaikuttamista tekstien avulla
Kurssi: ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen
Tunnin aihe: Sananvapaus ja vaikuttaminen tekstin keinoin
Käytetyt palvelut/lähteet: HS ja AL arkistot, HS Digilehti, Delicious, web-tiedonhaku
Teimme ÄI4 Tekstit ja vaikuttaminen -kurssilla harjoituksen, jossa käytimme Helsingin Sanomien ja
Aamulehden arkistoa sekä Helsingin Sanomien Digilehteä. Etsimme arkistoista artikkelit liittyen
ajankohtaiseen sananvapaus-tapaukseen (Jussi Halla-ahon oikeudenkäynti). Näillä pohjustettiin
tunnin aihetta vaikuttamista, netikettiä ja rajoja sille, mitä netissä saa kirjoittaa.
Oppitunti pidettiin atk-luokassa. Oppitunnin alussa oppilaille jaettiin pikaohje lehtiarkistojen
käytöstä. Informaatikko opasti yhteisesti arkistojen käyttöä, jonka jälkeen oppilaat työskentelivät
itsenäisesti. Seuraavaksi pohdittiin, millaisilla hakusanoilla ja mistä palveluista saisimme tietoa
sananvapaudesta ja siitä, mitä internetiin saa kirjoittaa. Oppilaat ehdottivat lakipalvelu Finlexiä ja
Wikipediaa, hakusanoja "sananvapaus" ja "netiketti". Oppilaat lähtivät hakemaan itsenäisesti tietoa
näistä aiheista ja palveluista, jonka jälkeen oppilaat tallensivat löydöksensä Deliciouskirjanmerkkipalveluun. Informaatikko opasti lyhyesti Delicious-palveluun kirjautumisen ja palvelun
käytön.

Tyylihistoriaa Wikipediassa
Kurssi: ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti
Tunnin aihe: Wikipedia-artikkelien työstäminen: Wikipedian tekijänoikeus- ja
lähdeviittauskäytännöt, sopivien verkkolähteiden vinkkaaminen
Käytetyt palvelut/lähteet: Suomen- ja englanninkielinen Wikipedia ja verkkolähteet, kurssin
Moodle-sivu
Kurssilla tehtiin ryhmissä Wikipedia-artikkeleita kirjallisuudenhistorian tyylikausista. Opiskelijat
olivat työstäneet artikkeleitaan parin viikon ajan ennen opastusta. Oppitunnilla informaatikko
vastasi 60min ajan opiskelijoiden kysymyksiin, joita he olivat kirjoittaneet kurssin Moodle-sivulle.
Opiskelijoita askarrutti erityisesti Wikipedian tekijänoikeuskysymyksiä (kuvien liittäminen, lähteiden
käyttäminen) ja lähdeviittauskäytäntöjä. Tunnin lopussa luokka työskenteli hetken atk-luokassa
etsien tietoa omaa artikkelia varten, ja oppilaat saivat kysyä informaatikolta apua kohtaamissaan
tiedonhaun ongelmissa. Informaatikko seurasi Moodlea koko kurssin ajan, ja oppilaat saivat kysyä
neuvoja myös sitä kautta.
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Kalevalaa verkossa
Kurssi: ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
Tunnin aihe: Kalevala ja nykykirjailijan teoksen analyysi
Käytetyt palvelut/lähteet: Ning-verkkoyhteisö
Teimme neljälle ÄI6-kurssin ryhmälle suljetun Ning-verkkoyhteisön (www.ning.com). Oppilaille
neuvottiin yhdellä tunnilla, kuinka yhteisöön kirjaudutaan, miten sinne tehdään blogiteksti ja miten
kommentoidaan toisen opiskelijan tekstiä. Tunnilla yksi oppilas näytti esimerkkiä, kuinka omasta
sähköpostista avataan yhteisön liittymiskutsu, ja kuinka yhteisöön rekisteröidytään. Oppilaat
kirjoittivat blogitekstinä Kalevalasta pohdiskelevan analyysin. Toista tehtävää, nykykirjailijan
teoksen analyysia, varten oppilaat jaettiin yhteisön sisällä pienempiin ryhmiin "Ryhmät"-toiminnolla.
Oppilaat kirjoittivat ryhmänsä Foorumille oman tekstinsä, lisäämällä uuden Keskustelun.

Lehtiseurantaa riskeistä
Kurssi: GE3 Riskien maailma
Tunnin aihe: Lehtiseurantatehtävä hasardeista
Käytetyt palvelut/lähteet: HS ja AL arkistot. Oppilaat tekivät lehtiseurantatehtävää hasardeista.
Oppitunti pidettiin atk-luokassa. Informaatikko esitteli tunnin alussa sähköiset arkistot ja niiden
hakumahdollisuudet. Oppilaat työstivät lopputunnin ajan omia töitään. Sähköiset arkistot ovat olleet
suosittuja oppilaiden keskuudessa: hakutekniikka on helppo, AL on käytettävissä myös kotoa, ja
paperilehtiä ei tarvitse etsiä ja selailla.

Taidehistorian verkkoyhteisö
Kurssi: KU10 Taidehistoria
Tunnin aihe: Pohtivat tekstit Ateneumin Kalevala-näyttelyn jostakin teoksesta
Käytetyt palvelut/lähteet: Ning-verkkoyhteisö ja sen blogiominaisuudet, HS ja AL arkistot, webtiedonhaku
Ryhmä vieraili Kalevala-näyttelyssä, ja kirjoitti valitsemastaan taideteoksesta pohtivan blogitekstin
suljettuun Ning-yhteisöön. Opiskelijoita ohjattiin merkitsemään tekstiinsä lähteet, joko hyperlinkeillä
tai tavalliseen tapaan. Opiskelijoiden tuli kommentoida ainakin kahden muun oppilaan blogitekstiä.
Opiskelijat saivat palautetta taidehistorian opettajalta ja informaatikolta. Informaatikko piti
opiskelijoille 75 minuutin työskentelytunnin taidehistorian verkkolähteistä. Esitellyt verkkopalvelut
tallennettiin suorina linkkeinä Ning-kurssiyhteisön sivulle. Kurssisivulle tilattiin myös RSS-syötteinä
taidekritiikkejä.
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Kuvataiteen lukiodiplomi
Kurssi: KU 24 Lukiodiplomi, kuvataide
Tunnin aihe: Lukiodiplomin (http://www.edu.fi/page.asp?path=498,530,1285,5854,5195) portfolioosuudessa hyödyllisten verkkopalveluiden (kuvatietokannat, hakupalvelut, portaalit) vinkkausta ja
lähdeviittauskäytäntöjen esittelyä
Käytetyt palvelut/lähteet: Opiskelijat olivat aloittaneet pari viikkoa aiemmin kuvataiteen
lukiodiplomin tekemisen. Lukiodiplomin uusiin vaatimuksiin kuului oman teoksen
taidehistorialliseen kehykseen kytkevä portfolio, ja diplomin arvioinnissa painotettiin myös lähteiden
käytön ja arvioinnin osaamista. Informaatikko esitteli opiskelijoille atk-luokassa lyhyesti Moodleympäristöön koottuja lähdevinkkejä, ja suuren osan tunnista opiskelijat saivat etsiä tietoa omaan
työhön. Informaatikko kierteli luokassa avustamassa verkkotiedonhaussa, vinkkaamassa sopivia
hakusanoja ja palveluita ja opastamassa lähteiden merkintää.

Kehityspsykologiaa
Kurssi: PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys
Tunnin aihe: Lyhyiden kehityspsykologisia aiheita käsittelevien esitysten valmistelu
Käytetyt palvelut/lähteet: Erilaiset teemaan sopivat verkkolähteet ja lyhyt paketti lähteiden
arvioinnista ja merkinnästä
Opiskelijat valmistelivat esityksiään kehityspsykologisista aiheista. Tunnin alku käytettiin tiiviiseen
15 minuuttia opastukseen verkkolähteistä ja lähteiden merkinnästä, jonka jälkeen opiskelijat saivat
työskennellä itsenäisesti oman työn parissa opettajan ja informaatikon ohjauksessa.
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8. Tiedonhankinnan opetuksen huoneentaulu

Miksi tieto pitää löytää? Osoita konteksti.
Tiedonhankinnan opetus tulisi asettaa johonkin todelliseen,
konkreettiseen kontekstiin, eli sen pitäisi palvella jotain
todellista tiedon tarvetta. Ennen tiedonhankinnan opettamista
suunnittele, mihin oppimisjaksoon tiedonhankinnan projekti
nivoutuu. Ollaanko etsimässä tietoa opiskelijoiden esseisiin,
puheisiin tai kenties tutkielmiin? Onko jokaisella sama aihe
vai eriytetäänkö tiedonhankintaa yksilöiden tarpeita
vastaavaksi?

Mitä etsitään? Muotoile kysymykset täsmällisiksi.
Kaikki lähtee tiedon tarpeesta. Löydät vain, jos tiedät
tarkalleen, mitä etsit. Kun tiedät, mitä etsit, tiedät myös, mistä
tietoa kannattaa etsiä. Tunnistamalla tiedon tarpeen ja
muotoilemalla konkreettisen kysymyksen edesautat
tiedonhankinnan onnistumista.

Kuka puhuu? Kannusta lähdekritiikkiin.
Lisääntyvän tiedon ympäristöissä on yhä olennaisempaa
erottaa, kenen nimissä ja auktoriteetilla asioita kerrotaan.
Tiedon etsijän on osattava myös arvioida tiedon
luotettavuutta. Pyri ohjaamaan oppijoita siihen, että he
itsenäisesti tunnistavat tiedon tuottajat ja osaavat näin erottaa
tietoon sisältyvät luotettavuusriskit. Pyri herättämään
keskustelua erilaisista foorumeista ja tiedonhakukanavista.
Keskustelu on parempi evästys kuin tiettyjen
tiedonhankintakanavien kieltäminen.

Mistä tieto saatiin? Ilmoita aina lähteet.
Pyri rakentamaan opiskelijoiden keskuuteen
viestintäkulttuuria, jossa lähteet ilmoitetaan. Tämä ehkäisee
myös kopiointia ja plagiarismia.
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9. Kirjallisuutta
Oppaita
Verkkolähteitä
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http://www2.edu.fi/kenguru
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http://fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon
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Tutkielmanteon oppaita
Kirjastossa on useita vaihtoehtoja tutkielmanteon käsikirjoiksi ja kirjoittamisoppaiksi. Tähän on
listattu muutamia lukioasteella käyttökelpoisimpia teoksia. Vaikka moni teoksista on suunnattu
gradun eli yliopistollisen opinnäytetyön tekijöille, ohjeet pätevät yksinkertaistettuina myös
lukiotasoisiin tutkielmiin.
Vasta-alkajille
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