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Tutkimuksessa paneudutaan tiedonhankinnan opetukseen Suomessa yleisellä tasolla sekä
koulukirjastojen osuuteen koulujen tiedonhallinnan ja informaatiolukutaidon opetuksessa.
Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että hyvin varustetuilla ja aktiivisesti ylläpidetyillä
koulukirjastoilla on positiivinen vaikutus oppimiseen. Tämä tutkimus pyrkii nyt ensimmäistä kertaa
Suomessa yhdistämään kouluissa opetussuunnitelman mukaisesti annettavan tiedonhankinnan
opetuksen sekä koulukirjastot suomalaisessa oppimisympäristössä.
Olemme kaikki elektronisen tiedon ympäröimänä ja nuorten tulee peruskoulun aikana saada hyvät
tiedot ja taidot toimiakseen tässä elektronisessa ympäristössä mahdollisimman hyvin sekä jatkoopinnoissa että elämässä yleensä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vaikkakin nuoret ovat
näennäisesti tietoteknisesti hyvin näppäriä, itse tiedonhallinta- ja tiedonhankintataidoissa on
havaittu perustavaa laatua olevia puutteita. Opetussuunnitelmassa tiedonhallinnan ja
tiedonhankinnan opetus on sisällytetty pääasiallisesti äidinkielen opintoihin, vaikkakin
tiedonhankinnan taidot mainitaan myös monissa ainekohtaisissa opetussuunnitelmissa.
Opetussuunnitelmat annetaan Opetushallitukselta suoraan kunnille ja opetussuunnitelman toteutus
on useimmiten jopa koulukohtaisesta. Niinpä on mahdollista, että myös opetuksen sisältö ja taso
saattaa vaihdella kunta, koulu ja jopa opettajakohtaisesti. Näin ollen variaation osuus tämän hetken

peruskoululaisten tiedonhallinnan ja tiedonhankinnan opetuksessa saattaa olla hyvinkin suuri.
Opetuksen usein ollen myös oppikirjasidonnaista tulee kuvaan myös oppikirjakustantajien osuus.
Informaatiolukutaidolle löytyy informaatiotutkimuksen piiristä useita määrittelyjä, mutta
useimmiten informaatiolukutaito nähdään joukkona taitoja, joiden avulla yksilöt voivat sujuvammin
toimia tietoyhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistuvien oppilaiden taitoja tullaan peilaamaan
informaatiolukutaidon käsitteen kautta, joka laajuudessaan tuo esille tarvittavien taitojen monet osaalueet. Näin tullaan toivottavasti myös havaitsemaan, miten informaatiolukutaito määritellään
kouluissa, ja onko määrittelyssä eroavaisuuksia tutkimuksen henkilöiden eli opettajien ja
koulukirjastonhoitajien kesken.
Tutkimus tulee sisältämään sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Tutkimus keskittyy
kolmeen tärkeimpään osatekijään, jotka kouluissa tiedonhankintataitoihin vaikuttavat tai voivat
vaikuttaa: opetussuunnitelma, opettajat ja koulukirjastot. Varsinaisena tutkimuksen kohteena ovat
7-luokan äidinkielen opetussuunnitelman yhteydessä määrätyt tiedonhallinnan ja tiedonhaun
opinnot. Tutkimuksen tässä vaiheessa on suunniteltu, että tutkimukseen osallistuisi 4 koulua, joissa
kahdessa tiedonhankinnan opinnot opettaa opettaja ja jäljellejäävässä kahdessa koulussa
tiedonhankinnan opetuksen hoitaa koulukirjastonhoitaja. Kaikki oppilaat testataan sekä ennen että
kyseisten opintojen jälkeen mahdollisen variaation löytämiseksi eri opetusta saavien oppilaiden
kesken.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ovatko kansallisen opetussuunnitelman
informaatiolukutaidon vaatimukset sekä tiedonhallinnan ja tiedonhankinnan opetuksen taso samalla
tasolla sekä selvittää näkökulmaa, josko koulukirjastolla on antaa lisäarvoa informaatiolukutaidon
sekä tiedonhaun opettamisessa. Tulosten toivotaan myös valaisevan sitä, millaisia asenteita
opettajilla ja koulukirjastonhoitajilla on informaatiolukutaidon sekä tiedonhaun opetusta kohtaan.
Tätä kautta saataisiin myös toivon mukaan lisää tietoa siitä, mihin suuntaan informaatiolukutaidon
sekä tiedonhankinnan opetusta tulisi suomalaisissa kouluissa kehittää.
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