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Tämä väitöskirja on produkti, joka yli kuuden viimeisen vuoden aikana on edennyt
prosessinomaisesti monien pohdintojen, kohtaamisten ja käsitteellistämisten tuotoksena. Kyseessä ei ole pelkästään akateeminen prosessi, vaan osa elettyä elämää. Olen
oppinut itsestäni paljon. Erityisen oivaltavaa on ollut ymmärtää mitä en ymmärtänyt.
Sen avaamiseksi olen saanut ohjausta, tukea ja ymmärrystä, enemmän kuin olisin osannut odottaa.
Aivan ensimmäisenä haluan kiittää ohjaajaani mediakasvatuksen professori Sirkku
Kotilaista korvaamattomasta tuesta ja yhteistyöstä koko väitöskirjaprosessin ajan. Erityinen kiitos siitä, että hän ohjasi valitsemani aiheen käsitteellistämistä kohti ylikulttuurista mediaosaamista ja -mediapedagogiikkaa erityisesti korkeakoulukontekstissa.
Minulle on ollut ilo työskennellä valvonnassasi ja oppia vankasta asiantuntemuksestasi.
Haluan osoittaa kiitokseni myös toiselle ohjaajalleni, mediakasvatuksen yliopistolehtori Reijo Kupiaiselle. Hän hyväksyi minut jatko-opiskelijakseen väitöskirjatutkimukseni puolimatkassa ja ohjasi asiantuntemuksellaan minua tämän tutkimusprosessin
loppuun. Tarkat kommenttisi auttoivat minua näkemään ja käsitteellistämään asioita
uudessa valossa. Kiitos myös yliopistolehtori Pirjo Kuljulle. Ammattitaitoinen kommentointisi monilukutaito-tutkijaseminaarien istunnoissa auttoi minua väitöskirjani
kimuranteissa rakenteellisissa pohdinnoissa. Lämmin kiitos myös monille tutkijaseminaariin yhtä aikaa osallistuneille. Yhteiset keskustelut ja aiheiden esitykset auttoivat
minua tarkastelemaan omaa tutkimustani uudessa valossa.
Lämpimät kiitokseni kuuluvat esitarkastajilleni professori Eija Kärnälle ja apulaisprofessori, dosentti Mari Rasille. En olisi voinut saada kannustavampia ja silti tekstiäni
rakentavasti korjaavia kommentteja, niiden ansiosta saatoin viimeistellä loppuun tämän työni. Lisäksi kiitokset kuuluvat vastaväittäjälleni dosentti Sara Sintoselle ottaessasi vastaan vastaväittäjän tehtävän.
Erityinen kiitos kuuluu myös tutkimukseeni osallistuneille kansainvälisen maisteriohjelman opiskelijoille ja monille maahanmuuttajanuorille. Tutkimukseen osallistu-
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minen vieraassa maassa ja uudessa kulttuurissa ei ole itsestäänselvyys. Ilman luottamustanne ja suostumustanne väitöskirjani toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista.
Haluan kiittää työantajaani Saimaan ammattikorkeakoulua, nykyistä LAB ammattikorkeakoulua, mahdollisuudesta pitää pidempiä ja lyhyempiä opintovapaita tilanteen
niin vaatiessa. Haluan kiittää myös mielenkiintoisista työtehtävistä, jotka tukivat väitöskirjatutkimukseni eri vaiheita. Kiitos kuuluu esimiehilleni, vahvoille naisille, ymmärtävästä ja kannustavasta otteestanne. Erityisen kiitoksen haluan lausua vararehtori
Merja Heinolle visionäärisestä ja tulevaisuuteen suuntaavasta katseestasi, luottamuksestasi, mielenkiintoisista keskusteluistamme, sekä läsnä olemisen taidostasi, silloin
kun asiat sitä edellyttivät. Haluan kiittää erityisen lämpimästi kaikkia kollegoitani, joiden kanssa näiden vuosien varrella keskityimme kulloiseenkin ajankohtaiseen asiaan,
mutta erityisesti siitä, että jaksoimme puhua myös asioiden vierestä. Ne keskustelut
ovat jääneet erityisesti mieleeni.
Väitöskirjaprosessini aikana minulla on ollut mahdollisuus myös osallistua moniin seminaareihin ja konferensseihin. Erityisesti konferenssimatkat Leicesteriin ja
Bolzanoon ovat jääneet mieleeni mielenkiintoisista ja uusia näkökulmia avaavista keskusteluista. Kiitos Mari Pienimäki Leicesterin matkan aikana ja sen jälkeenkin jatkuneesta vuoropuhelusta ja kannustuksestasi. Kiitos myös Kreeta Niemi matkaseurasta
Bolzanossa sekä innostavista ja kannustavista keskusteluista.
Kiitokset kuuluvat ihan kaikille ystävilleni, jotka olette seuranneet tätä prosessia
monien vuosien ajan, useammin etänä ja harvemmin lähitapaamisina. Mitä pidemmälle tämä prosessini eteni, sitä hiljaisemmaksi sen suhteen muutuin. En koskaan huomannut sanoa, että kohtaamisemme ovat olleet merkittäviä ja toivat aina voimauttavan
tuulahduksen arkeeni. Erityiskiitos Mira ja Helena, tapaamisemme olivat epäsäännöllisen säännöllisiä, mutta keskustelu jatkui aina siitä mihin jäimme. Mikä parasta,
tapaamisiamme siivitti usein valtaisi naurun remakka. Kiitos myös Pirjolle ja Vimille
arjen ihmettelystä, keskusteluista ja matkaseurasta tämän prosessin aikana.
Lämmin kiitos kuuluu kummitädilleni Paulalle. Vuosien varrella olemme tavanneet harvakseltaan, mutta tapaamiset ovat olleet minulle aina yhtä merkittäviä. Monet keskustelumme ovat avanneet elämääni uusia ulottuvuuksia, joista olen nauttinut
suunnattomasti.
Lopuksi haluan esittää kiitokset kaikkein läheisimmilleni. Teille, jotka olette tukeneet ja tuoneet arkeeni niin paljon iloa. Kiitos äidilleni ja edesmenneelle isälleni.
Uskallus unelmoida ja rohkeus toteuttaa unelmia on tullut teiltä. Kiitos Eerika, olet
tuonut elämääni aivan uuden nuoren ulottuvuuden, jota seuraan uteliaana ja suurella
mielenkiinnolla.
Erityisen lämmin kiitos lapsilleni ja esikoiseni nuorelle perheelle. Kiitos Marlo ajatuksistasi, pohdinnoista ja arkenne jakamisesta. Uteliasta otettasi elämään, uskallustasi unelmointiin ja unelmien toteuttamiseen, sekä lannistumattomuuttasi on ollut
tavattoman hieno seurata. Kiitos Jasmina yhteisistä keskusteluistamme, analyyttisistä
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ajatuksistasi ja kärsivällisyydestäsi, jotka olet suureksi ilokseni perheeseemme tuonut.
Erityisen syvä kiitos teille molemmille siitä, että olen saanut seurata perhe-elämäänne
niinkin läheltä ja minusta on tullut Milon ja Melinan mummo. Kiitos myös Milo ja
Melina, dinosauruskirjat ja kultakalalaulut parhaassa seurassanne ovat minulle unohtumattomia ja vertaansa hakevia kokemuksia. Tapaamistemme jälkeen olen fyysisesti
ollut ehkä vähän väsynyt, mutta henkisesti sitäkin voimaantuneempi.
Kiitos Melisa, monet yhteiset keskustelumme ovat avanneet syvällisiä ja elämää
tarkastelevia näkökulmiasi. Ne ovat olleet pohdintoja parhaimmillaan. Lisäksi kiitos
piirroksistasi, joiden syntyä ihannoin ja ihmettelin aina uudelleen kirjoitusprosessisini
rinnalla. Kiitos Matteo arjen tarkoista havainnoistasi ja erityisesti niiden ääneen sanomisesta. Lisäksi kiitos musiikin soinnuista, joita tuotit ilokseni aika ajoin talossamme,
ja joita minulla on ollut etuoikeus kuunnella.
Suurin kiitos kuuluu sinulle Jari, ihan kaikesta! Olet uskomaton isä ja ukki. Tämä
väitöskirjan aihe ei varmaan koskaan olisi syntynyt, ellemme olisi lähteneet nuorena
perheenä monille maailmanmatkoillemme. Ihmettelen edelleen sitä uskallusta ja rohkeutta, joka meillä oli. Nuo matkat eivät olleet koskaan itsestäänselvyys, eivätkä olisi
koskaan toteutuneet ilman uskomatonta persoonaasi, sinnikkyyttäsi ja erityistä ammattitaitoasi. Olemme saaneet elää yhdessä todella mielenkiintoisen elämän ja olemme
onnistuneet yhdessä asioissa, joita emme aina osanneet ennakoida tai unelmoida. Aivan ihanaa on jakaa kanssasi arki, ihmetellä ja olla kiitollinen kaikesta siitä, mitä meillä
on. Toivottavasti saamme viettää vielä monia vuosia yhdessä. Tiedät, että ilman tukeasi, kannustustasi ja tilannetajuasi tämä projekti olisi saattanut välillä lähteä lapasesta.
Jaksoit kuunnella, kannustaa ja palauttaa minut uskomattomalla tilannekomiikallasi
säännöllisin väliajoin maan tasalle. Erityisesti osuva tilannekomiikkasi kirvoitti minut
väittelyyn kanssasi, joka taisi olla ennakointia tulevaan. Mikä ihmeellisintä, kaikki tuo
oli mahdollista myös etänä.

Oltenissa, Sveitsissä elokuussa 2020

Minna Koponen
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Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on tuottaa uutta mediapedagogista tietoa digitalisoituvan ja kulttuurisesti moninaistuvan sekä kansainvälistyvän korkeakoulutuksen tarpeeseen. Tavoitteena on kehittää erityisesti ylikulttuurista näkökulmaa
mediakasvatukseen, testata erilaisia mediapedagogisia interventioita ylikulttuurisen
mediaosaamisen edistymisessä ja lopuksi tarkastella autobiografisten menetelmien vaikutuksia ylikulttuurisessa mediapedagogiikassa ja edelleen ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymisessä.
Tutkimuksen pääkysymys on: millaista mediakasvatusta tarvitaan ylikulttuurisessa
oppimiskontekstissa. Sitä tarkasteltiin kolmessa eri osatutkimuksessa, jotka sijoittuivat 1) kansainväliseen maisteriohjelmaan osakysymyksellä, millaista ylikulttuurista
mediaosaamista tulisi opettaa, 2) nuorisopedagogiikkaan osakysymyksellä, millainen
pedagogiikka edistää ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä, ja 3) autobiografiseen metodologiaan osakysymyksellä, millaiset autobiografiset menetelmät edistävät
ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä.
Ylikulttuurista mediaosaamista ja mediapedagogiikkaa on tarkasteltu korkeakoulutuksen kontekstissa hyvin niukasti. Itsensä mediakasvatustutkimukseksi identifioivaa
tutkimusta on tehty myös korkeakoulukontekstissa vähän. Ennemmin on tarkasteltu korkeakoulukontekstiin kohdistuvassa tutkimuksessa, kuinka erilaisia digitaalisia
medioita ja sovelluksia voidaan käyttää oppimisessa ja opettamisessa. Tutkimusta ei
useinkaan ole ensisijaisesti identifioitu mediaosaamiseen tai medialukutaitoihin kohdistuvaksi, vaan oppijoiden tieteellisen sisältöosaamisen edistämiseen kohdistuvaksi
tutkimukseksi.
Väitöskirjatutkimuksen tulokset osoittavat, että autobiografisilla menetelmillä on
mahdollista valjastaa yksilöiden sosiokulttuurisista lähtökohdista kumpuava potentiaali osaksi korkeakoulupedagogiikkaa. Tämän lisäksi yksilöiden ylikulttuurinen mediaosaaminen on mahdollista tehdä näkyväksi autobiografisin keinoin. Erilaiset mediapedagogiset interventiot ovat keskiössä tämän osaamisen edistämisessä, ja ne perustuvat
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mediaelämäkerralliseen itseilmaisuun ja autobiografiseen tuottajuuteen. Tämän todentaa autobiografisiin menetelmiin perustuva itsereflektio oppimisessa ja opettamisessa.
Tämän väitöskirjatutkimuksen aikana ylikulttuurisen mediapedagogiikan tueksi
on kehitetty ylikulttuurisen mediakasvatuksen toiminnallinen viitekehys. Tätä kehystä voisi kehittää ja testata edelleen erityisesti opettajankoulutuksessa. Tämän lisäksi
sen kehittely eri koulutuskonteksteissa voi tarjota tietoa laajemminkin mediakasvatukselle. Käytännön tasolla viitekehys saattaisi tarjota uusia pedagogisia mahdollisuuksia
opetuksen ja oppimisen kehittämiselle, kun osaamisen kehittymisen lähtökohtana on
yksilö.
Avainsanat: ylikulttuurinen mediakasvatus, mediapedagogiikka, toimintatutkimus,
autobiografia, korkeakoulu.
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The aim of this dissertation research was to produce new media pedagogical information
for the growing need of digitalizing, culturally diversifying and internationalizing
higher education. The main purpose of the research was to develop particularly a
transcultural perspective on media education, testing various media pedagogical
interventions in transcultural media literacy progress, as well as examining the effects
of autobiographical methods on transcultural media pedagogy, and transcultural media
literacy development.
The main research question was: What kind of media education is needed in a
transcultural learning context? The question was examined in three different substudies, including (1) an international master’s program with the sub-question—what
kind of transcultural media competence should be taught? (2) a pedagogy for young
people with the sub-question—what kind of pedagogy enhances the development
of transcultural media literacy? and (3) an autobiographical methodology with the
sub-question—what autobiographical methods contribute to the development of
transcultural media literacy?
Transcultural media literacy and media pedagogy have been scarcely examined in
the context of higher education. Research that identifies as media education research
has been conducted very little in the higher education context. The higher education
context research has focused more on how different digital media and applications can
be used in learning and teaching. Research is often not identified as research on media
competency or media literacy but rather as research to promote the learners’ scientific
content skills.
This dissertation’s research results demonstrated that autobiographical methods
make it possible to incorporate the potential that springs from the socio-cultural
perspectives of individuals into higher education pedagogy. Additionally, making the
transcultural media literacy of individuals visible is possible through autobiographical
means. Various media pedagogical interventions are central to the progression of this
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competence and are based on media biographical self-expression and autobiographical
productivity. This is evidenced by self-reflection based on autobiographical methods in
learning and teaching.
During this dissertation research, a functional reference framework for transcultural
media education was developed to support transcultural media pedagogy. This
framework could be further advanced and tested, especially in teacher education.
Furthermore, the framework’s development in diverse educational contexts can provide
information for media education more broadly. On a practical level, the framework
could offer new pedagogical opportunities for the development of teaching and
learning, where competence growth is based on the individual.
Keywords: transcultural media education, media pedagogy, action research,
autobiography, higher education.
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Julkaisu I

Kohti transkulttuurista mediaosaamista korkeakoulutuksessa.
Minna Koponen on artikkelin pääkirjoittaja ja vastaa tekstistä kokonaisuutena. Tässä artikkelissa vastuuohjaaja, professori Sirkku Kotilainen,
ohjasi artikkelin kirjoittamisprosessia. Mediaelämäkertamenetelmällä kerätyn aineiston pohjalta Minna Koponen kokosi tulokset ja teki analyysit.
Ne käsiteltiin yhdessä professori Sirkku Kotilaisen kanssa ja tehtiin tarvittavat muutokset. Teoreettisen viitekehyksen ja johtopäätökset kirjoittajat
kirjoittivat yhdessä. Artikkeli I tuo erityisesti ylikulttuurista näkökulmaa
mediakasvatukseen ja fokusoi mediaosaamiseen korkeakoulutuksessa.

Julkaisu II Toward the Transcultural Media Competencies of Migrant Young
People.
Minna Koponen artikkelin ensimmäisenä kirjoittajana vastaa tekstistä
kokonaisuudessaan. Yliopistotutkija Mari Pienimäki kokosi tämän artikkelin aineiston toimiessaan nuorisotyössä mediapedagogina. Valmiiksi
kerätyn aineiston pohjalta Minna Koponen kokosi tulokset ja teki analyysit. Ne käsiteltiin yhdessä Mari Pienimäen kanssa ja tehtiin tarvittavat muutokset. Teoreettisen viitekehyksen ja johtopäätökset kirjoittajat
kirjoittivat yhdessä. Artikkelissa II kuvataan pedagogisia interventioita,
joilla on mahdollista osallistaa ja edistää ylikulttuurista ymmärrystä mediaan, erityisesti maahanmuuttajanuorten keskuudessa.
Julkaisu III Reflecting Media Life Study as a pedagogical method for learning media literacies.
Minna Koponen on artikkelin ainoa kirjoittaja ja vastaa tekstistä itse.
Artikkelin kirjoittamisprosessissa ohjausta ja tukea antoivat molemmat
ohjaajat, professori Sirkku Kotilainen ja yliopistolehtori Reijo Kupiainen.
Artikkeli III tuottaa uutta tietoa autobiografisten mediaelämäkertamenetelmien mahdollisuuksista edistää ylikulttuurista mediakasvatusta
opetuksessa.
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Tarve ymmärtää ylirajaisissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa osaamisen kehittymistä on noussut keskiöön, kun uusia opetussuunnitelmia ja koulutuspolitiikkoja on
linjattu. Ylirajaisiksi oppimisympäristöiksi eivät rajaudu enää vain oppilaitosten formaalit luokkatilat, vaan käsitteellistäminen laajentuu sisältämään informaalit ja nonformaalit oppimiskontekstit, kuten erilaiset työpajat ja harrasteympäristöt. Potterin
ja McDougallin (2017, 2) mukaan sellaiselle osaamiselle on ilmennyt tarvetta, joka
yhdistää erilaiset oppimiskontekstit, opetusteknologiatiedon, digitaalisen median ja
yksilöiden sosiokulttuurisen kontekstin. Tämä määritelmä laajentaa osaamisen käsitteellistämistä laajempana kokonaisuutena, kuin perinteisinä taitoina. Tätä osaamista
kutsutaan tutkimuksessani ylikulttuuriseksi mediaosaamiseksi, joka linkittää ylirajaiset kulttuurisuhteet ja mediakulttuurin (esim. Fornäs 1995).
Ylikulttuurisuus voidaan nähdä erilaisina digitaaliseen kulttuuriin kuuluvina,
maantieteelliset ja kansalliset rajat ylittyvinä, vuorovaikutuksellisina prosesseina, joihin kuuluvat merkitysvälitteiset toiminnot, kuten osallisuus ja toimijuus sosiaalisessa mediassa (ks. Martikainen, Sintonen & Pitkänen 2006; ks. myös Frau-Meigs 2015).
Ylikulttuurisuuden suhde mediaan laajentaa tutkimuskontekstini kuvaamaan yhteiskunnallisesti monimuotoistuvaa ja monikulttuuristuvaa ilmiötä. Tämä edellyttää rinnalleen sekä teoreettista että empiiristä tutkimusta erityisesti, kun sitä sovelletaan pedagogiikkaan. Haluankin tutkimuksellani osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun
kulttuurisesti moninaistuvan väestön ja digitaalisen teknologian mukanaan tuomista
vaateista erityisesti osana korkeakoulutusta. Ylikulttuurinen mediapedagoginen konteksti ja siinä toimiminen on korkeakoulupedagogisesti tärkeä ja melko tuntematon
alue, erityisesti kun osallisuuden kulttuuria rakennetaan. Korkeakoulutuksen edellyte-
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tään tänä päivänä huomioivan oppijoiden erilainen osaaminen sekä hyödyntävän digitaalista teknologiaa monimuotoisen osaamisen kehittämiseen ja kehittymiseen.
Väitöskirjatutkimukseeni osallistujat edustavat yhteensä 19:ää eri kansallisuutta
formaalissa korkeakoulukontekstissa ja in-formaaleissa nuorisotyön mediatyöpajoissa. Formaalissa korkeakoulukontekstissa kansainväliset maisteriopiskelijat suorittavat opintojaksoaan Erasmus+-rahoitteisessa e-Media Education Lab -projektissa
(e-Mel. org). Informaaleissa nuorisotyön mediatyöpajoissa taas maahanmuuttajanuoret osallistuivat Koneen Säätiön rahoittamaan Nuoret estradilla -hankkeeseen (2015–
2018).
Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on valjastaa kunkin yksilön olemassa oleva potentiaali erilaisin autobiografisin menetelmin ja mediapedagogisin interventioin
osaksi ylikulttuurista mediapedagogiikkaa. Keskiössä ovat yksilöiden yksilölliset elämismaailmat ja heidän moniulotteinen osaamisensa, jossa linkittyvät uusi teknologia,
monilukutaito ja erilaiset oppimisympäristöt. Tämä osaaminen ottaa huomioon oppijoiden yksilölliset elämismaailmat ja heidän sosiokulttuurisen taustansa, kuten taloudelliset, sosiaaliset ja poliittiset olosuhteet, sekä moninaisen teknologiavälitteisen
vuorovaikutuksen (Potter & McDougall 2017, 3).
Moniulotteiselle osaamiselle on tilastollisesti tarkasteltuna tarvetta. Vuonna 2016
maassamme asui 364 787 ulkomaalaistaustaista henkilöä. Vuonna 2018 heitä oli jo yli
400 000 (Tilastokeskus 2018). Suomeen tulleiden kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden lukumäärä on ollut myös nousujohteinen: vuonna 2001 maassamme oli vajaat
seitsemäntuhatta kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, ja vuonna 2018 heitä oli jo yli
kaksikymmentätuhatta (OPH 2019; Tilastokeskus 2018; ks. myös Honkimäki 2001,
101). Nykyinen hallitusohjelmamme 2030 tukee kansainvälistä liikkuvuutta (Valtioneuvosto 2019). Yhtenä toimenpideohjelmana ”laaditaan erillinen koulutuksen kansainvälisyyteen ja globaaliin vaikuttavuuteen keskittyvä toimenpidekokonaisuus, jolla
osaltaan vahvistetaan kansainvälisyyttä koko koulutusjärjestelmässä” (emt.). Tätä tavoitetta on ennakoinut OECD:n vuonna 2017 laatima kansainvälinen raportti väestön
liikkuvuudesta. Raportin mukaan viisi miljoonaa henkilöä sai laillisen oleskeluluvan
jossakin OECD-maassa. Samaan aikaan noin 3,3 miljoonaa kansainvälistä opiskelijaa
oli ilmoittautunut johonkin OECD-maan korkeakouluun opiskelijaksi. Vuoden 2018
tilastojen mukaan kansainvälisiä opiskelijoita oli jo 3,5 miljoona. Kansainväliseen liikkuvuuteen liittyvät tilastot ovat olleet nousujohteisia kaikilla mittareilla, eikä tälle kehitykselle näytä olevan loppua.
Samaan aikaan digitalisaatioon liittyvä kehitys on ollut räjähdysmäistä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Erilaisia käyttäjäprofiileja tarkasteltaessa ilmenee, että
suomalaisista 79 prosenttia käyttää internetiä useasti päivässä (Tilastokeskus 2019).
Heistä nuoret aikuiset opiskelijat ovat aktiivisimpia, kun 90 prosenttia ilmoittaa käyttävänsä internetiä päivittäin erityisesti älypuhelimillaan (Tilastokeskus 2019). Myös
alle 55-vuotiaat aikuiset käyttivät internetiä päivittäin aktiivisesti viimeisimmän väes-
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tön tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksen mukaan (Tilastokeskus 2018). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lähes kaikki alle 55-vuotiaat hyödyntävät älylaitteita
jollakin tapaa päivittäisessä arjessaan.
Viimeisimmässä kansainvälisessä Global Digital -raportissa (2018) todetaan, että
maailmassa on yli neljä miljardia internetin käyttäjää. Määrällisestä tämä tarkoittaa
sitä, että yli puolet maapallomme väestöstä on linkittynyt jollakin tapaa internetin
välityksellä. Heistä yli 7,6 miljardia käytti jonkinlaista mobiililaitetta vuonna 2018.
GlobalWebIndexin (2019) mukaan mobiililaiteilla sosiaalista mediaa käyttävien henkilöiden lukumäärä oli huhtikuussa 2019 noin 3,5 miljardia. Syyskuussa 2019 sama
luku oli jo 5,1 miljardia. Nämä luvut kattavat yli 40 prosenttia maapallomme väestöstä
(TheNextWeb 2019), kun tarkastellaan juuri sosiaalisen median käyttöprofiileja. Internetissä vietetään päivittäin keskimäärin aikaa noin kuusi tuntia. Tämä tarkoittaa noin
kolmannesta yksilön valveillaoloajasta (GlobalWebIndex 2018). Vuorovaikutteisuuden
muodot esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ovat muuttuneet. Jo neljä henkilöä kymmenestä hyödyntää ääniviestejä yhteydenpidossaan, joskin tässä on vielä paljon maantieteellisiä eroja (GlobalWebIndex 2019).
Edellä kuvatut tilastot ja raportit todentavat sen, että tarvetta ei ole vain uusille taidoille ja osaamiselle vaan uudenlaisille toimintatavoille ja ajattelulle yhdistää ylirajaista
ja uudenlaista osaamista. Tämä tarve näyttäytyy yksilöille osaamisvaatimuksena, joka
yhdistää sekä nykyajan multimodaalisen median ja siihen liittyvän todellisuuden tuntemuksen ja ymmärryksen erityisesti sosiokulttuurisesta näkökulmasta (ks. Koponen
& Kotilainen 2017). Unescon (2001) kulttuurista moninaisuutta koskeva yleismaailmallinen julistus on peräänkuuluttanut opetussuunnitelmien ja opettajankoulutuksen
uudistamista digitalisoituvien yhteiskuntien eriarvoistumisen estäjänä. Se on julistanut
kahden vuosikymmenen ajan digitaalisen lukutaidon edistämistä sekä uuden tieto- ja
viestintätekniikan parempaa tuntemusta jatkuvan oppimisen ja osaamisen hallinnan
varmistamisena. Maassamme digitalisaatio ja sen edellyttämä osaaminen on huomioitu läpileikkaavana teemana, joka nostettiin jo edellisellä hallituskaudella kärkitavoitteeksi. Tämä tavoite on huomioitu viimeisimmissä opetussuunnitelman uudistuksissa
(POPS 2014; LOPS 2015; LOPS Luonnos 2019) painottaen kuitenkin enemmän teknistä kuin sosiokulttuurista näkökulmaa. Viimeisin opettajien perus- ja täydennyskoulutusohjelma (2016) on käsittänyt kattavasti digitalisaatioon liittyviä tavoitteita, mutta
esimerkiksi vain yhden kulttuurista moninaisuutta sivuavan maininnan: ”Opettajakoulutuksen kulttuurista moninaisuutta vahvistetaan” (OKM 2016:34, 23). Tämä maininta samoin kuin opetussuunnitelmauudistukset jättävät avoimiksi monia miten-kysymyksiä. Myös vuonna 2017 voimaan tullut nuorisolaki peräänkuuluttaa digitaalisten
ympäristöjen merkitystä nuorten yhteydenpidon, harrastamisen, osallistumisen ja vaikuttamisen areenana (Nuorisolaki 1285/2016). Digitaalisten palvelujen ja laitteiden
käyttö on hyvin vakiintunut nuorten kanssa tehtävässä työssä, mutta nuorten ryhmä- ja
osallisuustoiminnan edistämiselle on tarvetta (ks. Lauha 2016). Tätä aukkoa on osal-
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taan pyrkinyt linjaamaan uusi opetus- ja kulttuuriministeriön medialukutaitopolitiikan ja mediakasvatuksen kansallinen linjausasiakirja Medialukutaito Suomessa (2019).
Tämä linjausasiakirja päivittää ja laajentaa medialukutaidon kulttuuripoliittisia suuntaviivoja peräänkuuluttaen kattavaa, laadukasta ja systemaattista mediakasvatusta.
Edellä kuvatut tilastolliset faktat ja poliittiset linjaukset korostavat erityisesti digitalisaation edellyttämää teknistä osaamista mutta tämä näkemys tarvitsee ehdottomasti
rinnalleen ylirajaisempaa ja vahvempaa sosiokulttuurista keskustelua ja erityisesti tutkimusta. Sosiokulttuurisen näkökulman tarve mediassa tunnistetaan, mutta edelleen
puuttuu työkaluja tämän osaamistarpeen täydentämiseen. Tämä todetaan viimeisimmissä tutkimuksissa. Ranieri, Bruni ja Kupiainen (2018) toteavat opettajakoulutukseen
suunnatussa Erasmus+-rahoitteisessa e-Media Education Lab -projektin (e-Mel.org)
julkaisussaan, että uuden sukupolven opettajaopiskelijoilla ei ole kertynyt riittävästi
osaamista ohjata oppijoiden digitaaliseen ja mediaosaamiseen liittyviä taitoja (ks. myös
Borthwick & Hansen 2017). Tämän tulkitsen myös ohjausosaamisen puutteena. Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (2017) teettämä raportti tukee edellä mainittua
toteamalla, että mediakasvatuksessa kulttuurisesti moninaisen puheen huomioiminen
on vielä hyvin vähäistä. Mediakasvatusta on siis tarjolla, mutta sosiokulttuurisuuden
huomioiva mediasuhde jää vähäisemmäksi.
Edellä mainittu ohjaa ajattelua tutkimustarpeelle huomioida osaaminen, jolla yhdistää ”ylirajaisen toimijuuden mahdollistamat oppimisen tilat” (engl. transactional
learning spaces). Tässä tutkimuksessa tämä osaamistarve näyttäytyy ylikulttuurisena
mediaosaamisena, jossa yhdistyvät yksilön sosiokulttuurinen konteksti suhteessa mediaan.
Vuonna 2007 Erstad, Gilje ja de Lange (2007, 185) totesivat, että opettajilta puuttuu
tarvittava osaaminen luoda oppimisen tiloja ja yhdistää erilaista osaamista, kun kyseessä ovat formaalit opetussuunnitelmatavoitteet ja oppijoiden nonformaalit ympäristöt ja
niissä hankittu mediaosaaminen ja -asiantuntijuus. Lähes kymmenen vuotta myöhemmin Judge ja Tuite (2016) toteavat, että opettajilla on haasteita valjastaa yksilöllinen
osaaminen ja erilaisten mediatyökalujen hyödyntäminen kotona ja vastaavasti kouluympäristössä. Edellä mainittu todentaa sitä, että teknologiakehityksestä huolimatta
yksilöllisen potentiaalin linkittäminen ei ole edennyt teknologiakehityksen rinnalla.
Multimodaalinen media tarjoaa tänä päivänä potentiaalin linkittää ihmisiä yli
maantieteellisten, sosiaalisten ja historiallisten rajojen ja tilojen (ks. Hull, Stornaiuolo
& Sahni 2010, 34). Potter ja McDougall (2017) kutsuvat näitä tiloja ”kolmansiksi tiloiksi”, joissa linkitetään sekä monia lukutaitoja että olemassa olevaa osaamista. Näille
tiloille ominaista on, että valtasuhteet ovat joustavia ja tilat ovat avoimia yksilöllisille
taidoille ja osaamiselle kehittyä. Tämän lisäksi kolmannet tilat linkittävät laajempia
kulttuureita, verkostoja ja elettyjä kokemuksia (emt. 16), kuten kansainväliset harrasteryhmät verkossa. Nämä mediakulttuurin muodot voivat toimia sosiaalisten tilojen
luojina, joissa nuoret saattavat rakentaa identiteettejään (ks. Kotilainen & Rantala
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2008, 64). Samalla tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia
osallisuuteen. Jenkins ym. (Jenkins, Purushotma, Weigel, Clinton & Robinson 2009;
Jenkins, Ito & boyd 2016) kutsuvat tätä ilmiötä osallisuuden kuiluksi: ne yksilöt, joilla
on mahdollisuuksia, linkittyvät oppilaitoksen ulkopuolella ja kehittävät tarvittavaa tulevaisuuden osaamistaan itsenäisesti erilaisissa verkostoissa. Sen sijaan ne yksilöt, joilla
ei tätä mahdollisuutta ole, voivat jäädä yhteiskunnassa ulkopuolisiksi. Kupiainen (2013,
117) toteaakin, että nuorten mediaosallisuus ei ole itsestäänselvyys, vaikka osallisuutta
korostetaan erottamattomana osana mediaa. Myös boyd ja Ellison (2008) tarkentavat,
että sosiaaliset verkostot ja yhteydet muodostetaan ennemmin jo olemassa olevien ystävien ryhmiin kuin tuntemattomiin tai kaukana, esimerkiksi ulkomailla, oleviin verkostoihin (katso myös Ito ym. 2008).
Pienimäki ja Kotilainen (2018) ovat määrittäneet inklusiivista mediakasvatuksen
mallia nuorisotyöhön, jossa yksilöt osallistetaan erilaisilla mediapedagogisilla menetelmillä. Inklusiivisen mediakasvatuksen malli sisältää toiminnallisen prosessin,
tavoitteiden asettamisen ja niiden toteutumisen arvioimisen yksilön osallisuuden ja
toimijuuden näkökulmasta. Tälle on perusteensa. Erityisesti mobiililaitteet ovat mahdollistaneet nuorisotyöhön uusia väyliä yhteydenpitoon ja vuorovaikutukseen, mutta
nuorten osallistaminen ryhmätoimintaan kuten mediasisältöjen tuottamiseen, on
ollut vähäisempää (ks. Lauha 2016). Mediaosallisuus ja teknologia ovat keskeinen osa
nuorten elämää ja kulttuurisia ilmiöitä, joten ne tulee nähdä myös nuorisotyössä paitsi
välineenä, myös nuoristyön sisältönä, tilana ja toimintaympäristönä (ks. Lauha & Tuominen 2016).
Tämän väitöskirjatutkimuksen osatutkimuksessa II testattiin mediapedagogisia interventioita, jotka hyödynsivät uutta teknologiaa ja huomioivat oppijoiden yksilölliset
lähtökohdat ja asiantuntijuuden (Koponen & Pienimäki 2017). Tutkimuksen mukaan
tällaisille ratkaisuille on todettu olevan merkittävä positiivinen vaikutus esimerkiksi
sosiaalisen eriarvoisuuden vähenemiseen (ks. Prinsloo & Walton 2008), osallisuuden
kuilun hälvenemiseen ja digitalisaation tuomien eettisten haasteiden näkyväksi tekemiseen (Jenkins ym. 2009; 2016). Pedagogiset menetelmät, jotka huomioivat oppijoiden moninaisuuden esimerkiksi erilaisissa sosiaalisten medioiden rajapinnoissa ja eri
yhteiskuntien välillä, avaavat mahdollisuuden tarkastella kulttuurisia eroja, epävarmuutta ja erilaisien siirtymien aiheuttamia haasteita mediavälitteisessä maailmassa
(vrt. Lewis 2002, 23–24). Näillä rajapinnoilla tarkoitan esimerkiksi erilaisia ja erillisiä mediaympäristöjä, kuten globaalisti verkottunutta Facebookia, VK:ta Venäjällä tai
Kiinassa lyhyiden videoiden jakamiseen kehitettyä mobiilisovellus TikTokia. Nämä
ympäristöt esimerkkinä monista saattavat rajoittaa yli kansallisten rajojen ylittävää
vuorovaikutusta ja ovat samalla ympäristöjä, joissa on miljoonia käyttäjiä. Tästäkään
näkökulmasta emme voi oppilaitoksissa sivuuttaa tai jättää huomiotta kulttuurien
moninaisuuden tuomia mahdollisuuksia, vaan yksilön osaamisen potentiaali erilaisine
mediakokemuksineen tulisi ehdottomasti hyödyntää opetuksessa ja opetussuunnitel-
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missa juuri yksilön näkökulmasta. Tämä kaikki edellyttää sekä uudenlaista osaamista
että erityisesti uudenlaisen osaamisen tarkastelua suhteessa pedagogiikkaan.
Perinteisesti kompetenssi on määritelty osaamisvalmiuksiksi: ihmisellä on asian
hoitamiseen, tehtävän suorittamiseen tai ongelman ratkaisemiseen tarvittavat asenteet,
tiedot ja taidot sekä kyky käyttää niitä luovalla ja tilanteen vaatimalla – usein vuorovaikutteisella – tavalla (ks. ebarometri.fi). Tänä päivänä osaamista tarkastellaan laaja-alaisemmin (engl. transversable skills) jo ennalta määriteltyjen taitojen ulkopuolella, jolloin edellä mainittujen lisäksi osaamisessa yhdistyvät arvot ja tahto (OPS 2014; LOPS
2015; LOPS Luonnos 2019; ks. myös Palsa & Mertala 2019). Näin käsitteellistettäessä
osaamisen määrittäminen muuttuu entistäkin haasteellisemmaksi ja laajentaa sen yli
kulttuurirajojen. Osaaminen voi sisältää esimerkiksi kulttuuriarvoja tai sosiokulttuurista kyvykkyyttä määrittäviä kompetenssialueita. Kompetenssialueet eivät olekaan
enää vain tarkasti määriteltyjä osaamisia vaan ennemmin erilaisia ”osaamisnippuja”,
joissa yhdistyvät luovuus, yhteistyö, vuorovaikutus, joustavuus ja kriittinen ajattelu (ks.
vuosituhannen taidot eli engl. 21 Century Skills; pehmeät taidot eli engl. Soft Skills).
Väitöskirjatutkimukseni linkittää ajankohtaiseen kompetenssikeskusteluun mediakasvatukseen ja ylikulttuuriseen osaamiseen liittyviä taitovaatimuksia. Olen nimennyt tämän osaamisen ylikulttuuriseksi mediaosaamiseksi. Laajennan tällä käsitteellä
keskustelun osaamisnippuihin, joiden avulla voidaan yhdistää ja tunnistaa käytännönläheisiä medialukutaitoja ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta laajemmaksi yhteiskunnalliseksi osaamiseksi. Keskiöön nousevat taito ja tunne tunnistaa sekä tietoisuus
tehdä näkyväksi medialukutaitoa ja kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen yhteyttä,
mikä edellyttää yhteistä käsitteellistämistä. Tämä uudenlaisen osaamisen edistäminen
edellyttää rinnalleen uusia pedagogisia ratkaisuja, joilla mahdollistetaan, tunnistetaan
ja tuetaan halutun osaamisen kehittymistä. Tämän lisäksi osaamisen kehittyminen
edellyttää yksilön vastuuta ja itsereflektiota oman osaamisen edistämiseen ja oivaltavan
ymmärryksen kehittymiseen. Liitän osaamisen kehittymisen mediapedagogiikkaan ja
erityisesti mediapedagogisiin ratkaisuihin, joilla tuetaan tavoitellun osaamisen kehittymistä ja erityisesti ohjataan sen tiedostamista. Tälle kaikelle löytyy perusteensa, kun
työelämästä nousevat tarpeet määrittävät tätä osaamista uudessa valossa.
British Councilin (2018) teettämän kansainvälisen tutkimuksen mukaan työnantajat korostavat muodollisen ammatillisen pätevyyden rinnalla yhtä paljon esimerkiksi
kulttuurienvälistä osaamista, kuten toisten kunnioittamista, luottamuksen rakentamista ja tehokasta työskentelyä kulttuurisesti moninaisissa ryhmissä. Tämä visio haastaa pedagogiikan. Yksittäisten taitojen sijaan on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota
siihen, miten yhdistetään oppijoiden erilaisia arvoja, avataan oppimisen mahdollisuuksia ja ohjataan dialogissa tätä haluttua osaamista, kun keskiössä ovat heidän yksilölliset
elämismaailmansa ja niistä kumpuavat kokemukset. Tämän osaamisen ohjaaminen
edellyttää eittämättä yhtä aikaa sekä kykyä tunnistaa, tunnustaa ja tuntea erilaisista
ympäristöistä nousevia arvoja sekä kykyä käsitteellistää ja toimia näissä ympäristöissä.
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tarjoaa osaamisen määrittämiselle näkökulman erilaisista oppimisen tiloista. Osaaminen nähdään monimuotoisena, kulttuurien moninaisuuteen pohjaavana digitalisaatioymmärryksenä, jossa erilaiset käyttäytymis- ja vuorovaikutussuhteet luovat pohjaa
ajatukselle siitä, mitä opiskelijat haluavat ja tarvitsevat oppiakseen, kun heitä samalla
kannustetaan henkilökohtaisten oppimisympäristöjen ja -työkalujen kehittämiseen.
Osaamisen tilat voidaankin nähdä ylirajaisina, formaaleja, informaaleja ja nonformaaleja oppimisympäristöjä yhdistävinä, joissa oppimisen työkaluina toimivat esimerkiksi taskussa kulkevat älylaitteet ja niiden avulla saavutettavat erilaiset digitaaliset ympäristöt, kuten sosiaalisen median sovellukset. Henkilökohtainen kehittyminen taas
näyttäytyy tuottajuutena (ks. engl. produsage) (Bruns 2008), esimerkiksi lyhytvideoina,
joilla esimerkiksi välitetään ja tuotetaan tietoa esimerkiksi omasta sosiokulttuurisesta
taustasta. Uutuusarvo sisältyykin siihen, kuinka näitä työkaluja sovelletaan ja hyödynnetään osaksi oppilaitoksen arkea ja erityisesti pedagogiikkaa, ja siihen, että osaaminen
kumpuaa syvemmin oppijasta käsin. Oppiminen tai osaamisen kehittyminen nähdään
silloin yhä enemmän rajoja ylittävänä toimintana, joka jakaantuu moneen eri oppimisympäristöön (Rajala, Hilppö, Kumpulainen, Tissari, Kroksfors & Lippponen 2010;
Bransford 2006; Hull & Schultz 2001). Tästä näkökulmasta korostuvat pedagogiset
interventiot, jotka hyödyntävät oppijan erilaisia osaamisen tiloja ja yhdistävät osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä.
Väitöskirjani tausta pohjautuu sosiokulttuuriseen oppimiskäsitykseen, jossa osaamisen kehittymisen nähdään tapahtuvan sosiaalisessa ja kulttuurisessa vuorovaikutuksessa siten, että kukin yksilö sisäistää kulttuurinsa arvoja ja tapoja osaksi omaa toimintaansa ja tietoisuuttaan (Vygotsky 1982). Tulkitsen tätä näkemystä vygotskilaisittain ja
vertaan sitä korkeakoulujen arkeen: oppilaitosten oppimisympäristöt ovat laajentuneet
eittämättä oppijoiden yksittäisten älylaitteiden välityksellä globaaleihin verkkoihin,
joissa linkittyvät yksilölliset elämismaailmat ja kulttuurisesti moninaiset sosiaaliset
verkostot. Oppijoita ei voida siten enää nähdä oppijoina ainoastaan vain fyysisissä opetustiloissa, vaan oppimista tapahtuu korkeakoulujen ulkopuolella myös tietoverkoissa
mobiililaitteiden välityksellä paikallisissa ja globaaleissa, ylikulttuurisissa yhteisöissä
(ks. Jenkins, Ito & boyd 2016; Koponen & Kotilainen 2017). Tälläkin hetkellä älypuhelimet päivittävät monien sosiaalisen median sovellusten, kuten YouTube, TikTok,
Twitter, WhatsApp, WeChat, Facebook tai VK, välityksellä jatkuvaa tietovirtaa erilaisista elämäntarinoista ja -tapahtumista linkittäen ne sosiokulttuurisiin konteksteihinsa: yhtä aikaa yksilöllisiin oppimisen tiloihin ja edelleen erilaisiin koulutusinstituutioihin. Tällä muutoksella on ollut merkityksensä myös erilaisten kommunikaatiotapojen
syntymiseen ja kehittymiseen: siinä oppiminen perustuu ennemmin yhteisölliseen
konstruktioon ja prosessiin, jossa kaikki tieto, taidot ja osaaminen välittyvät yhteisöllisessä kommunikaatiossa yksilön ja yhteisön välillä (Säljö 2004; 16–18).
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Tässä väitöskirjatutkimuksessa mediankäyttäjät muodostavat kulttuurisesti moninaisen ryhmän ja jokainen heistä tuo oppimiskontekstiin mukanaan oman elämismaailmansa suhteessaan mediaan. Oppimiskontekstit määritellään formaaliksi opetussuunnitelmaperustaiseksi oppimiskontekstiksi, kuten korkeakoulu, sekä informaaliksi
nuorisokasvatukselliseksi nuorisotyön oppimiskontekstiksi (ks. Kiilakoski, Kinnunen
& Djupsund 2015), kuten mediatyöpajat. Tämän lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty
kaikkien osallistujien kokemuksia nonformaaleissa oppimisympäristöissä, kuten erilaisissa online- tai offline-harrasteympäristöissä. Kaikissa kolmessa oppimiskontekstissa
tutkimukseeni osallistuneiden yksilöiden eli median käyttäjien sitouttaminen ja joustavien oppimiskokemusten luominen oppimisprosessin aikana on erityisen tärkeää. Tähän tarpeeseen on haettu vastausta erilaisilla pedagogisilla interventioilla. Huomio ei
pelkästään kiinnity vain itse oppimiseen vaan samalla erilaisiin osaamisen tulkintoihin
ja arvioinnin menetelmiin juuri yksilön näkökulmasta. Arvioinnin arvo kiinnittyykin
sen tuottamiin kvalifikaatioihin eli siihen, mitä on opittu, miksi on opittu ja miten on
opittu (ks. Cope & Kalantzis 2009). Tässä tutkimuksessa oppimiskokemusten ja oppimisprosessien arviointi perustuu oppijoiden itsereflektioon.
Väitöskirjani ensimmäinen artikkeli, Kohti transkulttuurista mediaosaamista korkeakoulussa (Koponen & Kotilainen 2017), kehittää erityisesti ylikulttuurista näkökulmaa mediakasvatukseen ja fokusoi ylikulttuurisen mediaosaamisen hahmottamiseen.
Artikkeli rakentaa näkemystä ylikulttuurisesta mediaosaamisesta yhdistäen teoreettista viitekehystä ja empiriaa. Artikkelissa keskustellaan siitä, millaista ylikulttuurista
(transkulttuurista) mediaosaamista tulisi opettaa korkeakoulussa. Toimintatutkimuksellisista lähtökohdista ja autobiografisia menetelmiä hyödyntäen tehdään näkyväksi
ylikulttuurista mediaosaamista informatiivisen, kriittisen ja eettisen osaamisalueen
näkökulmista.
Toisessa artikkelissa Toward the Transcultural Media Competencies of Migrant Young
People (Koponen & Pienimäki 2017) tutkitaan, millainen pedagogiikka edistää ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä, kun keskiössä ovat maahanmuuttajanuoret. Artikkeli pohjaa monilukutaidon pedagogiseen viitekehykseen (esim. Cazden et al. 1996).
Ylikulttuurisen mediaosaamisen osaamisen kehittymistä testataan pedagogisten interventioiden avulla: 1) Nuorten yksilölliset elämismaailmat osana mediapedagogiikkaa
(engl. Considering the living worlds of young people in media pedagogy), 2) Olemassa olevien mediakykyjen hyödyntäminen (engl. Utilizing existing media capabilities)
ja 3) Transkulttuurisen identiteetin tunnistaminen (engl. Supporting young people’s
transcultural identifications). Tulosten perusteella voidaan todeta, että pedagogisilla
interventioilla on mahdollista tukea näiden maahanmuuttajanuorten kulttuurienvälistä osaamista ja identiteettiprosesseja mediakulttuurissa, jossa arvojen ja tiedon monimuotoisuus avaa uusia näkökulmia nuorisotyön informaaleissa oppimiskonteksteissa.
Kolmas artikkeli Reflecting Transcultural Media Life studies from the perspectives of
media literacies (Koponen 2019) tarkastelee, millaiset autobiografiset menetelmät edis-

24

tävät ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä, kun hyödynnetään mediaelämäkerrallisia menetelmiä. Artikkeli perustuu neljän kansainvälisen maisteriopiskelijan
autobiografisiin tuotoksiin ja haastatteluaineistoon. Tulokset tekevät näkyväksi oppimisen ja opettamisen 1. yksilöllisinä mediapintoina (engl. transcultural media surfaces
in individual narratives) 2. yhteisöllisenä värähtelynä (engl. oscillating while designing
video news) ja 3. reflektiivisenä siirtymänä oppimisen ja opettamisen välillä (engl. transition cycle, from reflecting on learning to teaching transcultural media). Autobiografisilla menetelmällä on mahdollista luoda ns. kolmas tila, joka yhdistää oppijoiden
yksilölliset elämismaailmat ja heidän sosiokulttuurisen taustansa, tukee oppijoiden
itsereflektiota ja ohjaa heidän ylikulttuurisen identiteettinsä syventämistä. Tämä on
tärkeä tieto opetukseen, kun tavoitteena on laaja-alaisen osaamisen kehittyminen.

 7XWNLPXNVHQWDUNRLWXVMDWXWNLPXVWHKWlYl
Väitöskirjatutkimukseni tarkoituksena on tuottaa uutta mediapedagogista tietoa digitalisoituvan ja kulttuurisesti moninaistuvan sekä kansainvälistyvän korkeakoulutuksen
tarpeeseen. Tavoitteena on kehittää erityisesti ylikulttuurista näkökulmaa mediakasvatukseen, testata erilaisia mediapedagogisia interventioita ylikulttuurisen mediaosaamisen edistymisessä ja lopuksi tarkastella autobiografisten menetelmien vaikutuksia
ylikulttuurisessa mediapedagogiikassa ja edelleen ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymisessä. Taulukossa 1 on kuvattu tämän väitöskirjatutkimuksen kysymykset.
7DXOXNNR7XWNLPXVN\V\P\NVHW
Millaista mediakasvatusta tarvitaan ylikulttuurisissa oppimiskonteksteissa?
2VDWXWNLPXV,

2VDWXWNLPXV,,

2VDWXWNLPXV,,,

0LOODLVWD\OLNXOWWXXULVWD
PHGLDRVDDPLVWDWXOLVLRSHWWDD"

0LOODLQHQSHGDJRJLLNNDHGLVWll
\OLNXOWWXXULVHQPHGLDRVDDPLVHQ
NHKLWW\PLVWl"

0LOODLVHWDXWRELRJUD VHW
PHQHWHOPlWHGLVWlYlW
\OLNXOWWXXULVHQPHGLDRVDDPLVHQ
NHKLWW\PLVWl"

Varsinainen tutkimuskysymys voidaan esittää seuraavasti (taulukko 1): Millaista mediakasvatusta tarvitaan ylikulttuurisissa oppimiskonteksteissa? Pääkysymys jakautuu
seuraaviin tutkimuskysymyksiin: Millaista ylikulttuurista mediaosaamista tulisi opettaa? Millainen pedagogiikka edistää ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä?
Millaiset autobiografiset menetelmät edistävät ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä?
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 <OLNXOWWXXULQHQQlN|NXOPDPHGLDNDVYDWXNVHHQ

Tässä luvussa rakennan tutkimukseni teoreettista viitekehystä kohti ylikulttuurista
mediakasvatusta ja kuvaan käytettyjen käsitteiden suhdetta toisiinsa. Käsitteellistän
ensin luvussa 2.1 ylikulttuurista mediaosaamista. Luvussa 2.2 kuvaan ylikulttuurista
mediaosaamisen pedagogista viitekehystä ja luvussa 2.3 tarkastelen autobiografista lähestymistapaa ylikulttuuriseen mediaosaamiseen. Luvussa 2.4 esittelen kuvan tutkimukseni teoreettisesta viitekehyksestä.

 <OLNXOWWXXULQHQPHGLDRVDDPLQHQ
Käsite ylikulttuurinen mediaosaaminen kuvaa ylirajaisia kulttuurisuhteita mediakulttuuri mukaan lukien (esim. Fornäs 1995). Erotan tällä näkökulmalla ylikulttuuriset
suhteet monikulttuurisuudesta (engl. multicultural) sekä interkulttuurisuudesta (engl.
intercultural, cross-cultural), joita en tarkastele tässä tutkimuksessa. Monikulttuurisuus muodostuu monista kulttuureista: käsite kuvaa esimerkiksi erilaisten etnisten
ryhmien rinnakkaista yhteiseloa usein yksittäisen maan sisällä. Interkulttuurisuudessa
vuorovaikutus taas tapahtuu jonkun tai joidenkin kansallisuuksien välillä. (Vrt. Berry
1976; Liebkind 2000, 14; Räsänen ym. 2002; Jokikokko & Järvelä 2013.) Vähäiselle
huomiolle jäävät tällöin yhteistyön, rajat ylittävien toimijuuksien ja eri kulttuuripiirteiden tunnustaminen ja moninaisuuden korostaminen (vrt. Salo-Lee 2005; Räsänen
2007; Jokikokko & Järvelä 2013). Kulttuuripiirteet tulisi nähdä kokonaisvaltaisena
elämänarvoja ja toimintaa ohjaavana filosofiana (mm. Jokikokko 2010) sekä erilaisia
elämismaailmoja (saks. Lebenswelt) (Schütz 2003) yhdistävänä asetelmana. Tämä ei ole
mahdollista ilman syvällisempää ylikulttuurista ymmärrystä ja interaktiota sekä oman
ja toisen erilaisuuden arvostusta. (Ks. Welsch 1999; Dervin 2010.)
Ylikulttuurisuus (engl. transcultural) määritelmänä sisältää, kattaa tai ulottuu
kahden tai useamman kulttuurin yli (Merryam Webster -sanakirja). Kuubalainen
Fernando Ortiz Fernández määritteli vuonna 1940 kulttuurien vaikutusta toisiinsa
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käsitteellä transkulturaatio (esp. transculturación; saks. transkulturalisierung). Hänen
tulevaisuuden visiossaan muuttoliikkeen, virallisen valtapolitiikan tai joukkotiedotusvälineiden vaikutukset näkyvät uusina käsitteinä kielessämme joko lyhyellä tai pitkällä
aikavälillä, kuten mediateknologian myötä on käynytkin. 1990-luvulla käsite ylikulttuurinen koki uuden renessanssin (saks. Transkulturität), kun saksalaisen Wolfgang
Welsch (1999) sovelsi määritelmää Wittgensteinin pragmaattisesta kulttuurikäsityksestä. Wittgensteinia tulkiten kulttuuria on siellä missä toimintaakin, jolloin keskeinen ymmärrys syntyy ihmisten toiminnan, kulttuurin tai vaikka tekstin tulkitsemisen
ja merkityksen selvittämisen myötä (Welsch 1999). Alkuperäisen määritelmän mukaisesti tavoitteena ei ole kaikkien kulttuurien ymmärtäminen vaan ennemminkin kulttuurit ylittävän vuorovaikutusprosessin ymmärtäminen. Käsitteellistämisen taustalla
oli esiymmärrys, joka edellyttää interaktiota ja muuttuu ja korjaantuu ymmärryksen
ja tulkintojen edetessä säilyttäen kosketuksen aiempaan (emt.). Tämä pragmaattinen
kulttuurikäsitys on rakenteeltaan avoin uusille yhteyksille, integraatioille ja niiden
jatkumolle. Huomio kiinnittyy valtioiden rajat ylittäviin kulttuurivirtoihin ja uusiin
kulttuurimuotoihin, jotka joko korvaavat kokonaan tai osittain vallitsevia kulttuurimuotoja ja rakentuvat monista kulttuuriaineksista. Tällaisia ovat esimerkiksi sosiaalisen median mahdollistamat kulttuurit. Tämän näkemyksen lähtökohtana toimii
pluralistinen epistemologia, joka ottaa huomioon erilaiset subjektiviteetit (ks. esim.
Welsch 1999). Pluralistinen nähdään kulttuurien moninaisuutena, jossa ero oman ja
vieraan kulttuurin välillä vähitellen himmenee. Epistemologia puolestaan perustuu kokemukseen, jossa yksilölliset havainnot ja elämänkokemus tiedon lähteinä korostuvat
esimerkiksi mediavälitteisessä vuorovaikutuksessa. Lähtökohta on siten hyvin pragmatistinen.
Jeff Lewis (2002, 25) tarkentaa ylikulttuurisuutta painottavan näkemyksensä semiotiikkaan. Hän tarkastelee vuorovaikutusta erilaisilla kulttuuripinnoilla näkyvien
levottomuuksien, jännitteiden ja epävakauden kautta. Tulkitsen tällaiseksi kulttuuripinnaksi esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksineen, joissa erilaiset sosiaaliryhmät
kohtaavat, luovat ja jakavat merkityksiään. Näitä hybridejä vuorovaikutusprosesseja,
valtarakenteita, ilmaisu- ja kommunikaatiomuotoja merkitysperspektiiveineen on
Lewisin (2002) mukaan usein mahdotonta kontrolloida, ja hän käyttääkin näistä hybrideistä vuorovaikutusprosesseista käsitettä kielisota (engl. Language war) (Lewis 2002,
25). Kielisodalla hän määrittää historiaan ja kieleen liittyviä valtarakenteita, joissa hän
myös näkee ratkaisun laajemman ymmärryksen syntymiselle.
Richard Slimbach (2005) laajentaa ymmärrystä ylikulttuuriseen kompetenssiajatteluun (engl. transcultural competence) tavoitteenaan yhteisten intressien ja arvojen
määrittäminen yli kulttuuristen ja kansallisten rajojen. Hän kannustaa ”testaamaan”
omia käsityksiään ”laatikon ulkopuolelta” (engl. outside the box of one’s motherland)
ja näkemään jokaisessa kysymyksessä mahdollisuuksia, joita voidaan tarkastella kameleontin tavoin menettämättä silti omaa kulttuurista keskiötään (emt.). Tällä hän
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viittaa siihen, että ylikulttuurisuutta ilmiönä ei nähdä perinteisiin kulttuurisiin ulottuvuuksiin jakautuneena vaan tilannesidonnaisena olemassa olevia kulttuurimuotoja
kehittäen ja välittäen yhä useammin ja eri alueilla. Tällaisia ilmiöitä ovat esimerkiksi
mediakulttuuri, erilaiset mediankäyttäjät ja mediankäytöt. Kehittyäkseen osaaminen
edellyttää samanaikaisesti sekä subjektiivisen tilannekohtaisuuden ymmärtämistä että
objektiiviseen tahtotilaan pyrkimistä. (Vrt. Salo-Lee 2005; 2009; Domenig 2007.) Tätä
pidetään edellytyksenä myös ylikulttuurisissa oppimista tukevissa yhteisöissä.
Väitöskirjatutkimuksessani ylikulttuurinen kompetenssi näyttäytyy muutosprosessina, jossa saavutetaan herkkyyttä ja osaamista ja joka tukee ymmärrystä, dialogia ja
sopeutumista erilaisissa kulttuurikonteksteissa, mukaan lukien mediakulttuuri. Mediakulttuuri tutkimukseni kontekstissa viittaa siten jaettuihin käsityksiin ja esitysten
ja viestinnän käytäntöihin mediassa ja mediasta (Forsnäs 1995) sisältäen myös kulttuurienväliset suhteet ja verkostot, jotka syntyvät esimerkiksi mediateknologian välityksellä. Mediasuhteet voidaan nähdä lisäksi ylikulttuurisina toiminnan muotoina (esim.
Kotilainen 2009). Mediakompetenssitutkimuksessa kuitenkin vasta tavoitellaan ylirajaisuutta, vaikka uusissa sosiaalisissa konteksteissa on tarvetta ymmärtää sitä nykyistä
syvällisemmin (Frau-Meigs 2015). Mediakulttuuri synnyttää uusia kulttuuriareenoita,
jotka eivät ole riippuvaisia enää kansallisista rajoistaan tai kulttuurisista käytännöistään, vaan linkittyvät lähteistään (Guilherme & Dietz 2015) eli ylikulttuurisista median käytännöistä ja käyttäjistä (Nohl 2007).
Median käytäntöjen kulttuurissa (Medienpraxiskultur), jonka tarkennan käytännöiksi ihmisten mediasuhteissa, nojaan Arnd-Michael Nohlin (2007) määritelmään.
Hänen mukaansa jokainen sosiaalinen ryhmä käyttää mediaa omalla tavallaan, mutta
yksilöllisistä eroista huolimatta ryhmän jäsenet kuitenkin noudattavat tavanomaisia
yhteisöllisiä mediakäytäntöjään (ks. myös Burkhard Schäffer 2003; 2007). Ymmärrän median käytännöt erilaisten medioiden käyttökulttuureina, joissa toimijoina ovat
ylikulttuuriset median käyttäjät (engl. transcultural users), kuten tässä tutkimuksessa
kansainväliset opiskelijat ja maahanmuuttajanuoret. Toimijuus taas muuttuvissa mediakonteksteissa nähdään oppimisena mediassa ja mediasta (engl. media-learning) sisältäen mediasivistyksen (engl. media-bildung, saks. Medien-Bildung) (ks. myös Varis
1998). Tämä tarkoittaa sitä, että median käytäntöjen kulttuuri muodostuu moniulotteisista mediavälitteisistä kulttuurikuvista ja päällekkäisistä rakenteista, jotka vuorottelevat ”yhteisön” ja ”kulttuurin” välillä ja jotka eivät ole pysyviä. Median käytäntöjen
kulttuurissa ei yhdisty siten vain tieto ja taidot vaan laajemmin erilaiset kulttuurikontekstit, arvot ja asenteet. Osaamisen kehittyminen edellyttää tällöin ylikulttuurisia mediataitoja, joilla viitataan mediaan liittyvien piirteiden lukemiseen, tulkitsemiseen ja
tuottamisen oppimiseen, kuten teksti, kuva tai ääni tai niiden kaikkien muodostama
kooste. Mediasivistys vastaavasti edellyttää syvemmän ymmärryksen syntymistä, asenteellista muutosta, joka yhdistää laajemmin koulutuksen, sukupolvet sekä sosiaaliset
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että kulttuuriset aspektit (Varis 1998; Perez-Tornero & Varis 2010) sisältäen kriittisen
reflektion (Marotzki 2004, 64).
Nohlin (2007) määrittelemänä median käytäntöjen kulttuurissa keskiöön nousevat
yksilöiden ”kokemukselliset tilat” (engl. experiental spaces), jotka kuvaavat esimerkiksi
sukupuolta, sukupolvea, sosiaaliluokkaa tai etnisyyttä ja jotka limittyvät päällekkäisesti ja näyttäytyvät siten samalla moniulotteisina identiteetteinä (engl. multi layered
indentities). Bradford, Allen ja Beisserin (2000, 36) mukaan yksilölliset median käytänteet eivät muodostu universaaleista olettamuksista vaan ovat riippuvaisia vallitsevista
ideologioista, kulttuureista ja perinteistä, ja siten ne ovat tilannekohtaisia huomioiden
yksilön tilannesidonnaisuuden (engl. situational practices) merkityksen kussakin yhteisössä ja yhteiskunnassa. Tilannesidonnaisuudet näyttäytyvät taas kulttuurisesti moninaisina mediasuhteina verkkoviestinnän mahdollistamissa kulttuureissa (emt., 3) ja
esimerkiksi yksilöiden kulttuuristen tapojen ja ymmärrysten välillä erilaisina intersubjektiviteetteina (esim. Livingstone 2003), jolloin esimerkiksi jyrkkä raja oman ja vieraan
kulttuurin välillä himmenee.
Grace Kim (2016) muotoilee edellä mainittua ylikulttuurisiksi digitaalisiksi lukutaidoiksi (engl. Transcultural Digital Literacies) ja tarkastelee mediataitoja ja mediasivistystä. Käsite on tarkoituksella monikossa, sillä tekstikäytännöt ovat maantieteelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset rajat ylittäviä, ja kulttuurinen moninaisuus on keskiössä
(ks. Kim 2016, 199–202). Ylikulttuuriset digitaaliset lukutaidot määritelmänä yhdistää usean ylikulttuurisen median käyttäjän yhtäaikaisesti. Esimerkiksi internetin potentiaali piilee mahdollisuuksissa tutustua mitä erilaisimpiin mediakonteksteihin ja
kulttuurisesti moninaisiin näkemyksiin maailmanlaajuisesti. Näiden näkemyksien ja
arvojen kohdatessa syntyy uutta ymmärrystä ja solidaarisuuta mutta myös konflikteja. Laajemman ymmärryksen syntyminen edellyttää median käyttäjiltä asenteellista
muutosta, jota voidaan tarkastella ylikulttuurisen identiteettikysymyksen (engl. selfpresentation) kautta (Kim 2016). Identiteettiin kuuluu yhtä lailla menneisyys ja tulevaisuus, ja identiteetti nähdään joustavana ja uudelleen neuvoteltavana mutta myös
ylikulttuurisuuden muotona (Hall 2005, 227). Esimerkiksi sosiaalinen media mahdollistaa yksilöille osittaisen vapautumisen omasta identiteetistään ja sosiaalisen ympäristön asettamista rajoitteista, ja tällöin kyky omaksua ja tulkita erilaisia identiteettejä
korostuu mediaosaamisessa. Samoin korostuu kriittinen ymmärrys siitä, että kyseessä
on aina sopimusten varaan rakentuva ilmaisumuoto, joka on aina jonkun tai joidenkin
tekemä näkökulmien rajaus (vrt. Sihvonen 2009; Jenkins ym. 2009; 2016). Taustalla
on näkemys elämän ja identiteetin rakentumisesta tarinoina, esimerkiksi digitaalisina
autobiografioina, sekä kiinnostus yksittäisen ihmisen ainutkertaisesta tavasta kokea,
ajatella ja toimia (ks. Syrjälä 2001). Tätä näkökulmaa linkitän seuraavassa luvussa ylikulttuuriseen mediapedagogiikkaan.
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 <OLNXOWWXXULQHQPHGLDSHGDJRJLLNND
Tässä luvussa luon pohjaa ylikulttuuriselle mediapedagogiikalle. Se, miten käsitteellistämme ja ymmärrämme asioita ja miten tulkitsemme useita viestintätaitojen muotoja,
linkittyy saumattomasti mediateknologian kehitykseen. Uusia multimodaaleja viestintämuotoja ja -tekstejä on syntynyt ja niitä on kehitetty lyhyessä ajassa ilman, että
vastaavia käsitteitä olisi aina saatavilla niiden tulkitsemiseen ja niiden edellyttämän
osaamisen kuvaamiseen (ks. Böck & Kress 2011). Näillä laajempaa kulttuuria ja elävää
kokemusta edustavilla käytännöillä on kuitenkin mahdollisuus luoda pohjaa pedagogialle, joka on avoimempi oppijoiden taidoille ja käsityksille (ks. Potter & McDougall
2018; 16). Tällöin moninaisuuden ja erilaisuuden ymmärtämisen merkitys korostuu
ja kasvaa, kun tavoitteena on luoda optimaaliset oppimisolosuhteet. Mediassa jaettavan tiedon syvällisempi ymmärtäminen ja omien viestien ymmärrettäväksi tekeminen
toisille mediakäyttäjille on erityisen tärkeää. Kysymys eroavaisuuksista tulee kriittisen
tärkeäksi. Mediapedagogiset menetelmät ja ratkaisut ovat parhaassa tapauksessa yksilön mediaosaamista monipuolisesti tukevia ja monimuotoisia valmiuksia antavia. Tähän tarpeeseen on etsitty vastauksia kansallisilla koulutusta linjaavilla asiakirjoilla ja
tutkimusteksteillä, kun on pyritty käsitteellistämään mediakasvatuksen kulttuurisia
rakenteita ja niiden merkitystä yksilön mediaosaamiseen. Tämä on kuitenkin vielä alkuvaiheessa.
Hyvänä esimerkkinä toimii käsite monilukutaito (engl. multiliteracy), joka on
noussut kansalliseen keskusteluun uudistuneiden opetussuunnitelmien myötä tavoitteenaan opettaa monilukutaitoa (ks. POPS 2014; LOPS 2015: LOPS Luonnos 2019).
Monilukutaidon opetus määritetään tällä hetkellä moninaisten ja multimodaalisten
tekstien lukemiseksi, ymmärtämiseksi ja tuottamiseksi painottaen lähinnä erilaisia
tekstilajeja tai käsitystä teksteistä (ks. Kupiainen 2017, 23). Monilukutaidon ajatellaan
siten toimivan sateenvarjokäsitteenä monille lukutaidoille ja pedagogiselle, myös kulttuurien moninaisuuden huomioon ottavalle pedagogiikalle (Kupiainen, Kulju & Mäkinen 2015; Cazden ym. 1996). Määritelmä sisältää siis ajatuksen kulttuurien moninaisuudesta (Kupiainen 2016), joka on kuitenkin jäänyt vähäisemmälle huomiolle.
Monilukutaito-käsitteen juuret juontavat anglosaksiselle kielialueelle linkittäen
enemmän kuin yhden monista näkökohdista tai toiminnoista (engl. multiple), jotka
ovat jaettuja esimerkiksi useamman henkilön kanssa (ks. Merriam Webster -sanakirja). Niin ikään käsite lukutaito (engl. literacy) tai ennemmin olla lukutaitoinen ”being
literate” viittaa koulutukseen mutta myös laajemmin tekemiseen, osaamiseen ja edelleen sivistykseen (ks. emt. Merriam Webster -sanakirja). Monilukutaito pohjautuu teoreettiselta taustaltaan semiotiikan laajaan tekstikäsitykseen, ja monilukutaito voidaan
tulkita lähes minkä tahansa käsitteellistämiseksi, jolla voidaan välittää merkityksiä (ks.
Mertala 2017). Tämän lisäksi käsitteellä voidaan viitata subjektiin ja toimijuuteen, kun
tarkastellaan tekemiseen ja osaamiseen liittyvää käsitteellistämistä.
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Monilukutaidon käsite ei ole kuitenkaan ongelmaton. Mertalan (2018) mukaan
monilukutaitoon kohdistunut kritiikki kulminoituu käsitteen hahmottamiseen. Laajennan tämän näkemyksen enemmin käsitteellistämiseen. Tälle on perusteensa. Monilukutaito nähdään yhtä aikaa sekä suppeana että monia taitoja yhdistävänä osaamisena. Luukan (2013) mukaan suppeana monilukutaidon ajatellaan viittaavan lähinnä
vain tekstin vastaanottoon ja lukemisen käytäntöihin. Kupiaisen (2015) mukaan monia
taitoja yhdistävänä viitataan monilukutaitojen multimodaalisuuteen ja sen ajatellaan
sisältävän monia taitoja rinnakkain eräänlaisina mosaiikkeina, kuten käsitteessä monikulttuurisuus, jossa monia kulttuureja katsotaan olevan rinnakkain.
Kansainvälinen tutkimus tarkastelee monilukutaitoa laajemmin pedagogisena
viitekehyksenä (engl. Pedagogy of Multiliteracies), joka pyrkii vastaamaan sekä multimodaaliseen viestintään että sosiokulttuurisen moninaisuuden vaateisiin (Palsa &
Ruokamo 2015). Monilukutaito tästä näkökulmasta tarkentaa käsitteellistämisen nopeatempoisiin globaaleihin muutoksiin, joita ohjaavat erilaiset kommunikaatiomuodot
yli monikansallisten rajojen tavoitteenaan varmistaa jokaisen oppijan oppiminen sukupuolesta, kielestä tai kulttuurista riippumatta. (Cazden ym. 1996.)
Tämän pedagogisen määritelmän tausta pohjaa vuoteen 1996. Tuolloin kulttuurisesti moninainen tutkijaryhmä New London Group (NLG) visioi tulevaisuuden opetusta vastaamaan globaaliin tarpeeseen lukutaidon/-taitojen muutoksista, kulttuurien
ja sosiaalisen vuorovaikutuksen monimuotoistumisesta sekä nopeiden teknologiayhteyksien tuomista näkökulmista käsin. Tämän uraauurtavan visioinnin tuloksena syntyi
julkaisu nimeltään A Pedagogy of Multiliteracies: Designing Social Futures, joka oli
aikaansa monin tavoin edellä. Vuonna 1996 henkilökohtaiset tietokoneet kotiutuivat
hiljalleen arkipäiväisemmiksi ja mahdollistivat yksinkertaisen tekstintuotannon: sähköpostien kirjoittamisen ja lähettämisen, erilaiset pelit ja chatit sekä dial-up-yhteyden
internetiin jonkin paikallisen teleoperaattorin välityksellä, sekin vielä maksullisena.
Yksilön rooli nähtiin ennemmin kaupallisen mediatuotannon käyttäjänä kuin tuottajana.
Vuonna 2020 digitaalinen teknologia on kehittyneempää kuin koskaan aiemmin
ja mahdollistaa yksilölle lähes rajattomia ja erilaisia yhteyksiä sekä kommunikaatiomahdollisuuksia. Yksilön rooli on muuttunut ennemmin käyttäjästä tuottajaksi:
erilaisia teknologisia sovelluksia hyödynnetään, kun tuotetaan yhä monimuotoisempia ja multimodaaleja ilmaisumuotoja, kuten lyhytvideoita tai kuvallisia ääniviestejä.
Tämä muutos edellyttää uudenlaista osaamista, jota halutaan yhä enenevissä määrin
valjastaa myös opetukseen. Erilaiset pedagogiset ratkaisut ovatkin keskiössä monilukutaitoa tarkasteltaessa ja määritettäessä: Kupiainen (2016) määrittää monilukutaidon
asetelmaksi, joka tähtää toimijuuden kehittämiseen muuttuvissa ja moninaisissa toimintaympäristöissä. Boyd ja Brock (2015) taas pyytävät käsitteellistämään sen, mihin
opetussuunnitelma ja opetus perustuvat.
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Mertala (2018, 5) laajentaa monilukutaidon määrittämään pedagogisten käytäntöjen muutosta, jolla tarkoitetaan opetuksen tekstimaailman ja toimintaympäristöjen
monipuolistamista sekä ympäristöjen tulkintahorisonttien rikastamista. Tähän viittaa
osaamiseen liittyvä diskurssi. Monilukutaito sisältää sekä yksilöllisen että yhteisöllisen
kvalifikaatioihin liittyvän ulottuvuuden. Tutkimukseni kontekstissa ymmärrän monilukutaidon kvalifikaatioksi, joka samanaikaisesti pohjaa laajemmin (media)lukutaitoon liittyvään osaamiseen sekä ohjaa kulttuurienväliseen dialogiin lähtökohtanaan
oppijoiden yksilöllisistä oppimisen tiloista tuotettu kerronta, sekin usein autobiografioina, joita on mahdollista tukea pedagogisin interventioin.
Monilukutaidon määrittäminen pedagogiseksi viitekehykseksi tarjoaa tutkimukseeni kaksi konkreettista ja yksilölliset oppimisen tilat huomioivaa näkökulmaa.
Ensinnäkin se huomioi globaalit ja medioituvat muutokset sekä niiden vaikutukset
sosiaalisessa osallisuudessa kasvavana kulttuurisena, kielellisenä ja sosiaalisena monimuotoisuutena. Toiseksi se avaa mahdollisuuden rakentaa ylikulttuurista opetusta,
joka huomioi toisaalta ylimaailmallisen yhdentyvän mediatarjonnan (ns. mediakonvergenssi) ja toisaalta kasvavan kulttuurisen ja sosiaalisen moninaisuuden sekä viestinnän
merkityksen erilaiset kulttuurit yhdistävissä oppimisympäristöissä (ks. Jacobs 2012).
Huomio ei siten kiinnity enää vain oppimiseen tai osaamisen kehittymiseen, vaan sen
erilaisiin tulkintoihin ja arvioinnin menetelmiin. Oppimiskokemusten tulkinnoissa ja
oppimisprosessin arvioinnissa arvo kiinnittyy juuri yksilön näkökulmasta erityisesti
sen tuottamiin kvalifikaatioihin eli siihen, mitä on opittu, miksi on opittu ja miten
on opittu (ks. Cope & Kalantzis 2009). Monilukutaidon pedagogiikan tavoitteena on
siten vahvistaa oppijoiden identiteettiä multimodaaleissa ympäristöissä ja yhteisöissä
(Kupiainen ym. 2015) ja tarjota samalla oppijoille laajemmin kognitiivisen, kulttuurisen ja sosiaalisen kontekstin huomiovan lähestymistavan. Monilukutaidon ajatellaan
siten vastaavan yhteiskunnassamme kulttuurisesti moninaisen opetuksen tarpeeseen
ja tarjoavan menetelmiä, joilla voidaan saavuttaa erilaiset oppijat, hyödyntää kulttuurisesti moninaiset resurssit ja tarjota mahdollisuuksia yhdenvertaisen tulevaisuuden
rakentamiseen.
On tärkeää, että oppijoiden osallisuus ja identiteetti valjastetaan yhteisen osaamisen kehittymiseen, jossa huomioidaan oppijoiden erilaiset maailmankatsomukset,
elämismaailmat ja aiemmin hankittu tieto uuden oppimisen lähtökohdaksi. Tämä on
erityisesti silloin tärkeää, kun toiset kulttuuriset käytännöt ja keskustelut ovat eittämättä korostuneempia kuin toiset (ks. Cazden ym. 1996; katso myös Cope & Kalantzis
2010; Nohl 2007). Luke (2005) käyttää käsitettä epistemologinen diversiteetti (engl.
epistemological diversity), jonka hän katsoo huomioivan esimerkiksi oppijoiden moninaiset, kompleksiset ja sekoittuneet tietoainekset, identiteetit ja diskurssit, joita he ovat
omaksuneet omissa mediakäytänteissään arjestaan ja kulttuuritaustastaan riippuen
(ks. myös Kupiainen ym. 2015). Epistemologinen diversiteetti käsitteenä määrittää
tutkimustani kahdesta näkökulmasta: ensinnäkin jokaisen osallisuus on merkittävä ja
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toiseksi yksilöllinen osallisuus täydentää yhdessä tehtyä kokonaisuutta, jossa juuri tuottaminen perustuu yhteisöllisyyteen. Esimerkiksi sosiaalisen median mahdollistamien
tilojen myötä tarve sellaisille pedagogisille ratkaisuille on lisääntynyt, joissa mahdollistuu yhteisen ymmärryksen syntyminen ja osaamisen edistäminen.
Leino (2014, 68) laajentaa monien lukutaitojen käsitteellistämistä esimerkiksi paikan, ajan ja henkilöiden perusteella. Tämä näkökulma mahdollistaa tutkimuksessani laajentaa tarkastelun oppilaitoksista instituutioina, joissa tukeudutaan perinteisiin
lukutaitoa ohjaaviin käytäntöihin ja pedagogisiin ratkaisuihin. Opetussuunnitelmat
ovat tästä hyvä esimerkki. Ne ovat kullekin sosiokulttuuriselle taustalle ja ajalle ominaisia, ja ne voivat tukea joitakin tiettyjä tai erityisiä lukutaidon tai -taitojen välisiä
käytäntöjä (ks. myös Barton & Hamilton 2000). Vähäisemmälle huomiolle jäävät siten
muut yksilölle merkitykselliset arjen lukutaidot ja kokemukset, jotka ovat vähemmän
näkyviä ja vähemmän tuettuja (emt.), kuten erilaiset tavat oppia ja/tai ilmaista itseään
lokaalisti ja globaalisti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Siten opetussuunnitelmat
eittämättä edustavat ja ovat edustaneet erilaisia vallan ja tiedon muotoja kussakin yhteiskunnassa ja näyttäytyvät myös sosiaalisissa suhteissa, kuten opetuksessa. Kansallisia
opetussuunnitelmauudistuksia on tästä kritisoitu. Koulutuspoliittisina linjauksina ne
kiinnittävät huomion tai ohjaavat oppijoita kehittämään enemmänkin teknisiä lukutaitoja kuin kannustaisivat keskustelemaan ja ilmaisemaan mielipiteitään vallitsevista
lukutaidoista (ks. Potter & McDougall 2018). Kun monia lukutaitoja tarkastellaan
yksilöllisistä elämismaailmoista käsin suhteessaan esimerkiksi paikkaan ja aikaan,
näyttäytyvät opetussuunnitelmia ohjaavat käytännön järjestelyt uudessa valossa. Yksilöllisistä elämismaailmoista kumpuava osaaminen suhteessaan moniin lukutaitoihin
herättää ajattelemaan ja näkemään moninaisuutta ja käsitteellistämään pedagogiikka
uudella tavalla, jolloin erilaiset lukutaidot ovat osa kulttuurien moninaisia lukutaitoja erilaisilla elämänalueilla ennemmin kuin opetussuunnitelmien ohjaavia käytäntöjä.
(Ks. myös Barton & Hamilton 2000.)
Väitöskirjatutkimuksessani laajennan ymmärrystä tiettyyn kulttuurikontekstiin
sidotuista hallitsevista medialukutaidoista koskemaan ylikulttuurista mediaosaamista. Keskiössä ovat tuolloin kunkin oppijan yksilölliset elämismaailmat. Tämän ilmiön ymmärtäminen edellyttää aiheen tarkastelua useammasta näkökulmasta: miten
ne huomioidaan, miten niitä tuetaan ja ohjataan ja millaisia sosiaalisia merkityksiä ne
saavat. Tämä taas edellyttää yksilöllisiin kokemuksiin perustuvien elämismaailmojen
mukaan lukien erilaisten tekstien tuottamisen tutkimisen ja tulkitsemisen näkyväksi
tekemistä (ks. Mertala 2017). Tarkennan tätä seuraavassa luvussa.
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Polettin (2017) mukaan mediatuotannon sekä median levityksen ja vastaanoton muutokset ovat mahdollistaneet tänä päivänä digitaalisten verkostojen ja narratiivisen kerronnan yhdistämisen, kuten autobiografisen tuotannon. Antikaiseen (2008) viitaten
autobiografinen lähestymistapa itsessään elämänkertojen ilmentäjänä ei ole uusi, vaan
narratiivisilla tarinoilla on ollut läpi vuosisatojen tärkeä sosiokulttuurinen merkitys
elettyjen kokemusten säilyttämisessä, rakentamisessa ja kehittämisessä. Digitaalinen
media on avannut uusia mahdollisuuksia autobiografiseen tuotantoon, jossa yksilölliset
elämismaailmat ovat keskiössä ja monimuotoinen kerronta mahdollistaa aktiivisen ja
luovan kerronnan.
Käsite autobiografia pohjaa kreikan kielen etymologiaan: ”autos” tarkoittaa itseä,
”bios” kuvaa elämää ja ”graphe” tarkoittaa kirjoitusta eli käsite kuvaa itseä elämäkirjoittajana (Smith & Watson 2010, 4). Autobiografialla viitataan kaikkeen elämäkerralliseen, jota yksittäiset henkilöt tuottavat eri mediamuodoissa kirjoitettuna, esitettynä,
visuaalisena, lyhytvideoina tai muina digitaalisina produktioina (ks. myös Olney 1980,
297). Merkittävät elämäntapahtumat Syrjälän (2001) mukaan toimivat yhä useammin
virtuaalisina käännekohtina ja merkitsevät usein siirtymää asemasta tai roolista toiseen. Tämä ei pelkästään tarkoita sitä, että tuotetaan ja jaetaan yksilöllisiä päivityksiä
esimerkiksi YouTubeen kuvattuina videoina, vaan yhtä lailla verkon välityksellä näitä
tarinoita voidaan hyödyntää vaikka toisen kulttuurin tai kielen oppimiseen. Uuden
median potentiaali näyttää piilevän siinä, että samaan aikaan on mahdollisuus yhdistää tarinoita yli maantieteellisten, sosiaalisten ja historiallisten rajojen. Heikkoutena
puolestaan nähdään tila paikalliselle pirstaloitumiselle ja perinteisten yhteisöjen murtuminen yhä monimuotoisemmiksi ryhmittymiksi. Tämä merkitsee sitä, että rajat oppimisympäristöjen välillä muuttuvat.
Väitöskirjatutkimuksessani kulttuurisesti moninaisten oppijoiden autobiografiset
tuotokset linkittävät formaalin ja informaalin oppimisen opetussuunnitelmaperustaisessa korkeakoulussa ja nuorisotyön mediatyöpajoissa. Samalla yhdistyvät yksilölliset
elämismaailmat ja vapaa-ajan kokemukset sekä niiden reflektio yli eri oppimiskontekstien. Tämä kehitys asettaa sekä oppilaitoksille että yksilöille yhä enemmän osaamisvaatimuksia osallistua, toimia ja yhdistää nykyajan multimodaalinen media ja siihen
liittyvän todellisuuden tuntemus ja ymmärrys erityisesti kulttuurisen moninaisuuden
näkökulmasta ja yksilöllisistä elämismaailmoista käsin.
Bruns (2008) viittaa käsitteellään ”tuottaja” (engl. produsage) erityisesti digitaalisesti tuotettuihin multimodaaleihin kuviin ja/tai lyhytvideoihin, joita voidaan tarkastella
henkilökohtaisina monien valintojen refleksiivisinä ja tasaisesti päivittyvinä tee se itse
-projekteina. Kyseessä voi toki olla yksilön tarve rakentaa omia narratiivejaan (Poletti
2017), mutta samaan aikaan se on merkki myös jostakin paljon laajemmasta yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Jenkins ym. (2006; 2016) käyttävät käsitettä osallisuuden kulttuuri
(engl. participatory culture) kuvatessaan kulttuuria, jossa yhä useammin esimerkiksi
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ylikulttuuriset median käyttäjät (ks. Nohl 2007) kohtaavat paikallisesti ja/tai globaalisti sekä jakavat multimodaalisti tuotettuja elämänkokemuksiaan, kuten erilaisia autobiografisia tuotoksia, valokuvia ja/tai videoita.
Autobiografinen lähestymistapa tarjoaa tutkimukseeni kaksi merkittävää näkökulmaa: ensinnäkin kerrotut tarinat mahdollistavat integroidun näkökulman yhdistää
monia kulttuuridiversiteettejä tekstimuotoja ja siten ymmärtää itseään, kun kulttuurien moninaisuutta ja erilaisia identiteettejä linkitetään yhä lähemmin toisiinsa. Toiseksi
kerrotut tarinat mahdollistavat samanaikaisesti kertojille tilan tarkastella dialogissa
elämäänsä kuuluneita prosesseja, kun on mahdollisuus yhdistää ja tarkastella erilaisia
ajankohtia, paikkoja ja muistoja suhteessa muihin (Smith & Watson 2010). Oppimisen perustuessa autobiografisiin käytäntöihin mahdollistuu samalla erilaisten kertomuksien ja arvojen uudelleen koodaaminen (encodes) tai ohjaaminen (reinforce), jotka
muokkaavat taas edelleen kulttuuria, historiaa ja identiteettiä (ks. Nikunen 2008–
2009). Kun tämä kaikki tapahtuu mediavälitteisesti, edellyttää se myös autobiografisen
lähestymisen uudelleen määrittämistä.
Saksalaiset Jörg Dünne ja Christian Moser (2008, 13) tarjoavat autobiografiseen tutkimukseen teoreettisen viitekehyksen nimeltään automediaalisuus (saks.
automedialität). Tämä itsereflektiivisyyteen viittaava viitekehys laajentaa narratiiveja
aikana, jolloin ”subjektiivisuus rakentuu kirjoittamalla, kuvilla ja uudella medialla”.
Käsitteenä automediaalisuus linkittää mediavälitteisen vuorovaikutuksen (saks. ein
konstituves Zusammenspiel), refleksiivisyyden (saks. subjektiver Reflexion) ja käytännön toimijuuden (saks. practischer Sebstbearbeitung) (emt.). Automediaalisuus tarjoaa
siis näkökulman, jossa yksilölliset elämismaailmat linkittyvät suhteessaan erilaisiin
medioihin ja teknologioihin mahdollistaen uusien ja erilaisten subjektien ilmaisemisen
ja samalla yhdistäen prosessinomaisen toimijuuden.
Automediaalisuus tarjoaa perinteisen autobiografian rinnalle määritteen kuvaamaan sitä enemmin prosessina kuin produktina (Kennedy & Maquire 2018). Perinteinen omaelämäkerta on merkinnyt tapaa kirjoittaa ja kertoa itsestään (produkti),
mutta automediaalisuus viittaa erilaisten mediaformaattien ja -teknologioiden alueelle,
jonka kautta ihmiset osallistuvat multimodaalisten tekstien välityksellä digitaalisiin,
visuaalisiin, performatiivisiin, tekstuaalisiin ja transmediadokumentaatioihin sekä elokuvaviesteihin rakentaa ja esitellä itsensä (prosessi). (Emt.) Myös Rak (2015) tarkentaa
automediaalisuutta elämisen prosessiin eli elämää suhteessa mediaan sekä olemisena
ja uudelleen tulemisena (engl. of being and becoming) kuvaten elämäkerran laatimista tai ilmaisemista uudessa mediaympäristössään, esimerkiksi Facebook-päivityksenä.
Automediaalisuus siis sisältää liikkeen narratiivisessa määritelmässä. Tällä tarkoitetaan sitä, että ei ole olemassa enää pysyviä tai perinteisiä narratiivisia produkteja eikä tilannekuvia, jotka ”vangitsevat” subjektinsa, vaan subjektit kehittyvät koko ajan ja ovat
liikkeessä ja siten aina prosessissa (engl. process of doing), kuten älylaitteilla vangitut
WhatsApp-tilannepäivitykset.
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Ümit Kennedy ja Emma Maguire (2018) laajentavat automediaalisuuden oppimisen
käytänteiksi. Tuolloin huomio kiinnittyy median merkittävään rooliin elämäkerrallisessa tuotannossa, suorituskyvyssä ja käytännöissä. Samalla kun nimeämme käytäntöjä,
joita tutkimme, on yhtä tärkeää rinnalla tarkastella ja arvioida kriittisesti verkkoelämää
elämänä: ei pelkästään tekstien näkökulmasta vaan niiden tarkoitusta edustaa esittäjiä
ja elettyä elämää (ks. Rak 2015, 156). Automediaalisuus käsitteenä ohjaakin ajattelua
määrittämään itsensä (engl. self) eli kertojan refleksiivisenä online- ja offline-tilassa,
jossa subjektiivisuus on rakennettu visuaalisten tai tekstuaalisten yhdistelmien avulla
(ks. Dünne & Moser 2008). Subjektiviteetti rakentuu siten teksteissä, kuvissa ja multimodaalisesti, kun taas median valinta määräytyy aina yksilön itseilmaisulla.
Autobiografinen lähestymistapa tarjoaa tutkimukseeni osallistuneille oppijoille
mahdollisuuden tuottajuuteen, joka kumpuaa heidän omista elämismaailmoistaan.
Tästä näkökulmasta käsitteellä on merkittävä rooli erilaisten mediatekstien tutkimisessa, tulkitsemisessa ja tuottamisessa, kun tarkoituksena on ollut valottaa ylikulttuurisen median roolia elämäkerrallisessa lähestymistavassa. Uudet mediamuodot eivät
ole yksinkertaistaneet tai heikentäneet subjektia, vaan päinvastoin laajentavat itseilmaisun yli kulttuurien ja niiden ulkopuolelle korostaen kullekin yhteisölle ja kuhunkin tilanteeseen liittyviä mediakäytäntöjä. Media on mahdollistanut siten erilaisten
identiteettien tarkastelun ja retorisia itseilmaisun toimintatapoja. Tavat mahdollisesti
synnyttävät uusia yhteisöllisyyden muotoja ja sosiaalisia yhteisöjä, jotka ovat yhteisöilleen saatavilla ja käsiteltävinä esimerkiksi ilman henkilökohtaisia kohtaamisia. Samalla
yksilölle avautuu laajempi näkökulma tarkastella erilaisia mediakäytäntöjen muotoja,
tulkita ja tarkastella itseään, elämäänsä ja identiteettiään yhteiskunnallisissa konteksteissa.
Multimodaaliset tekstit, niiden luominen, levittäminen ja lukeminen toimivat
tuottavina kehyksinä tutkia itseilmaisua ja erilaisia identiteettejä (ks. Maquire 2018)
kuten myös ylikulttuurisia mediasuhteita. Esimerkiksi Facebook-statuspäivitykset
mahdollistavat itseilmaisun ja merkityksellistämisen sekä muokkaavat erilaisia itseilmaisun tapoja. Käytännössä nämä päivitykset eivät ole kaikille samoja, vaan jakavat
ihmisiä alueellisesti, kansallisesti, sosiaalisesti ja historiallisesti, kuten on käynytkin.
Tämä kaikki edellyttää uudenlaista osaamista tai lukutaitoa, jolla huomioidaan monet
multimodaalit elementit. Automediaalisuutta onkin hyvä tarkastella osaamisena tai
lukutaitona, jolla voidaan uudelleen arvioida kriittisesti sitä, miten media on upotettu
elettyyn elämään. Tämä auttaa ymmärtämään näiden ilmaisujen taustalla olevia erilaisia elämismaailmoja ja tarkastelemaan ”online-elämää elettynä” sen sijaan, että tutkitaan tekstejä ja niiden representaatioita.
Väitöskirjatutkimuksessani autobiografiset aineistot kerättiin kansainvälisiltä maisteriopiskelijoilta mediaelämäkerrallisella menetelmällä (Kotilainen 2001; Kotilainen &
Koponen 2017) ja maahanmuuttajataustaisilta nuorilta mediatyöpajoissa (Koponen &
Pienimäki 2017) lähinnä erilaisina valokuvina. Tästä näkökulmasta automediaalisuut-
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ta voidaan tarkastella erilaisina käytännön prosesseina sekä toimijuutena, joissa oppijat
osallistetaan heidän omista elämismaailmoistaan käsin tuottamilla multimodaaleilla
kertomuksillaan. Automediaalisuus lähestymistapana tarjoaa siten mahdollisuuden
tarkastella kriittisesti, mitä multimodaaliset tekstit voivat kertoa oppijoiden ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymisestä sekä kuvata heidän elämäänsä ja heitä itseään
median tuottajina ja välittäjinä.

 <OLNXOWWXXULVHQPHGLDRVDDPLVHQNlVLWWHHOOLVWlPLVHQ\KWHHQYHWR
Aloitan ylikulttuurisen mediaosaamisen käsitteellistämisen Wolfgang Weslchiä (1999)
lainaten: kulttuuria on siellä missä toimintaakin, jolloin keskeinen ymmärrys syntyy ihmisten toiminnan, kulttuurin tai vaikka tekstin tulkitsemisen ja merkityksen selvittämisen myötä. Tutkimuksen keskeinen ilmiö on ylikulttuurinen mediaosaaminen, jonka
käsitteellistämistä olen pyrkinyt kuvaamaan luvussa 2.1. Ylikulttuurinen mediaosaaminen sisältää eri oppimisympäristöissä tapahtuvan osaamisen kehittymisen, kuten
tässä tutkimuksessa formaali korkeakoulukonteksti ja informaalit nuorisotyön mediatyöpajat. Luvussa 2.2 olen tarkentanut tämän osaamisen kehittämistä ylikulttuuriseen
mediapedagogiikkaan. Luvussa 2.3 olen pohtinut mediaelämäkerrallisten autobiografioiden merkitystä pedagogisina ratkaisuina ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymisessä. Käsitteet ylikulttuurinen mediaosaaminen, -mediapedagogiikka ja autobiografiat määrittävät tätä toimintatutkimuksena toteutettua väitöskirjatutkimusta. Näitä
käsitteitä ja niiden suhdetta toisiinsa tarkennan kuvassa 1.
.XYD<OLNXOWWXXULVHQPHGLDRVDDPLVHQWHRUHHWWLQHQNlVLWWHHOOLVWlPLQHQ
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Kuvan 1 keskiön (vaaleanpunainen) muodostavat toimijat eli ylikulttuuriset median
käyttäjät ja heidän median käytäntöjensä kulttuurit (Nohl 2007). Tässä tutkimuksessa
heitä edustavat kansainväliset maisteriopiskelijat ja maahanmuuttajanuoret. Kunkin
yksilön kokemukselliset tilat, kuten sukupuoli, etninen tausta ja koulutus ovat pysyviä.
Jaetut median käyttökokemukset taas ovat Richard Slimbachia (2005) tulkiten tilannesidonnaisia ja olemassa olevia kulttuurimuotoja kehittäviä. Vaikka ylikulttuurinen
mediakokemus itsessään olisi yksilöille samankaltainen, määräytyy ylikulttuurisen
median tulkinta aina yksilön yksilöllisestä ja kulttuurisidonnaisesta elämismaailmasta
käsin. Oppiminen median kautta ja mediassa pohjautuu ylikulttuuristen median käyttäjien aiempiin kokemuksiin ja käytänteisiin suhteessaan mediaan, mutta niiden uudelleen tulkinta ohjaa osaamisen kehittymiseen.
Autobiografinen toimijuus, kuvan seuraava kehä (oranssi), viittaa kaikkeen elämäkerralliseen, jossa mediavälitteistä vuorovaikutusta hyödyntämällä on mahdollista
tehdä näkyväksi yksilölliset elämänkokemukset ja niiden uudelleen tulkinnat. Tähän
tarkoitukseen on tutkimuksessani hyödynnetty muun muassa yksilöllisesti tuotettuja
narratiiveja ja niistä yhteisöllisesti koostettuja lyhytvideoita. Nämä hybridit vuorovaikutusprosessit (Lewis 2002) on hyödynnetty yksilöllisten tulkintojen yhteisöllisinä käsitteellistäjinä, joissa yhdistyvät integroidut näkökulmat monista kulttuuridiversiteeteistä, elämään kuuluneista prosesseista ja mediavälitteisistä tekstimuodoista (Smith &
Watson 2010). Tämä itserefleksiivisyyteen viittaava prosessi on nimetty tutkimuksessani automediaalisuudeksi (Dünne & Moser 2008).
Kuvan kolmas kehä (harmaa) eli ylikulttuurinen mediapedagogiikka laajentaa yhteisen ymmärryksen käsitteellistämistä erilaisia multimodaaleja elementtejä ja työkaluja
hyödyntämällä, ja esimerkiksi Instagramia sosiaalisen median sovelluksena on hyödynnetty valokuvien julkaisemiseen. Osaamista ei nähdä enää perinteisenä, vaan erilaiset
ylikulttuuriset mediapedagogiset ratkaisut, niiden tulkinnat ja arvioinnin menetelmät
sekä niiden tuottamat kvalifikaatiot ovat tärkeitä juuri yksilön näkökulmasta (ks. Cope
& Kalantzis 2009). Tärkeää on ymmärtää ja käsitteellistää erilaisten elämismaailmojen
taustalla olevia ilmaisuja ja auttaa tarkastelemaan myös ”online-elämää elettynä” toimijuutena. Kuvan ulommainen kehä (vaaleanvihreä) kuvaa osaamista, jonka määrittävinä
tekijöinä nähdään kunkin yksilön elämismaailmasta käsin kumpuavat ylikulttuuriset
digitaaliset lukutaidot, kuten Grace Kim (2016) tätä refleksiivistä tarkastelua määrittää. Tämä määritelmä yhdistää useamman ylikulttuurisen median käyttäjän ja käytännöt yhtäaikaisesti ja mahdollistaa uuden ymmärryksen syntymisen, mutta samalla
myös näkemysten, arvojen ja tulkintojen konflikteja. Ylikulttuurinen mediaosaaminen
ymmärretäänkin ennemmin yksilön kykynä tai pätevyytenä tunnistaa, tiedostaa, käsitteellistää sekä yhdistää erilaista osaamista ja tarkastella erilaisia yhteisöllisiä käytännön muutosprosesseja, joissa saavutetaan herkkyyttä ja osaamista.
Tämän pohjalta on tärkeää tulkita, millaista ylikulttuurista mediakasvatusta voidaan kehittää käsitteellistämisen pohjalta ja miten empiria vastaa siihen, millaista yli-
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kulttuurista mediaosaamista tulisi opettaa, kun kyseessä on formaali tai informaali
oppimiskonteksti. Lisäksi tulkitaan esimerkiksi sitä, millaisia nuorisopedagogisia interventioita tulisi kehittää ylikulttuurisen mediaosaamisen edistämiseksi tai miten autobiografiset menetelmät edistävät ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä.
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Ylikulttuurisen mediaosaamisen tarkoituksena on käsitteellistää ja tehdä näkyväksi
oppijoiden suhdetta ja vuorovaikutusta ylikulttuuriseen mediaan. Tämän lisäksi tarkoituksena on tarjota oppijoille geneerisiä taitoja, joiden avulla voidaan tarkastella ylikulttuurisia mediaympäristöjä ja sen erilaisia muotoja. Kaikki edellä mainittu sisältää
tavoitteen, jolla ohjataan oppijoita oman oppimisensa suunnittelijoiksi (ks. Gutiérrez
1999; 2008). Tämä ei ole mahdollista ilman, että tarkastellaan, miten oppijat ymmärtävät ja tulkitsevat useita ylikulttuurisia viestintämuotoja ja miten tuo potentiaali valjastetaan osaksi korkeakoulupedagogiikkaa ja edelleen tulevaisuuden osaamista.
Tämä luku tarkastelee väitöskirjaprossiini liittyviä metodologisia kysymyksiä. Kuvaan ensin tutkimuskontekstia ja rooliani kussakin niistä, tämän jälkeen kuvaan tutkimukseni menetelmällisiä valintoja, sitten on vuorossa kuvaus aineiston analyysimenetelmistä ja lopuksi tarkastelen tutkimukseni eettisiä ja epistemologisia näkökohtia.

 7XWNLPXVNRQWHNVWL
Väitöskirjatutkimukseni toteutettiin kahden erillisen projektin aikana kahdessa eri
oppimiskontekstissa. Osatutkimus I aineisto kerättiin keväällä 2016 Tampereen yliopistossa opintojakson Transcultural perspectives in media education aikana. Opintojakso oli osa Erasmus+-rahoitteista e-Media Education Lab -projektia (eMel.org) lukuvuonna 2015–2016 yhtenä viidestä Euroopan maasta (Suomi, Italia, Belgia, Portugali
ja Ranska). Osatutkimus II valokuvatyöpajat olivat osa Koneen Säätiön rahoittamaa
Tampereen yliopiston YPAM - Young people in the limelight: Towards agency through
multiliteracies -projektia eli Nuoret Estradilla -projektia (2015–2017). Osatutkimus III
haastattelut toteutettiin keväällä 2017.
Osatutkimuksen I osallistuneet kansainväliset maisteriopiskelijata (N=18) tulivat
seuraavista maista: Bangladesh (1), Kiina (1), Suomi (3, joista yksi alkuperäisesti Yhdysvaltojen kansalainen), Kreikka (1), Iran (1), Libanon (1), Venäjä (2), Etelä-Korea (3),
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Thaimaa (1), Yhdysvallat (1), Vietnam (2). Opiskelijoista 15 oli naisia ja kolme miestä
iältään 22–35 vuotta. Heidän työkokemuksensa kouluttajana tai media-ammattilaisena erosivat toisistaan: joillakin opiskelijoista oli 5–8 vuoden työkokemus, kun taas
toisilla ei ollut. Tässä osatutkimuksessa aineisto kerättiin pedagogisella mediaelämäkertamenetelmällä (engl. Media life study) (Koponen & Kotilainen 2017; Koponen
2019; ks. myös Kotilainen 2001), jossa vuorottelivat itsenäinen ja pienryhmätyöskentely erilaisissa oppimiskonteksteissa. Tässä osatutkimuksessa osallistuin ensimmäiseen orientoivaan lähiopetuskertaan, jossa pidin 30 minuutin luennon ja keräsimme
tutkimussuostumuslomakkeet. Muutoin observoin koko osatutkimuksen ajan opintojen etenemistä lähinnä Moodle-ympäristössä ja tätä opintojaksoa varten perustetussa
FB-ryhmässä. Kokosin opiskelijoiden yksilöllisesti ja yhteisöllisesti tuotetun narratiivisen aineiston ja vastasin aineiston analysoinnista. Tämä laadullinen aineisto oli osa
väitöskirjatutkimustani, ja kirjoitin ensimmäisen artikkelin yhdessä professori Sirkku
Kotilaisen kanssa.
Osatutkimuksessa II kehittämistyö tapahtui kuuden mediapedagogin ohjaamissa
informaaleissa mediatyöpajoissa: yksi mediapedagogeista oli projektista vastaava tutkija, kaksi väitöskirjatutkijaa ja kaksi maisteriopiskelijaa. Mukana oli myös suomalaisia
nuorisotyöntekijöitä. Näissä nuorisotyöhön suuntautuneissa mediatyöpajoissa kehitettiin pedagogisia interventioita, joilla tukea ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä. Osallistujat olivat monikulttuurinen ryhmä nuoria (N=40) ja heitä yhdisti syrjäytymisen riski monista syistä, kuten oppimiseen liittyvät haasteet ja muut sosiaalisen
elämän vaikeudet, kuten esimerkiksi riittämätön kielitaito. Ikäjakaumaltaan nuoret
olivat 15–22-vuotiaita. He tulivat seuraavista maista: Afganistan (17), Suomi (15), Iran
(2), Espanja (1), Turkki (1), Kongo (2), Meksiko (1) ja Kiina (1). Lähes kaikki nuoret
olivat oppilaita tai opiskelijoita paitsi juuri saapuneet pakolaisnuoret. Oma roolini tässä
osatutkimuksessa oli arvioiva. En osallistunut mediatyöpajoihin, vaan analysoin valmiiksi litteroitujen havainnointipäiväkirjojen sekä aineistosta kootun raportin. Tuloksena syntyi yhdessä yliopistotutkija Mari Pienimäen kanssa kirjoitettu toinen artikkelini.
Osatutkimuksen III aikana keräsin haastatteluaineiston, sekä hyödynsin aiemmin
osatutkimuksissa hankittuja autobiografista oheisaineistoa. Haastateltavat valikoituivat, kun olivat käyttäneet autobiografista menetelmää maisteriopintoihin sisältyvässä
vapaasti valittavassa harjoittelussaan: yksi ensimmäisen vuoden lukio-opiskelijoiden
kanssa, toinen ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden kanssa ja kaksi mediapedagogeina valokuvatyöpajoissa. Koko osatutkimuksen ajan minulla oli myös käytössä eMel-hankkeesta kerätty tilastollinen oheisaineisto. Nämä multimodaalit aineistot
analysoin itse. Tämän prosessin tuloksena kirjoitin kolmannen artikkelini.
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Väitöskirjatutkimukseni tutkimusstrateginen valinta oli toimintatutkimus. Tutkimusstrategisena suuntauksena voidaan puhua koulutuspainotteisesta toimintatutkimuksesta (ks. Suojanen 2014), kun tarkoituksenani oli tuottaa uutta mediapedagogista
tietoa digitalisoituvan ja kulttuurisesti moninaistuvan sekä kansainvälistyvän korkeakoulutuksen tarpeeseen.
Yhteiskunnalliset muutokset ovat siivittäneet opettajien oman työn ja osaamisen
refleksiivistä arvioimista ja edelleen opetuksen kehittämistä (ks. Smith, EdwardsGroves & Brennan Kemmis 2010), ja toimintatutkimus tarjoaa pragmaattisen lähestymistavan osallistamalla eri sidosryhmät yhteisen tiedon rakentamiseen (ks. Book
2003). Kasvatustieteessä tätä lähestymistapaa on hyödynnetty etenkin anglosaksisella
kielialueella 1980-luvulta lähtien: Englannissa se on yhdistetty Tutkiva opettaja -liikkeen syntyyn (engl. Teacher as Researcher) (Hustler, Cassidy & Cuff 1986, 3), ja Australiassa sillä on ollut vaikutuksensa koulutuksen kehittämiseen (Kemmis & McTaggart
1998, 7; McTaggart 1993, 2).
Väitöskirjatutkimuksessani toimintatutkimuksellinen kehitystyö sijoittuu pragmatistiseen (praktiskriittiseen) viitekehykseen (ks. esim. Mackenzie & Knipe 2006), jotka
näyttäytyvät tutkimuksessani tavoitteena ensinnäkin kehittää ylikulttuurista mediakasvatusta koulutusinstituutiossa ja toiseksi edistää muutosta opettajankoulutuksessa ylikulttuurisen mediaosaamisen ymmärryksessä. Valittu lähestyminen sisältää siis
koulutuspoliittisen ulottuvuuden, kun pedagogisilla muutoksilla pyritään autenttisempaan, yhteistyöhön perustuvaan käytänteisiin opettajien koulutuksessa. Tähän tarkoitukseen tutkimuksessani hyödynnettiin autobiografisia aineistoja, joiden kriittinen
tarkoitus oli ylikulttuurisen mediaosaamisen edistäminen. Väitöskirjatutkimukseni
tavoite on myös transformatiivinen, ja tutkimus sisältää tavoitteen muutoksesta ja sijoittuu kriittiseen kasvatukseen mediapedagogisessa koulutuksessa (esim. Lankshear
& Knobel 2011; Kupiainen ym. 2015). Pyrkimyksenäni on edistää akateemista ja koulutuspoliittista keskustelua ylikulttuurisen mediakasvatuksen tarpeesta ja suunnasta.
Tutkimusaineisto kerättiin autobiografisia menetelmiä hyödyntämällä. Osatutkimuksissa I autobiografiset tuotokset olivat yksilöllisiä narratiiveja, yhteisöllisiä
tuotoksia ja videoita. Osatutkimuksessa II mediatyöpajoissa tuotettuja valokuvia tai
muita multimodaaleja tuotoksia. Osatutkimuksista III haastatteluaineiston lisäksi
hyödynnettiin aiemmissa osatutkimuksessa I kerättyjä autobiografioita ja muuta oheisaineistoa. Tutkimusotteet olivat hyvin pragmaattisia, ja puolsivat osallistavaa menetelmävalintaa (ks. Heikkinen & Syrjälä 2006). Pragmaattinen menetelmävalinta tuki
sekä situationaalisen että kontekstuaalisen tiedon hankintaa (ks. Potter & McDougall
2018). Jokainen osallistuja toi oppimiskontekstiin yksilölliset kokemuksensa sosiokulttuurisesta taustastaan, ja jotka muuttuvat yhteisölliseksi tiedoksi toiminnallisia menetelmiä hyödyntämällä.
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Valitsemallani lähestymistavalla minulla oli väitöskirjatutkijana mahdollisuus osallistua ajankohtaiseen korkeakoulupedagogiseen keskusteluun, jossa linkitetään vallitsevaa mediateknologista kehitystä ja sen edellyttämää kulttuurien moninaisuuden
huomioivaa vuorovaikutusta mediakasvatukseen. Tässä prosessissa yksilön kokemukset olivat keskiössä. Tutkimusfilosofinen lähestymistapa oli transformatiivinen, kun
sillä pyrittiin muutokseen eli ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymiseen ja sen
mediapedagogiseen kehittämiseen. Menetelmävalinnoissani keskeinen käsite oli triangulaatio, jonka avulla voidaan tarkastella samaa ilmiötä useammasta näkökulmasta.
(Eskola & Suoranta 2005, 68–72.) Tämä tarkoitti useamman tutkimusmenetelmän ja
oppimisympäristön hyödyntämistä kahdessa erillisessä tutkimuskontekstissa eli autobiografisten menetelmien hyödyntämistä osana toimintatutkimusta formaalissa ja informaalissa oppimiskontekstissa.
Toimintatutkimukselle tyypillistä on kehittämistyö ja muutos. Heikkisen (2006)
määritelmän mukaan toimintatutkimus perustuu interventioihin. Tällä halutaan kuvata interaktiivista vuorovaikutusprosessia, jossa hyödynnetään käytäntöä ja teoriaa,
erilaisia opetusmenetelmiä ja -tekniikoita oppimisen helpottamiseksi sekä osallistujien
tietämystä ja itsereflektiota (ks. Book 2003). Tutkimuksessani tätä näkökulmaa tukivat autobiografiat pedagogisina interventioina. Reason ja Bradbury (2001) nostavat
keskiöön toimintatutkimuksen tavoitteen ensisijaisesti kehittää tai muuttaa toimintaa
sekä edistää käytäntöön perustuvaa tietoa (ks. myös Kuula 1999, 10). Kaikissa osatutkimuksissa tutkimus ja opetus integroituivat toisiinsa. Sovellettavat ja kehitettävät teoriat, tutkimuksen kohde ja kysymysten asettelut saattoivat kuitenkin erota toisistaan
(ks. van denAkker, Gravemeier, McKenney, Nieeven 2006). Osatutkimuksen I aikana
tavoitteena oli ylikulttuurisen mediaosaamisen määrittäminen, kun kansainvälisiltä
maisteriopiskelijoilta kerättyä autobiografista tietoa peilattiin tutkimuskirjallisuuteen. Osatutkimuksessa II monilukutaidon pedagogista viitekehystä testattiin, kun
maahanmuuttajanuoret osallistuivat valokuvatyöpajoihin ja niissä toteutettuihin pedagogisiin interventioihin. Osatutkimus III perustui kuuden kansainvälisen maisteriopiskelijan reflektioon ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymisestä oppimisessa ja
opettamisessa. Jokaisessa osatutkimuksessa toimintatutkimukselle ominainen teorian
ja käytännön dialektinen suhde toteutui.
Toimintatutkimuksessa lähestymistapana on keskeistä osallistujien laajempi ymmärrys itsestään historian tuottajina ja tuotteina (Kuula 1999, 65). Tätä näkemystä tukivat autobiografiset menetelmävalinnat. Ne toivat tutkimukseeni merkittävän lisän
yksilöiden ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymisestä, kun osallistujina oli kulttuurisesti diversiteetti ryhmä suomalaisissa oppimiskonteksteissa. Tästä näkökulmasta
autobiografisilla aineistoilla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, ja ne voidaan ymmärtää laajemmin koulutusprosessin tuloksena siltä osin, kun yksilöiden maailmankuva ja yksilölliset elämismaailmat kuvataan elämäkerroissa (ks. Marotzki 1991, 96).
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Autobiografiset menetelmävalinnat toimivat hyvin (Smith & Watson 2010), kun
kriittinen tavoitteeni oli edistää tietoisuutta ylikulttuurisesta mediaosaamisesta: sen
oppimisesta ja opettamisesta. Tämä lähestymistapa mahdollisti vaihtoehtoisia menetelmävalintoja, joilla tuoda keskiöön uusia valaisevia näkökulmia (Bold 2012). Nauhoitetut keskustelut, kirjoitetut yksilölliset narratiivit ja yhteisölliset koosteet, oppimispäiväkirjat, video uutiset ja erilaiset multimodaalit valokuvateokset perustuivat
oppijoiden yksilöllisiin ja sosiokulttuurisiin kokemuksiin ja niiden tulkintoihin. Autobiografisia menetelmiä voidaan pitää tutkimukseni ehdottomana vahvuutena: tutkimukseni luonne oli osallistava, ja menetelmävalinnat taas mahdollistivat kulttuurisesti
moninaisen näkökulman, niiden reflektion ja edelleen refleksiivisyyden. Oppijoilla oli
mahdollisuus tehdä itsensä näkyviksi itselleen ja muille kanssatutkijoille, sekä heidän
yksilölliset elämismaailmansa tulivat tutkimuksessani keskiöön.
Tutkimusaineistoa täydennettiin teema- eli puolistrukturoidulla haastattelulla
(Tuomi & Sarajärvi 2002) osatutkimuksessa III. Tavoitteena oli kuvata osallistujien ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittyminen oppimisesta opettamiseen (ks. Bold 2012,
3). Lisäksi haluttiin arvioida mediaelämäkertamenetelmän vaikuttavuutta ylikulttuurisen medialukutaidon kehittymisessä: kokemuksia, tunteita ja ajatuksia, kun ne ensin
opitaan ja sitten niitä opetetaan. Haastattelu teemojen taustalla oli idea onnistuneen
toimintatutkimuksen edellytyksistä, joiksi Reason ja Bradbury (2006, 350) listaavat
osallistujien osallisuuden, refleksiivisyyden suhteessaan käytännön toteutukseen, tiedon/tietämyksen moninaisuuden suhteessaan käsitteelliseen/teoreettiseen viitekehykseen sekä käytännönläheisen tiedon integroinnin ja toimivien menetelmien valitsemisen. Osallistujille oli lähetetty ennakkoon haastattelurunko ja osatutkimuksessa I
kirjoitetut mediaelämäkerrat. Teemahaastattelu noudatti väljästi ennalta määriteltyjä
teemoja ja niihin käytettyjä tarkentavia kysymyksiä, joissa korostuivat osallistujien tulkinnat asioista, heidän asioillensa antamat merkitykset ja se, miten ne mahdollistuivat
vuorovaikutuksessa (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 48).
Sosiokulttuurinen lähestymistapa tuki menetelmällistä valintaa: osallisuus ja vuorovaikutus voidaan tulkita vygotskilaisittain yhteisöllisiksi konstruktioiksi, jotka vertautuivat käytännön toteutuksista opettajien ja kansainvälisten maisteriopiskelijoiden
sekä mediapedagogien ja maahanmuuttajanuorten teoreettiseen viitekehykseen ja toisin päin. Kommunikaatiokäytänteissä hyödynnettiin uutta teknologiaa, esimerkiksi
erilaisia sosiaalisen median sovelluksia: autobiografiset menetelmävalinnat tukivat
erilaisia vuorovaikutuksen malleja ja mahdollistivat tiedon valjastamisen kunkin oppijan autenttisista ja yksilöllisistä elämismaailmoista käsin suhteessaan ylikulttuuriseen
mediaan. Kulttuurisesti diversiteettien osallistujien moninaiset arvot ja kulttuurijärjestelmät olivat keskiössä. (Ks. Brydon-Miller, Greenwood & Maquire 2003.) Valitut
lähestymistavat tarjosivat minulle tutkijana erityisen tavan hahmottaa tutkimuksen
ja tutkittavien todellisuuden välistä suhdetta (ks. Kuula 1999, 10), jota autobiografiset
menetelmävalinnat eittämättä tukivat.
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Toki menetelmävalinnoilla oli sekä menetelmälliset että eettiset haasteensa. Ensinnä
toimintatutkimuksen (toiminnan/osatutkimuksien) oletetaan etenevän ns. spiraalein:
edellinen toteutus ja sen arviointi on aina pohjana seuraavalle. Väitöskirjatutkimukseni koostui kahdesta erillisestä projektista ja niissä tuotetuista aineistoista. Spiraalimaisesti etenevä prosessi, testaus ja sen arviointi eivät tässä tutkimuksessa yhdistäneet yhtä
eheää tutkimusaineistoa, vaan linkittivät kaksi eri oppimiskontekstia toisiinsa: osatutkimus I ja III etenivät formaalissa oppimiskontekstissa, jossa oli väitöskirjatutkijana.
Osatutkimuksessa II käytettiin informaalissa oppimiskontekstissa kerättyä erillistä
aineistoa, jossa oma roolini liittyi hankkeessa kerätyn valmiin aineiston analysointiin
ja arviointiin. Osatutkimuksista saatua tietoa hyödynnettiin aina seuraavassa osatutkimuksessa. Kemmisin ja McTaggertin (2000, 567–605) huomio puoltaa valittua toteutusmuotoa, kun onnistunut toimintatutkimus ei perustu täysin lineaarisesti eteneviin
spiraaleihin vaan ennemminkin osallistujien osallisuuteen ja aktiivisuuteen toiminnan
kehittämisessä, joka oli väitöskirjatutkimuksessani keskiössä.
Toinen haaste liittyy toimintatutkimuksesta saadun tiedon luoteeseen. Käytetyn
lähestymistavan avulla tulee osoittaa, että saavutettu totuus vastaa täysin vallitsevaa
todellisuutta. Valitut mediapedagogiset ratkaisut tarjosivat laajemman tutkimusasetelman tarkastella toimijuutta ja siitä saatua tietoa. Lisäksi monilla autobiografisilla menetelmillä haluttiin varmistaa, että kulttuurisesti moninaisten osallistujien kokemukset,
arvot ja mielipiteet tehdään näkyviksi.
Kolmas haaste liittyy autobiografiseen menetelmävalintaan, lähtökohtiin ja tulkintaan (Bold 2012). Huomioitavia asioita tällöin ovat moraaliset, sosiaaliset, poliittiset
ja kulttuuriset näkökohdat, joita Bold (2012) kuvaa viitaten Stevensoniin ja Willotiin
(2008). Tutkimukseeni osallistuneet olivat kansainvälisiä henkilöitä suomalaisissa oppimiskonteksteissa. On ymmärrettävä menetelmävalinnan ja sen tulkinnan rajallisuus,
kun tarkastellaan yksilön osaamisen kehittymistä ja taitojen harjaantumista sosiaalisessa ja kulttuurisessa vuorovaikutuksessa. Keskinäisen luottamuksen rakentamiseen
kiinnitettiin erityistä huomioita, samoin haluttiin varmistaa, että esimerkiksi puutteellinen kielitaito ei ollut tiedotettavan asian ymmärtämisen tai sisäistämisen esteenä. Vuorovaikutukseen ja sen kehittämiseen pyrittiin löytämään yhteys erilaisten käytäntöjen,
ymmärryksen ja tilanteiden käsitteellistämisellä. Ne antoivat samalla tilan autenttisten
käytäntöjen kriittiseen tarkasteluun ja edelleen syvemmän ymmärryksen syntymiselle
(ks. Kuula 1999, 65). Autobiografiset menetelmät olivat tässä suhteessa korvaamattomia, kun eri ilmaisumuodoin oli mahdollista jakaa ajatuksiaan, vuorovaikuttaa ja tehdä kunkin osallistujan yksilöllisiä elämismaailmoja näkyväksi. Autobiografiat toimivat
yleisen tietämyksen pohjana, osallistivat ja tekivät näkyväksi esimerkiksi poliittisiin,
sosiaalisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin liittyviä oletuksia ja mielipiteitä kulttuuridiversiteetin näkökulmasta (ks. Bold 2012, 52).
Viimeinen haaste liittyy mediasuhteeseen. Ilman internetin tai sosiaalisen median
käyttöä väitöskirjatutkimukseni toteuttaminen ei olisi ollut mahdollista. Pienimäki
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(2018, 177) nostaa keskiöön eettisiä haasteita, jotka liittyvät tiedottamiseen, anonymiteettiin, yksityisyyteen ja kanssa-tutkijuuteen, erityisesti kun kyseessä olivat juuri maahamme saapuneet maahanmuuttajanuoret. Tämän lisäksi tulee huomiodia erityisesti
internetissä tai sosiaalisessa mediassa kommunikaatiotapoihin liittyvät haasteet, kun
yksityisyyden ja julkisuuden raja on häilyvä tai näitä tiloja ei edes mielletä julkisiksi (ks.
Moreno ym. 2013, 709–710). Online-ympäristössä tapahtuneet menetelmävalinnat olivat osa tutkimustani sekä formaalissa että informaalissa oppimiskontekstissa. Menetelmien tavoitteena oli osallistaa oppijoita juuri median avulla ajassa, jossa oppimisen tilat
ovat laajentuneet erilaisiin multimodaaleihin verkostoihin, ja tällä muutoksella on ollut
vaikutusta myös erilaisten kommunikaatiotapojen syntymiseen ja kehittymiseen (ks.
Säljö 2004, 16–18). Formaalissa oppimiskontekstissa käytettiin esimerkiksi pilvipalvelua, kuten GoogleDrivea, ja/tai sosiaalisen median palvelua, kuten Facebook. Näitä
ympäristöjä opiskelijat käyttivät formaalissa oppimiskontekstissa myös vapaa-ajallaan.
Informaalissa oppimiskontekstissa käytetty sosiaalisen median applikaatio Instagram
oli tuttu maahanmuuttajanuorille ennestään. Online-ympäristöissä pyrittiin varmistamaan muun muassa perustamalla suljettuja ryhmiä esimerkiksi formaalissa korkeakoulukontekstissa. Instagramissa valokuvien julkaisemiseen kannustettiin nimimerkillä. Näillä toimenpiteillä pyrittiin varmistamaan yksityisyys ja anonymiteetti.
Yhteenvetona voidaan pohtia, onko menetelmävalinnoilla onnistuttu muuttamaan
käytäntöjä, kehittämään toimintoja ja itse toimijoita, kun on hyödynnetty toimintatutkimukselle ominaisia piirteitä: suunnittelua, toimintaa, havainnointia ja reflektiota.
Empiriaan perustuvat autobiografiset menetelmävalinnat tukivat tutkimusprosessia,
kun tavoitteena oli yksilöiden osaamisen kehittyminen eli ylikulttuurinen mediaosaaminen. Kokonaisuutena toimintatutkimus rakentui, kun osatutkimuksista kerättyä
autobiografista tietoa hyödynnettiin aina seuraavassa osatutkimuksessa. Siten hankittu
tieto kuvaa toimintatutkimuksen ensimmäistä vaihetta eli suunnittelua. Suunnittelua
seurasi kussakin osatutkimuksessa osallistava toiminta, jota havainnoitiin formaalissa
ja informaalissa oppimisympäristössä. Oppijat havainnoivat ja reflektoivat toimintaansa autobiografisiin tuotoksiinsa peilaten. Haastatteluiden avulla syvennettiin vielä reflektoitua tietoa. Tämä mahdollisti sen, että osaamisen kehittymistä saattoi reflektoida
kahdesta eri oppimiskontekstista käsin. Jokaisen osatutkimuksen reflektiona syntyi tieteellinen referee-artikkeli, joka pohjasi prosessinomaisesti hankittuun tietoon ja edellinen toimi seuraavan pohjana.

 $LQHLVWRQNLLQQLWW\PLQHQDQDO\\VLLQ
Väitöskirjatutkimukseni aineiston analyysissä hyödynnettiin laadullista aineiston sisällönanalyysiä. Alasuutarin (2014, 39, 92) mukaan sisällönanalyysi koostuu kahdesta
vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta, ja sisällönanalyysia voidaan pitää ”paitsi yksittäisenä metodina myös väljänä teoreettisena kehyksenä,
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joka voidaan liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin”. Havaintojen pelkistämisen hän
jakaa niin ikään kahteen vaiheeseen: aineistoa tarkastellaan suhteessa teoreettismetodologiseen näkökulmaan ja havaintoja yhdistellään (emt. 40). Arvoituksen ratkaisemista voidaan tarkastella toiminnan kautta, jossa persoona kytkeytyy itse toimintaan
(ks. Weckroth 1988) ja edelleen osaksi yksilöllistä elämismaailmaa. Osatutkimuksissa
hyödynnetyt teoriasidonnainen, teorialähtöinen ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi
(Eskola 2001) erosivat toisistaan suhteessaan osatutkimuksien tarkoituksiin, tutkimusongelmiin, tutkimustehtävään ja käytettyyn teoriaan tai teoreettisiin merkityksiin.
Osatutkimuksessa I aineisto analysoitiin laadullisella teoriasidonnaisella sisällönanalyysillä, jota voidaan kutsua myös abduktiiviseksi päättelyksi (Tuomi & Sarajärvi
2002, 99). Aineistosta nousseita ilmiöitä tarkennettiin osatutkimuksen aikana kehitettyyn ylikulttuurisen median viitekehykseen (ks. Eskola 2001a). Tavoitteena oli saada
selkeää ja yhtenäistä informaatiota kuitenkaan kadottamatta niitä vivahteita, joita narratiiveissa ilmiöön liittyi (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2006, 110). Aineisto kerättiin narratiivisella, elämänhistoriallisiin metodeihin kuuluvalla mediaelämäkertamenetelmällä
(Koponen & Kotilainen 2017; Koponen 2019). Kirjallista kerättyä narratiivista aineistoa (mediaelämäkerrat ja oppimispäiväkirjat) kertyi yhteensä 76 sivua (29 846 sanaa).
Moni teksti sisälsi myös kuvia tai taulukoita, jotka tukivat kirjoitettua tekstiä. Ensin
sähköisessä muodossa oleva aineisto lajiteltiin, luettiin useaan kertaan läpi kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja luokiteltiin. Aineistoon kirjattiin huomioita niistä asioista,
jotka kuvasivat olennaisesti tämän osatutkimuksen tarkoitusta, tutkimusongelmaa ja
tutkimustehtävää eli ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä ja sen määrittämistä. Tämän jälkeen aineisto teemoitettiin ylikulttuurista mediaosaamista kuvaaviin laajempiin osaamisen alueisiin ja valmiuksiin, jotka vertautuivat tutkimuskirjallisuudesta.
Autobiografisesta aineistosta tarkasteltiin ylikulttuuriseen mediaosaamiseen liittyviä
samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, jotka vertautuivat tutkimuskirjallisuuteen. Analyysin perusteella rakentui kolme ylikulttuurisen mediaosaamisen aluetta, jotka nimettiin kirjallisten tutkimusaineistojen pohjalta informatiiviseksi, kriittiseksi ja eettiseksi
osaamisen alueeksi. Osatutkimuksessa I kehitetty ylikulttuurinen näkökulma mediakasvatukseen hyödynnettiin osatutkimuksessa II.
Osatutkimuksen II aineisto analysoitiin laadullisella teorialähtöisellä sisällönanalyysillä, josta voidaan käyttää nimitystä deduktiivinen analyysi (Tuomi & Sarajärvi
2002, 95–99). Analyysi etenee tässä tapauksessa yleisestä yksittäiseen. Tässä osatutkimuksessa aineiston analyysiä ohjasi ajatus monilukutaidon pedagogisesta viitekehysestä ja sen erillisistä vaiheista (Cazden ym. 1996), jota ei noudatettu kuitenkaan tarkasti.
Tässä osatutkimuksessa mediatyöpajoista (N=7) kerätty aineisto sisälsi viiden
mediapedagogin kirjoittamia havainnointipäiväkirjoja yhteensä 152 sivua ja yhden
raportin, joka oli pituudeltaan 55 sivua. Ensimmäisenä tästä aineistosta rakennettiin
aikajana kuvaamaan toteutuneita mediatyöpajoja. Päiväkirjat merkittiin kirjaimella D
(diaries) ja työpajat kirjaimella W (workshops), osallistujat kirjattiin juoksevilla nume-
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roilla toistensa erottamiseksi. Aineisto anonymisoitiin ja luettiin vielä useampaan kertaan läpi. Aineistoon kirjattiin huomioita, jotka kuvasivat osatutkimuksen tarkoitusta
ja tutkimustehtävää, sekä etsittiin niistä samankaltaisuuksia ja eroja. Lisäksi aineistoa
peilattiin monilukutaitoa koskevaan pedagogiseen kirjallisuuteen. Aineisto kategorisoitiin ja abstrahoitiin käyttämällä avainsanoja: havainnointipäiväkirjoihin merkittiin
huomioita kuvaamaan ilmiöiden eri näkökulmia, jotka eroteltiin erillisiksi merkitysyksiköiksi ja edelleen ryhmiteltiin kuvaamaan taustalla olevia merkityksiä.
Analyysin tuloksena löytyi ensin yhdeksän eri teemaa, joista rakentui kolme erillistä pedagogista interventiota ylikulttuurisen mediakompetenssin tueksi erityisesti
maahanmuuttajanuorten keskuudessa: 1) nuoren elämismaailman huomioinen (considering the living worlds of young people), 2) olemassa olevien mediakykyjen tiedostaminen (utilizing existing media capabilities) ja 3) nuorten ylikulttuurisen identiteetin
tukeminen (supporting young people’s transcultural identity). Osatutkimuksesta II
saatua tietoa hyödynnettiin osatutkimuksessa III.
Osatutkimuksen III aineisto analysoitiin induktiivisella eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Tässä osatutkimuksessa teoriaa rakennettiin aineisto lähtökohtana
yksittäisistä havainnoista yleisempiin väitteisiin edeten (Eskola & Suoranta 1998, 83).
Tämän analyysimenetelmän tavoitteena oli luoda merkityksellistä, selkeää ja johdonmukaista tietoa, joka perustui kansainvälisten maisteriopiskelijoiden reflektioon mediaelämäkertamenetelmästä pedagogisena oppimis- ja opetusmenetelmänä. Litteroitu
haastatteluaineisto koostui lisäksi kuuden opiskelijan yksilöllisistä narratiiveista ja oppimispäiväkirjoista, joita oli yhteensä 26 sivua. Oheisaineistona hyödynnettiin haastateltujen ryhmätöinä tuottamia videouutisia, ensimmäisellä lähitunnilla nauhoitettuja
keskusteluja ja haastattelunauhoituksia, joita oli yhteensä 5 tuntia 39 minuuttia ja 18
sivua. Analyysin tukena olivat Erasmus+-hankkeen aikana tilastollisesti kerätyt oheisaineistot, joita olivat opiskelijoiden alku- ja lopputestit sekä tilastolliset alku- ja loppukyselyt.
Kokonaiskuvan saavuttamiseksi aineisto lajiteltiin yksittäisiin kertomuksiin (engl.
IN, Individual Narratives), yhteisöllisiin päiväkirjoihin (engl. CD, Collaborative
Diaries) ja oppimispäiväkirjoihin (engl. LD, Learning Diaries). Osallistujat eroteltiin
toisistaan juoksevin numeroin iän, sukupuolen ja kansallisuuden perusteella ja heille
annettiin pseudonyymit. Useampaan kertaan luettuun kirjalliseen aineistoon kirjattiin huomioita opiskelijoiden kuvauksia oppimisesta ja opettamisesta. Tämän jälkeen
aineistosta tarkasteltiin yhtäläisyyksiä, samankaltaisuuksia ja eroja suhteessa ensimmäisessä osatutkimuksessa muodostettuihin ylikulttuurisen mediaosaamisen alueisiin. Näiden huomioiden tarkentamiseksi ja täydentämiseksi koko nauhoitettu aineisto
kuunneltiin vielä kertaalleen. Lisäksi opiskelijoiden tekemät videouutiset katsottiin,
ja niistä kirjattiin ylikulttuurista mediaosaamista tukevia huomioita. Tämän jälkeen
kirjallinen aineisto luokiteltiin ja jaettiin alateemoihin sisällölle ominaisilla sanoilla:
aihealueiden havainnot ja muistiinpanot poimittiin teksteistä kuvaamaan eri näkökoh-
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tia menettämättä kuitenkaan niitä vivahteita, jotka liittyivät ilmiöön (vrt. Tuomi &
Sarajärvi 2002). Lopuksi aineistosta muodostettiin kolme teemaa kuvaamaan ilmiötä,
joka liittyy kansainvälisten maisteriopiskelijoiden reflektioon ylikulttuuristen mediakompetenssien oppimisesta ja opettamisesta. Teemat nimettiin seuraavasti: ylikulttuurisia mediapintoja yksittäisissä kertomuksissa (engl. Transcultural media surfaces in
individual narratives), värähtelyä videouutisten tuottamisessa (engl. Oscillating while
designing on Video News) ja siirtymisen sykli ylikulttuurisen mediaosaamisen ja -opettamisen reflektiossa (engl. Transition cycle in reflecting from learning to teaching transcultural media).
Osatutkimus III linkitti kaikki osatutkimukset, joiden analyysivalinnoilla käsillä
olevasta väitöskirja-aineistosta oli mahdollista kuvata yksilöllisistä elämismaailmoista
kumpuavaa elämää ja verrata sitä tutkimuskirjallisuuteen, osallistujien toimijuuteen ja
edelleen autobiografiseen tuottajuuteen.

 7XWNLPXNVHQHHWWLVHWMDHSLVWHPRORJLVHWQlN|NRKGDW
Tutkimuksen aikana noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaisin ohjein (TENK 2013). Ennen tutkimuksen aloittamista mutta
myös sen aikana oleellista oli riittävä informaatio ja tiedottaminen osallistujille. Selkeä
tieto tutkimuksen luonteesta ja sen pääpiirteistä oli erityisen tärkeää, kun osallistujat
edustivat 19:ää eri kansallisuutta ja käytetty kieli oli pääsääntöisesti englanti. Informaalissa oppimisympäristössä vuorovaikutus tapahtui mahdollisuuksien mukaan tulkattuna oppijoiden omalla äidinkielellä.
Yksi tärkeimmistä tutkimuseettisistä periaatteista sisältää ihmisarvon kunnioittamisen. Osatutkimuksien aikana huomioitiin, että kukin tutkimus kunnioittaa osallistujien yksityisyyttä, vapautta ja itsemääräämisoikeutta. Tiedottaminen oli huolellista, ja yhteinen ymmärrys varmistettiin sekä suullisesti että kirjallisesti tiedottamalla
tutkimuksen tavoitteista, osatutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuudesta, luottamuksellisesti annettujen tietojen suojaamisesta ja tutkittavalta kerättyjen tietojen
käyttötarkoituksesta (ks. Kuula 1999, 102). Jokainen osallistuja sai luettavakseen ja
allekirjoitettavakseen tutkimussuostumuksen aina osatutkimuksien alussa, jossa kerrottiin tutkimuksen sisällöstä, tavoitteista ja erityisesti siitä, miten tutkimuksesta raportoidaan. Lisäksi suostumukset sisälsivät tiedon osallistumisen vapaaehtoisuudesta,
keskeyttämismahdollisuudesta, aineiston luottamuksellisuudesta ja anonymiteetistä.
Yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi samat asiat keskusteltiin suullisesti. Kaikki
osallistujat allekirjoittivat ja palauttivat tutkimussuostumuksen ennen tutkimuksen
aloittamista tutkijoille. Osatutkimuksen I tutkimussuostumus kerättiin ja palautettiin
(N=18) allekirjoitettuna ensimmäisellä lähitunnilla. Se sisälsi tiedon opintojaksosta,
hankkeesta ja maininnan aineiston käyttötarkoituksesta, käsittelystä, säilyttämisestä
ja tutkijoiden yhteystiedot. Lisäksi tutkimussuostumus sisälsi kysymyksen halukkuu49

desta osallistumisesta jatkoaineistoon. Tämän saattoi vahvistaa lisäämällä yhteystiedot
jatkoyhteydenottoa varten. Osatutkimuksessa II tutkimussuostumukset kerättiin eri
mediatyöpajoissa maahanmuuttajanuorilta aivan YPAM-hankkeen alussa. Eri maista
tulleiden osallistujien osallistuminen ja vapaaehtoisuus varmistettiin monin eri tavoin
mahdollisen virhetulkinnan välttämiseksi. Osatutkimuksessa I kerrottiin osallistumisen vapaaehtoisuudesta, kun opintojakso oli jo osana kansainvälisten opiskelijoiden
tutkintoa. Osatutkimuksessa II osallistuminen varmistettiin osittain tulkin välityksellä. Osallistumishalukkuuden osatutkimukseen III osallistuneet kansainväliset maisteriopiskelijat olivat ilmaisseet kirjaamalla yhteystietonsa jo osatutkimuksessa I kerättyyn tutkimussuostumuslomakkeeseen. Osallistumishalukkuus varmistettiin vielä
kertaalleen osatutkimuksen III alkaessa.
Väitöskirjatutkimukseni lähtökohtana oli ylikulttuurisen mediapedagogisen tiedon muodostaminen. Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa ja autobiografiset aineistonkeruumenetelmät, kuten kirjoitetut narratiivit, videouutiset ja valokuvat, olivat
osallistavia. Monipuolisilla menetelmävalinnoilla haluttiin osallistaa ja varmistaa yhteisöllisten näkökulmien tarkastelu, kun kyseessä oli kulttuuridiversiteetti ja 19:ää eri
kansallisuutta edustava ryhmä.
Toki menetelmävalintoihin liittyi tulkinnallisia riskejä: mediakasvatuksen tutkimus korostaa sitä, että opettajat tai tutkijat ovat tietoisia mahdollisista tulkinnallisista
haasteista, jotka liittyvät esimerkiksi tehtävänantoihin (Buckingham 2003). Tulkinnallisia haasteita pyrittiin minimoimaan osallistamalla, keskustelemalla ja kannustamalla
oppijoiden yksilöllisistä elämismaailmoista kumpuavaan tuottajuuteen ja itseilmaisuun. Osallistavilla menetelmävalinnoilla pyrittiin luomaan luottamuksellisen suhde
oppijoihin, tukemaan itseilmaisua ja edistämään jatkuvaa vuorovaikutusta tutkijoiden
ja tutkittavien välillä. Tämän järjestelyn toivottiin tukevan väärin ymmärryksiä. Myös
monipuolisten menetelmävalintojen ajateltiin tukevan osallisuutta ja itseilmaisua.
Tutkijan tulee varmistaa, että tutkimus ei tuota minkäänlaista harmia tutkimukseen osallistuneille (TENK 2013). Kaikkien osatutkimusten aikana haluttiin varmistaa osallistujien yksityisyys: osallistujien yksityisyyttä kunnioitettiin ja heitä on kohdeltu yhdenmukaisesti ja kunnioittavasti koko tutkimusprosessin ajan. Tutkimuksen
edetessä sen riskit on minimoitu. Osallistujien autobiografisiin tuotoksiin perustunut
tutkimusaineisto anonymisoitiin, osallistujille annettiin pseudonyymit ja osallistujien
taustatietoja muokattiin siten, että osallistujat eivät ole tunnistettavissa. Yksityisyyden
kunnioittamista täytyi pohtia erityisesti osatutkimuksien I ja II aikana, kun osa tutkimusaineistosta julkaistiin verkkoympäristössä tai sosiaalisessa mediassa (Barnes 2004,
203). Osatutkimuksessa I hyödynnettiin suljettuja ryhmiä, kun esimerkiksi videouutisia julkaistiin suljetussa FB-ryhmässä (Koponen & Kotilainen 2017). Osatutkimuksessa II yksityisyyttä ja julkisuutta käsiteltiin useampaan otteeseen eettisessä keskustelussa
tutkijoiden ja osallistujien välillä (Pienimäki & Kotilainen 2018). Osatutkimuksessa

50

III haastattelut syvensivät käytettyjen menetelmien reflektiota ja toivat osallistujien hyvin henkilökohtaisia näkemyksiä ja kokemuksia keskiöön.

 7XWNLPXNVHQHVLWWHO\
Tutkittavan ilmiön kokonaiskuvan selvittämiseksi ja ymmärtämiseksi on kerätty tietoa kahden erillisen projektin aikana vuosina 2015–2017 erilaisissa oppimiskonteksteissa. Ensimmäinen aineisto kerättiin formaalissa oppimisympäristössä, jolla viittaan
opetussuunnitelmaperustaiseen korkeakouluympäristöön, jossa suoritettiin opettajien
ohjauksessa maisteriopintoihin kuuluvaa opintojaksoa. Tämä aineisto kerättiin osana
Erasmus+-rahoitteista e-Media Education Lab -projektia (eMel.org) yhtenä viidestä
Euroopan yliopistosta lukuvuonna 2015–2016. Osallistuneet yliopistot olivat Suomesta, Italiasta, Belgiasta ja Portugalista, sekä media- ja informaatiolukutaidon keskus Ranskassa nimeltään CLEMI (Centre de liaison de l’enseignement et des médias
d'information). Toinen aineisto kerättiin osana Nuoret Estradilla -hanketta, jonka
rahoitti Koneen Säätiö vuosina 2015–2017 (blogs.uta.fi). Hanke sisälsi seitsemän eri
puolilla Suomea järjestettyä osahanketta eli nuorisotyön media-/taidetyöpajaa informaalissa oppimiskontekstissa, jotka kestivät muutamasta viikosta muutamaan kuukauteen kolmen toimintavuoden aikana. Tässä osatutkimuksessa informaalilla oppimisympäristöllä tarkoitetaan nuorille suunnattuja mediatyöpajoja, joissa ohjaajina
toimivat nuorisotyötä tekevät mediapedagogit.
Väitöskirjatutkimukseni yhteenvedossa tarkastelen ylikulttuurista mediakasvatusta näissä oppimisympäristöissä: yhtäläisyyksiä, eroja ja niiden samankaltaisuuksia.
Korkeakoulussa kansainväliset maisteriopiskelijat suorittivat tutkimukseen valittua
opintojaksoa osana tutkintoaan, ja mediatyöpajat olivat osa nuorille suunnattua nuorisotyötä. Taulukossa 2 esittelen tutkimuskysymykset, osatutkimukset ja niistä kirjoitetut artikkelit.
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7DXOXNNR7XWNLPXVN\V\P\NVHWRVDWXWNLPXNVHWMDDUWLNNHOLW
Millaista mediakasvatusta tarvitaan ylikulttuurisissa oppimiskonteksteissa?
2VDWXWNLPXV,

2VDWXWNLPXV,,

2VDWXWNLPXV,,,

0LOODLVWD\OLNXOWWXXULVWD
PHGLDRVDDPLVWDWXOLVLRSHWWDD"

0LOODLQHQSHGDJRJLLNNDHGLVWll
\OLNXOWWXXULVHQPHGLDRVDDPLVHQ
NHKLWW\PLVWl"

0LOODLVHWDXWRELRJUD VHW
PHQHWHOPlWHGLVWlYlW
\OLNXOWWXXULQHQPHGLDRVDDPLVHQ
NHKLWW\PLVWl"

.DQVDLQYlOLVHWPDLVWHULRSLVNHOLMDW
1 

0DDKDQPXXWWDMDQXRUHW 1  MD
PHGLDSHGDJRJLW 1 

.DQVDLQYlOLVHWPDLVWHULRSLVNHOLMDW
1 

<NVLO|OOLVHWQDUUDWLLYLW 1  
U\KPlWXRWRNVHW 1  
RSSLPLVSlLYlNLUMDW 1  
\KWHHQVlVLYXD

0HGLDW\|SDMDW 1  
KDYDLQQRLQWLSlLYlNLUMDW 1  
\KWHHQVlVLYXDUDSRUWWL
VLYXD

<NVLO|OOLVHWQDUUDWLLYLW 1  
RSSLPLVSlLYlNLUMDW 1  \KWHHQVl
VLYXDYLGHRXXWLVHWQDXKRLWHWXW
NHVNXVWHOXWMDKDDVWDWWHOXW
\KWHHQVlWXQWLDPLQMD
VLYXD 

/DDGXOOLQHQWHRULDVLGRQQDLQHQ
VLVlOO|QDQDO\\VL

/DDGXOOLQHQWHRULDOlKW|LQHQ
VLVlOO|QDQDO\\VL

/DDGXOOLQHQDLQHLVWROlKW|LQHQ
VLVlOO|QDQDO\\VL

$UWLNNHOL,
.RSRQHQ0 .RWLODLQHQ6
.RKWLWUDQVNXOWWXXULVWD
PHGLDRVDDPLVWD
NRUNHDNRXOXWXNVHVVD

$UWLNNHOL,,
.RSRQHQ0 3LHQLPlNL0
WXORVVD 7RZDUGWKH
7UDQVFXOWXUDO0HGLD&RPSHWHQFHV
RI0LJUDQW<RXQJ3HRSOH

$UWLNNHOL,,,
.RSRQHQ05H HFWLQJ
WUDQVFXOWXUDOPHGLDOLIHVWXGLHV
IURPWKHSHUVSHFWLYHRIPHGLD
OLWHUDF\

Ensimmäisessä osatutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaista ylikulttuurista mediaosaamista tulisi opettaa. Aineisto kerättiin e-Mel-projektin aikana kansainvälisiltä maisteriopiskelijoilta. Tämän osatutkimuksen tuloksena kirjoitettiin artikkeli I,
jonka tavoitteena oli rakentaa ymmärrystä siitä, millaista on ylikulttuurinen mediaosaaminen. Toisessa osatutkimuksessa etsittiin vastauksia siihen, millainen pedagogiikka edistää ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä. Aineisto kerättiin
maahanmuuttajanuorten mediatyöpajoja ohjanneiden pedagogien havainnointipäiväkirjamerkintöinä. Tästä osatutkimuksesta kirjoitettu artikkeli II perustui pedagogisten interventioiden merkitykseen ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittämisessä.
Kolmannessa osatutkimuksessa tarkasteltiin sitä, millaiset autobiografiset menetelmät edistävät ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä. Osatutkimus keskittyi
kuuden kansainvälisen maisteriopiskelijan narratiiviseen aineistoon, joka oli kerätty jo
osatutkimuksen I aikana ja jota täydennettiin osatutkimukseen III opiskelijoiden haastatteluilla. Osatutkimuksessa kirjoitettu artikkeli reflektoi mediaelämäkertamenetelmän merkitystä ylikulttuurisen medialukutaidon kehittymisessä.
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 2VDWXWNLPXVWHQWXORNVLD

Tässä luvussa esittelen osatutkimuksieni tulokset kronologisessa järjestyksessä. Osatutkimus I etsi vastauksia siihen, millaista ylikulttuurista mediaosaamista tulisi opettaa.
Tuloksena syntyi ylikulttuurisen mediaosaamisen alueet. Osatutkimuksessa II etsittiin
vastauksia siihen, millainen pedagogisiikka edistää ylikulttuurisen mediaosaamisen
kehittymistä. Tuloksena kehitettiin kolme pedagogista interventiota. Osatutkimus III
painotti mediapedagogiikkaan, joka oli vähemmän tutkittu aihe edellisissä osatutkimuksissa ja etsi vastauksia siihen, millaiset autobiografiset menetelmät edistävät ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä.

 2VDWXWNLPXV,.RKWL\OLNXOWWXXULVWDPHGLDRVDDPLVWD $UWLNNHOL,
Osatutkimuksessa I ylikulttuurisen mediaosaamisen ymmärrystä rakennettiin yhdistämällä monitieteellistä käsitteistöä suhteessa hankittuun empiiriseen aineistoon. Aineisto perustui kansainvälisten maisteriopiskelijoiden (N=18) narratiivisiin tuotoksiin
sisältäen yksilölliset mediaelämäkerrat (N=18), ryhmäkoosteet (N=5) ja oppimispäiväkirjat (N=18). Aineisto kerättiin keväällä 2016 Tampereen yliopistossa opintojakson
Transcultural perspectives in media education aikana, joka oli osa Erasmus+-rahoitteista e-Media Education Lab -projektia (eMel.org) yhtenä viidestä Euroopan maasta
lukuvuonna 2015–2016. Osallistuneet maat olivat Suomi, Italia, Belgia, Ranska ja Portugali.
Taulukossa 3 esittelen opintojakson toteutuksen. Menetelmänä käytettiin pedagogista mediaelämäkertamenetelmää (Media life study) (Koponen & Kotilainen 2017;
ks. Kotilainen 2001), jonka tavoitteena oli laajentaa yhtä aikaa sekä opiskelijoiden omaa
ylikulttuurista mediaosaamista että heidän mediapedagogista ymmärrystään. Toteutus tapahtui englannin kielellä työpajatyyppisenä työskentelynä enimmäkseen pienryhmissä työskennellen, ja enimmäkseen verkossa. Opiskelijoiden itse muodostamat
3–4 henkilön ryhmät työskentelivät valitsemissaan verkkoympäristöissä kuten kurssin
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Moodlessa, GoogleDrivessa ja Facebookin suljetussa ryhmässä. Kurssilla oli vain kaksi
ohjauksellista luokkatapaamista. Nämä lähitapaamiset sisälsivät aina orientaation menetelmän uuteen vaiheeseen. Verkkovälitteistä ohjausta oli saatavilla näiden tapaamisten välillä ja tarvittaessa. Menetelmä perustui oppijoiden yksilölliseen ja yhteisölliseen
tuottajuuteen sisältäen neljä erillistä osiota tavoitteineen (taulukko 3).
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Pedagogisesti mediaelämäkertamenetelmä eteni prosessinomaisesti. Ajatukseni oli, että
edellisen työskentelyn tulokset olivat seuraavan vaiheen taustalla: yksilöllisistä narratiiveista muodostettiin pienryhmäkoosteet, jotka toimivat käsikirjoituksena videouutisille. Oppimispäiväkirjassaan opiskelijat reflektoivat ylikulttuurisen mediaosaamisen
kehittymistä, mediaelämäkertaa pedagogisena menetelmänä ja oman mediapedagogisen ymmärryksen kasvua. Siten mediaelämäkertamenetelmä yhdisti erilaiset työskentelymuodot, tapaamiset erilaisissa oppimiskonteksteissa ja toiminnan reflektion. Avaan
prosessia seuraavaksi tarkemmin.
Ensimmäisellä lähitapaamisella opiskelijoita ohjeistettiin kirjoittamaan yksilötehtävänä narratiivinen mediaelämäkerta lapsuudesta tähän päivään, jossa keskiössä olivat
kunkin merkityksellisimmät kokemukset suhteessa mediaan. Tämän lisäksi opiskelijoita pyydettiin kiinnittämään huomiota mediasuhteissaan yläkulttuurisiin kokemuksiin, kuten vuorovaikutukseen tai yhteyksiin yli kulttuurirajojen. Toinen lähitapaaminen sisälsi ohjeistuksen videouutisten tuottamiseen ja lyhyen luennon verkkouutisista ja
uutiskriteereistä. Lisäksi käsiteltiin mediaelämäkertojen yhteenvedot: keskiössä olivat
yhteiset ja erilaiset kokemukset. Mediaelämäkertojen yhteenvedot toimivat videouutisten käsikirjoituksina, ja niiden pohjalta opiskelijat ryhtyivät luokassa suunnittelemaan
verkkouutista omissa pienryhmissään. Opettaja oli paikalla, ja häneltä saattoi kysyä
apua tarvittaessa.
Lähitapaamisten välillä pienryhmät työskentelivät sekä itsenäisesti että ryhmissä.
Vapaamuotoinen vertaistapaaminen saattoi olla esimerkiksi kahvilassa tai jossakin
online-ympäristössä, kuten Moodlessa, OneDrivessa ja/tai Facebookissa. Pienryhmätapaamisten tuotoksena syntyivät kunkin ryhmän yksilöllisiin narratiiveihin perus54

tuvat ryhmäkoosteet, jotka toimivat videouutisten käsikirjoituksena. Käsikirjoitusten
pohjalta pienryhmät suunnittelivat ja toteuttivat videouutisensa. Matkapuhelimilla
videoidut videouutiset, jaettiin kurssin suljetussa Facebook-ryhmässä, jossa toiset kansainväliset opiskelijat olivat yleisönä. Kurssin päätteeksi kukin opiskelija kirjoitti oppimispäiväkirjan merkityksellisistä oppimiskokemuksistaan. Ne tallennettiin Moodleen
eikä niitä enää käsitelty yhdessä.
Kirjallisen tutkimusaineiston ja kurssilla tuotettujen autobiografisten aineistojen
pohjalta opiskelijoiden ylikulttuurinen mediaosaaminen näyttäytyi kolmella avainalueella, jotka nimettiin informatiiviseksi, kriittiseksi ja eettiseksi ylikulttuurisen
mediaosaamisen alueeksi.
Ylikulttuurisen mediaosaamisen informatiivisen osaamisen alue rakentui vuorovaikutuksellisista elementeistä, kun tarkasteltiin kansainvälisiä maisteriopiskelijoita
ylikulttuurisina median käyttäjinä ja heidän erilaisia median käytäntöjään (ks. Nohl
2007). Tämä osaamisen alue teki näkyväksi sen, että jokainen opiskelija käyttää mediaa omalla tavallaan, mutta yksilöllisistä eroista huolimatta he noudattavat kullekin
yhteisölle tavanomaisia median käytäntöjään. Ylikulttuurinen media näyttäytyi hyvin
moniulotteisena, tilannesidonnaisena ja olemassa olevia kulttuurimuotoja kehittävinä
ja välittävinä (Slimbach 2005) sekä hybrideinä vuorovaikutussuhteina (Lewis 2002).
Kulttuuridiversiteettikuvaukset tekivät näkyväksi opiskelijoiden näkemyksiä ja arvoja sekä valtarakenteita ja konflikteja. Esimerkiksi internet yhdisti kaikkia opiskelijoita
iästä ja taustasta riippumatta, mutta internetin mahdollistamat ympäristöt eivät olleet
kaikille osallistujille samoja. Suurimmat erot opiskelijoiden välillä liittyivätkin ylikulttuuriseen saavutettavuuteen ja sen myötä osallisuuteen tai sen puutteeseen. Yksilöllisistä narratiiveista rakennetut yhteisölliset pienryhmätuotokset tekivät näkyväksi
oman mediasuhteen mahdollistaen oman kulttuurikontekstin ”simuloinnin” ja oman
tilanteen ”analysoinnin” suhteessa toisiin. Ylikulttuurisen mediaosallisuuden eriarvoisuus tai osallisuuden kuilu on nähtävissä opiskelijoiden välillä yli kansallisten rajojen
( Jenkins ym. 2009, 2016; Kim 2016).
Ylikulttuurisen mediaosaamisen kriittisen osaamisen alue näyttäytyy refleksiivisyytenä, joka edellyttää opiskelijoilta ylikulttuurisen tiedon merkityksellistämistä ja
kyseenalaistamista sekä erilaisiin arvomaailmoihin pohjautuvaa käsitteellistämistä ja
pohdintaa erilaisista vaikuttamiskeinoista (esim. Cazden ym. 1996; Kim 2016). Yksilöllisistä elämismaailmoista rakennetut yhteisölliset kokemukset ja niiden itsereflektiiviset kuvaukset ohjasivat yhteisten intressien ja arvojen määrittämiseen ja testaamaan
omia käsityksiä yli kulttuuristen rajojen (ks. Slimbach 2005). Erityisesti arvomaailmoihin pohjautuva käsitteellistäminen teki näkyväksi sosiaalisia, poliittisia ja taloudellisia
valtarakenteita. Opiskelijoiden omat kertomukset suhteessa näihin rakenteisiin ja niiden vaikutuksien kuvaukset suhteessa omaan mediaosallisuuteen edesauttoivat yhteisen ymmärryksen syntymistä. Opiskelijoiden kuvaukset vanhempien suojelevasta suhteesta vallitseviin mediamuotoihin yhdisti kaikkia opiskelijoita, kun taas poliittiset tai
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taloudelliset kuvaukset erottivat. Tämä käsitteellistäminen nähtiin merkityksellisenä
ja toimi ratkaisuna laajemman ymmärryksen syntymiselle (ks. Lewis 2002).
Ylikulttuurisen mediaosaamisen eettisen osaamisen alue syntyi, kun tarkasteltiin
teknologiamuutosten ja ylikulttuuristen median käytänteiden vaikutuksia yksilöiden
elämään. Tämä tarkastelu teki näkyväksi näiden opiskelijoiden keskuudessa eriarvoisuuden, osallisuuden kuilun ja tiedon läpinäkyvyyden tai läpinäkymättömyyden sekä
globaalit eettiset haasteet (New London Group 2000; Jenkins ym. 2009; 2016). Yhteisöllisesti työstetyt autobiografiat tukivat opiskelijoiden toimijuutta ja edesauttoivat ylikulttuurisen median yhteisessä merkityksellistämisessä ja käsitteellistämisessä.
Näiden kokemusten mainittiin ohjaavan opiskelijoita pohtimaan eettisesti kestävää
ja vastuullista toimijuuttaan suhteessa ylikulttuuriseen mediaan. Toimijuuden reflektio muuttuvissa mediakonteksteissa taas edesauttoi opiskelijoita reflektoimaan omaa
oppimistaan ylikulttuurisessa mediassa ja ylikulttuurisesta mediasta sisältäen mediasivistyksen (Nohl 2007). Ylikulttuurisen mediaosaamisen eettisessä osaamisen alueessa
korostuu erilaiset kosmopoliittiset käytänteet (engl. cosmopolitan practices) (Hull ym.
2010), joilla tarkoitetaan rajat ylittävää ja erilaiset kulttuurit huomioivaa asennetta, jossa lähtökohtana on ylikulttuurinen kansalaistoiminta yli rajojen, erityisesti verkossa.
Erilaisten osaamisalueiden määrittämisen tärkeys korostui, kun tarkastellaan
hybridejä vuorovaikutusprosesseja, valtarakenteita ja erilaisia ilmaisu- ja kommunikaatiomuotoja merkitysperspektiiveineen. Ne eivät tarkoittaneet kaikille samoja asioita. Ylikulttuurisen mediaosaamisen käsitteellistämiselle ja syvemmälle pedagogiselle
ymmärrykselle oli tarvetta. Ymmärrys ylikulttuurisista teemoista avautui ja mediaosaaminen karttui varsinkin yhteisen dialogin ja toiminnan kautta henkilökohtaisen
reflektion pohjalta. Yhdessä jaettu tieto yksilöllisissä elämismaailmoissa ilmenevästä eriarvoisuudesta ja median vaikutuksista omiin tunteisiin, käsityksiin ja erilaisiin
rooleihin tehtiin näkyväksi autobiografisin menetelmin. Siten osaamisen määrittäminen lähti aina yksilöstä, ja sitä oli mahdollista rakentaa pedagogisilla ratkaisuilla, jotka
tukevat toiminnallisia oppimiskokemuksia. Samanaikaisesti henkilökohtaiset ja yhteisölliset kokemukset edistävät ymmärrystä ylikulttuurisesta vastuusta omaan oppimiseen
erilaisissa ylikulttuurisissa mediaympäristöissä. Tämä edellyttää kuitenkin ylikulttuurisen medialukutaidon ja mediakasvatuksen kriittistä tarkastelua.

 2VDWXWNLPXV,,.RKWL\OLNXOWWXXULVWDPHGLDRVDDPLVWD
PDDKDQPXXWWDMDQXRUWHQNHVNXXGHVVD $UWLNNHOL,,
Väitöskirjani osatutkimuksessa II kehittämistyö tapahtui informaaleissa nuoristyön
mediatyöpajoissa, joissa eri valokuvauksen muodot olivat keskiössä. Valokuvatyöpajat
olivat osa Koneen Säätiön rahoittamaa Tampereen yliopiston YPAM – Young people
in the limelight: Towards agency through multiliteracies- eli Nuoret Estradilla -projek-
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tia (2015–2017). Ylikulttuurisen mediaosaamisen näkökulmasta mielenkiintoisin aineisto perustui kesällä 2015 ja keväällä 2016 mediatyöpajoissa (N=7) työskennelleiden
pedagogien (N=5) havaintoaineistoon: päiväkirjoihin ja raportteihin.
Osatutkimusta II taustoitti monilukutaidon pedagoginen viitekehys (Cazden ym.
1996), joka tarjosi kaksi tärkeää näkökulmaa ylikulttuurisen mediapedagogiikan kehittämiselle. Ensinnä viitekehys korostaa oppimisolosuhteiden ja -ympäristön merkitystä, kun huomioidaan yksilöiden osallisuus, sekä kasvata kulttuurinen, kielellinen ja
sosiaalinen monimuotoisuus. Toiseksi viitekehys tarjoaa puitteet, joiden avulla voidaan
lähestyä opettamisen haasteita yhä nopeatempoisemmassa maailmassa, jossa hybridi
vuorovaikutus yli kansallisten rajojen on jo osa opettamisen arkea, sisältäen myös mediailmaisun monet muodot (ks. Jacobs 2012).
Tähän tarpeeseen osatutkimuksen II tuloksena löytyi kolme pedagogista interventiota, jotka tulisi huomioida, kun edistetään ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä, erityisesti kun kyseessä on esimerkiksi kulttuurisesti moninainen ryhmä nuoria: 1) yksilöllisten elämismaailmojen huomioiminen (considering the living worlds of
young people), 2) olemassa olevien mediakykyjen tiedostaminen (utilizing existing media
capabilities) ja 3) ylikulttuurisen identiteetin tukeminen (supporting young people’s
transcultural identity).
Yksilöllisten elämismaailmojen huomioiminen rakentui, kun nuoria kannustettiin
valokuvatehtävissä yksilöllisiin tulkintoihin ja jakamaan tulkinnat osaksi yhteisöllistä
konstruktiota. Tämä tehtävämuoto tuki ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä
kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin nuoria rohkaistiin käytännössä hyödyntämään
omia ylikulttuurisia kokemuksiaan ja niiden tulkintaa. Toiseksi tehtävänanto linkitti
sekä yksilöllisen elämismaailman ja olemassa olevan julkisen sosiokulttuurisen kontekstin näiden nuorten ainutlaatuisina ja kontekstuaalisina tulkintoina. Esimerkkinä
on valokuvatehtävä nimeltään kaupunkiaarre, jossa nuoria kannustettiin tarkastelemaan tuttua suomalaista kaupunkiympäristöä ja etsimään siitä uusia yksityiskohtia.
Tehtävä sisälsi alussa lyhyen teknisen ohjauksen valokuvaamisen. Tämän jälkeen ohjaaja ja nuorisoryhmä siirtyivät yhdessä kuvaamaan kaupunkia, joskin itse valokuvaustehtävän nuoret toteuttivat yksilötehtävänä. Tehtävän päätteeksi jokainen nuori valitsi
mieluisan valokuvan, jonka he esittelivät koko ryhmälle. Palautteen kuvasta he saivat
sekä ryhmältä että ohjaajalta.
Tämänkaltainen tehtävä ohjasi nuoria tuottamaan jotakin henkilökohtaisesti tulkittua ja ilmaistua olemassa olevasta ympäristöstä sekä näkemään tuttuja paikkoja eri
tavoin. Tuotettujen valokuvien yhteinen tarkastelu taas mahdollisti omien tulkintojen
ja tuotosten jakamisen, sekä huomioi maahanmuuttajanuorten olemassa olevat elämismaailmat ja mahdollisti siten nuorille ylikulttuurisen itseilmaisun. Palaute, jonka he
saivat toisilta nuorilta, mahdollisti edelleen toisen ylikulttuurisen tulkinnan ja näkökulman ja oivalluksen, että ihmiset näkevät eri asioita sekä olemassa olevasta ympäristöstä että niistä tuotetuista valokuvista. Monien ylikulttuuristen näkökulmien jaka-
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minen siten saattoi toimia voimauttavana lähteenä hyödyntää omia voimavarojaan ja
ymmärtää uusia näkökulmia.
Olemassa olevien mediavoimavarojen hyödyntäminen syntyi, kun valokuvatehtävien
itseilmaisussa ja tulkinnassa hyödynnettiin nuorten olemassa olevia kykyjä. Esimerkiksi Instagram sosiaalisen median sovelluksena oli lähes kaikille nuorille jo ennestään
tuttu, vapaa-ajalla käytössä oleva sovellus ja siten luonteva valokuvien jakamiseen ja julkaisemiseen. Tehtävät, joissa Instagramia hyödynnettiin, kannustivat itsessään luovaan
itseilmaisuun ja toimijuuteen ylikulttuurisina median käyttäjinä ympäristössä, joka oli
muutoinkin käytössä. Nuoria kannustettiin lisäämään joitakin vuorovaikutuksellisia/
kommunikatiivisia elementtejä tähän tuttuun ympäristöön heidän omasta sosiokulttuurisesta taustastaan ja linkittämään joitakin median käytänteitä ylikulttuurisina
mediankäyttäjinä. Esimerkiksi miniatyyrikuvatehtävässä nuoret työstivät miniatyyrejä valitsemistaan hahmoista. Tavoitteena oli yhdistää tarinan kerronta, kuvakulmien
opiskelu ja Instagramiin kuvaus. Toteutus oli suunniteltu pari- tai pienryhmätyöskentelyksi. Tehtävän alussa valkokankaalle heijastettiin miniatyyrikuvaesimerkkejä. Tämän jälkeen kukin pari tai pienryhmä valitsi kuusi mieluista hahmoa, joista heidän
tuli kuvata kännykällä miniatyyri. Toinen vaikuta valokuvalla -tehtävä antoi nuorille
mahdollisuuden vaikuttaa ja ilmaista omia mielipiteitään, esimerkiksi toiveita ja huolia.
Tehtävien julkaiseminen sosiaalisessa mediassa rohkaista nuoria itseilmaisuun julkisessa tilassa ja tuki medialukutaidon kehittymistä.
Nuorten ylikulttuurisen toimijuuden valjastaminen ei kuitenkaan ollut ongelmatonta. Ilmeni sekä tulkinnallisia ja teknisiä ongelmia: nuorilla oli vaikeuksia ymmärtää, mitä he tekevät ja miten heille merkittävät asiat linkittyvät itse tehtävään ja/tai
miten tehtävä linkittyi nuorien tärkeiksi kokemiin tilanteisiin. Joillakin nuorilla oli
vaikeuksia toteuttaa tehtävät älypuhelimillaan. Tämän lisäksi pienryhmissä työskentely osoittautui haasteelliseksi, ja monet nuorista päätyivätkin yksilötoteutuksiin.
Ilmenneet haasteet tekivät näkyväksi kolme merkittävää asiaa, kun erilaisia mediapedagogisia ratkaisuja suunnitellaan nuorten olemassa olevien mediakykyjen ja ylikulttuurisen mediaosallisuuden ja -käytänteiden valjastamiseksi. Ensinnäkin on ymmärrettävä annettujen tehtävien tulkinnallisuus: mitä annettu tieto todellisuudessa merkitsee
osallistujille juuri siinä hetkessä ja miten se linkittyy osallistujille merkittäviin asioihin ja heidän elämismaailmaansa. Toiseksi on ymmärrettävä osallistujien kysy vastata
omasta toimijuudestaan: millaiset mahdollisuudet heillä on toimia annettujen tietojen
perusteella. Kolmanneksi nuoret tarvitsevat ohjausta sekä tiedon tulkitsemiseen että
omaan toimijuuteensa.
Nuoren ylikulttuurisen identiteetin tukeminen perustui jaettuun itseilmaisuun.
Tarkoituksena oli tukea ja rohkaista nuoria ylikulttuuriseen ja persoonalliseen itseilmaisuun, avata tilaa laajemmalle yhteisölliselle ymmärrykselle ja edelleen tukea heidän
ylikulttuurisen identiteettinsä syvenemistä itseilmaisullisin keinoin.
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Tavoitteena oli luoda yhteistä tilaa ylikulttuuriselle ilmaisulle, reflektiolle ja dialogille. Esimerkeiksi sopivat kaksi työpajaa, joissa työstettiin autobiografisia tuotoksia nimeltään ”muotokuva” ja ”visuaaliset symbolit – visuaaliset metaforat”. Ensimmäisessä
nuoria rohkaistiin itseilmaisuun, kun he työskentelivät pareina ja valokuvasivat toisensa. Jälkimmäisessä nuorten toivottiin kuvaavan ajatuksia, tunteita ja tulkintoja, kun
heille näytettiin tietokoneelta kuvia yksi kerrallaan. Tulkinnoilla tarkoitettiin sitä, että
kuvilla oli nuorille jokin muu kuin yleinen merkitys.
Näiden tehtävien ajateltiin tukevan nuorten dialogia ylikulttuurisina median
käyttäjinä, rohkaisevan nuoria tarkastelemaan eri näkökulmia itsestään ja persoonallisuudestaan sekä avaavan tilaa laajemmalle ymmärrykselle, joka saattoi tukea heidän
ylikulttuurisen identiteettinsä syvenemistä ja itseilmaisua. Tämä osittain toteutuikin.
Erityisesti visuaalisia symboleita ja metaforia käsittelevä tehtävä herätti näiden maahanmuuttajanuorten keskuudessa paljon nostalgisia muistoja. Nostalgiset muistot eivät olleet tehtävän tavoitteena, kuten yksi mediapedagogeista asian ilmaisi: ”Meidät oli
ohjeistettu siten, että emme keskustele tai kysy muistoista, jotka liittyvät heidän kotimaahansa. Odotinkin tehtäväsisällöistä hieman erilaisia kuin ne lopulta olivat”. (Liisa,
työpaja 3). Tehtävien tarkoituksena oli ennemminkin ylikulttuurisen toimijuuden valjastaminen ja tukeminen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että pedagogiset interventiot loivat yhteistä tilaa ylikulttuuriselle ilmaisulle, reflektiolle ja tukivat dialogia toimiessaan kolmantena ”äänenä” ylikulttuurisissa keskusteluissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jaetut kokemukset
mahdollistivat nuorille tilan sanoittaa omaa ylikulttuurista näkökulmaansa. Eri valokuvatehtävien tulkinnoissa nuorilla oli mahdollisuus tehdä näkyväksi omasta elämismaailmoistaan kumpuavaa tietoa ja toteuttaa omaa identiteettiään. Autobiografisina
toteutuksina ne loivat dialogisen tilan, jossa nuorilla oli mahdollisuus kysyä ja reflektoida tekemisiään ja opettajilla taas oli mahdollisuus tukea nuorten itseilmaisun ja medialukutaidon kehittymistä. Ohjaajilla taas avautui mahdollisuus tunnistaa nuorten
ylikulttuurisia tulkintoja, ja tukea heidän ylikulttuurisen identiteettinsä kehittymistä.
Joissakin tapauksissa nuoret olisivat kaivanneet enemmän ohjausta potentiaalinsa
tiedostamiseen ja toimijuuden valjastamiseen. Nämä tilanteet tekivät näkyväksi tärkeitä pedagogisia ja ohjauksellisia näkökulmia, kun suunnitellaan ylikulttuurista mediaosaamista tukevia pedagogisia ratkaisuja. Kun tavoitteena on nuoren ylikulttuurisen
identiteetin tukeminen, mediapedagogisissa tehtävänannoissa tulee kiinnittää erityistä
huomiota tarjottuun tukeen, tulkinnan mahdollisuuksiin ja vallitseviin teknologisiin
taitoihin, vaikka kyseellä olisikin ennestään tuttu sosiaalisen median sovellus. Näissä
tapauksissa nuoret eivät ymmärtäneet omaa potentiaaliaan, ja heidän potentiaalinsa jäi
käyttämättä ennemmin heidän sosiokulttuurisen taustansa kuin sen vuoksi, että he eivät olisi halunneet osallistua tai heillä ei olisi ollut tarvittavia taitoja.
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 2VDWXWNLPXV,,,0HGLDHOlPlNHUWDPHQHWHOPl\OLNXOWWXXULVHQ
PHGLDSHGDJRJLLNDQHGLVWlMlQl $UWLNNHOL,,,
Osatutkimuksen III tarkoituksena oli täydentää mediapedagogista näkökulmaa autobiografisten menetelmien tarkastelulla. Kuuden kansainvälisen maisteriopiskelijan
haastatteluaineisto kerätiin keväällä 2017. Sen tarkoituksena oli täydentää ja reflektoida
jo hyödynnettyä mediaelämäkertamenetelmää (Koponen & Kotilainen 2017, ks. myös
Kotilainen 2001) osallistujien oppimis- ja opettamisprosessista. Osallistujat suorittivat
vapaasti valitun harjoittelunsa opetustehtävissä eri oppimiskonteksteissa, ja käyttivät
opittua menetelmää: yksi opiskelijoista käytti samankaltaista menetelmää ensimmäisen
vuoden lukio-opiskelijoiden kanssa ja toinen ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden kanssa, ja kaksi opiskelijoista osallistui valokuvatyöpajoihin mediapedagogeina.
Tämä osatutkimus vahvisti käsitystä siitä, että autobiografioilla mediapedagogisina menetelminä on mahdollista kerätä arvokasta tietoa opiskelijoista ja hyödyntää sitä
ylikulttuurisen mediaosaamisen opetuksessa, mukaan lukien online-ympäristöt. Tätä
tarkoitusta varten hahmottui kolme ylikulttuurista mediapedagogista ulottuvuutta,
jotka nimettiin 1) Ylikulttuuriset mediapinnat yksittäisissä kertomuksissa, 2) Värähtelyä (videouutisten) tuottamisessa ja 3) Siirtymien sykli ylikulttuurisen mediaosaamisen
ja -opettamisen reflektiossa. Taulukko 4 kuvaa tämän osatutkimuksen autobiografisia
aineistoja oheisaineistoineen ja niiden perusteella saatuja tuloksia.
7DXOXNNR$XWRELRJUD DWMDWXORNVHWRKHLVDLQHLVWRMHQWXRWWDPLQD
Osio

Sisältö

Tulos

Ylikulttuuriset mediapinnat yksittäisissä kertomuksissa
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Värähtelyä (videouutisten) tuottamisessa
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Taulukossa 4 yksilölliset kirjoitetut narratiivit tai oppimispäiväkirjat edustavat perinteistä tapaa kuvata elettyä elämää eli produktia (ks. Smith & Watson 2010). Yhteisöllisesti muodostetut käsikirjoitukset ja videouutiset näyttäytyvät perinteisen autobiografian rinnalla enemmin automediaalisena prosessina (Dünne & Moser 2008; Kennedy
& Maquire 2018) laajentuen itsereflektiivisenä prosessina autobiografioista automediaaliseen tuottajuuteen (Bruns 2008), jossa subjektiivisuus rakentuu kirjoittamalla, kuvilla ja uudella medialla. Tässä itsereflektiivisessä prosessissa arvioitiin ylikulttuurisen
mediaosaamisen kehittymistä tilastollisilla alku- ja lopputestauksilla sekä tilastollisella
kyselyllä. Luentonauhoitteet orientoivat ja haastattelut syvensivät oppijoiden henkilökohtaista oppimista ja opettamista aikana, joka nähdään monien valintojen refleksiivisinä ja jatkuvasti päivittyvinä tee se itse -projekteina. Automediaalinen lähestymistapa
tarjoaa näkökulman, jossa yksilölliset elämismaailmat linkittyvät suhteessaan erilaisiin
medioihin ja teknologioihin mahdollistaen uusien ja erilaisten subjektien ilmaisemisen
ja samalla yhdistäen prosessinomaisen toimijuuden, joita kuvaan seuraavaksi.
Ylikulttuuriset mediapinnat yksittäisissä kertomuksissa kuvaa osallistujien reflektioon perustuvia ylikulttuurisia median käytänteinä (Nohl 2007). Pohjaa yhteiselle ymmärrykselle luotiin ryhmäkeskusteluilla (luentonauhoitteet) sekä narratiivisella reflektiolla, kun opiskelijat kirjoittivat yksilölliset narratiivit kronologisena elämäkertana.
Ryhmäkeskustelun mainittiin rakentavan ymmärrystä erilaisista median käytänteistä
ylikulttuurisessa näkökulmassa, kun osallistuja kuuli muiden osallistujien tarinoita.
Yksilölliset narratiivit taas toimivat alustuksena itsereflektiivisille kuvauksille ylikulttuurisista mediakäyttäjistä ja heidän median käytänteistään (Kim 2016). Jaetut kokemukset mainittiin lähtökohtana oppimiselle, ja ne toimivat orientaationa omalle opettajuudelle. Nämä kokemukset tekivät näkyviksi ylikulttuurisia mediapintoja (media
surfaces), jotka olivat yhtä aikaa samanlaisia ja erilaisia. Itsereflektiivinen tarkastelu ja
yhteisöllisesti jaetut kokemukset auttoivat löytämään yhtäläisyyksiä ja kehittivät yksilöllistä osaamista. Nämä mediapinnat tekivät näkyväksi erilaisten osaamisten tarpeen,
jotka nimettiin ensimmäisessä osatutkimuksessa ylikulttuurisen mediaosaamisen
informatiiviseksi, kriittiseksi ja eettiseksi alueeksi. Ylikulttuurisen mediaosaamisen
informatiivinen alue tarkoitti samanlaisten ja erilaisten median käytänteiden tunnistamista. Kriittinen osaamisen alue edellytti yhteisen käsitteellistämisen syventymistä.
Eettisen osaamisen alue merkitsi ylikulttuurisen mediasaavutettavuuden tiedostamista
ja erityisesti vastuun tiedostamista. Autobiografisen prosessin mielekkäät oppimishetket ja porrastetut oppimiskäytänteet mahdollistivat ylikulttuurisen mediaosaamisen
kehittymisen, mikä antoi heille tilaa tulla oman oppimisen ja opettamisen suunnittelijoiksi (ks. Gutiérrez, 2008) perustuen heidän arvoihinsa ja uskomuksiinsa. Mediaelämäkerralliset autobiografiat linkittivät oppimiskontekstin, median ja kulttuurit
(Dünne & Moser 2008) ja mahdollisti kulttuuri-identiteetin ja -arvojen tarkastelun.
Värähtelyä (videouutisten) tuottamisessa kuvaa oppimisprosessia, jossa yksilölliset
autobiografiat rakentuvat yhteisöllisiksi multimodaaleiksi tuotoksiksi, kun tarkoituk-
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sena on valjastaa jaetut kulttuurikokemukset ja -arvot edelleen ylikulttuurisen identiteetin syventymiseksi.
Tämä oppimisprosessi ei ollut ongelmaton. Haastateltavat kertoivat älypuhelimella
kuvattujen videouutisten tuottamiseen liittyvistä haasteita, jotka olivat sekä viestinnällisiä että sosiokulttuurisia, kuten arvoihin liittyviä. Viestintään liittyvä problematiikka
näyttäytyi tarvittavan tiedon puutteena ja/tai tiedon virheellisenä tulkintana. Arvoihin liittyvää sosiokulttuurista problematiikka kuvaa yksi haastateltavista seuraavasti
viitaten ”länsimaiseen järjestelmään”: Suzanne (female, >30, LD): Varmasti, erilaisilla yhteisöillä on omat kulttuuriset erityispiirteensä itseilmaisulle, joita ei ole vastaavasti
suositussa länsimaalaisessa järjestelmässä (…). Länsimaisen järjestelmän tulkitsen viittaavaan suomalaiseen opetussuunnitelmaperustaiseen oppimisympäristöön ja tässä
kontekstissa annettuun opetussuunnitelman mukaiseen tehtävänantoon. Tämä esimerkki konretisoi oppimiseen liittyviä sosiokulttuurin esteitä (sosiocultural barriers).
Opetussuunnitelma on tästä hyvä esimerkki, kun se edustaa tiettyä sosiokulttuurista
taustaa ja aikaa, ja voi siten tukea joitakin tiettyjä tai erityisiä lukutaidon tai -taitojen
välisiä käytäntöjä (ks. myös Barton & Hamilton 2000). Autobiografinen ja mediaelämäkerrallinen tehtävänanto mahdollisti kuitenkin näille opiskelijoille ne yksilölliset
merkitykselliset ja arjen lukutaidot ja kokemukset, jotka olisivat saattaneet muutoin
olla vähemmän näkyviä ja vähemmän tuettuja, kuten omat kulttuuriset itseilmaisun
erityispiirteet.
Videouutisten tuottaminen tuotti laajemman sosiokulttuurisen kontekstin ja toimi
uuden tiedon luomisessa. Autobiografisina ne laajentavat osaamisen kehittymisen ja
monien lukutaitojen käsitteellistämisen paikan, ajan ja henkilöiden perusteella (Leino 2014, 68), joka voidaan tulkita ylikulttuurisen medialukutaidon kehittämiseksi ja
kehittymiseksi. Näin rakentui yhteisöllinen kolmas tila (Gutiérrez 2008), kun oppilaitoskulttuurissa käytetyt käsitteet, opiskelijan kokemukselliset tilat ja henkilökohtainen identiteetti olivat edustettuina sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sekä online- että
offline-tiloissa. Lisäksi videouutiset tehtävänä mahdollistivat osallistujille siirtymän
yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhdessä tuotettujen multimodaalisten produktioiden välillä ja tekivät samalla näkyväksi niiden välillä tapahtuvan itsereflektion. (Ks. DoerrStevens 2011, 3.) Itse prosessi laajensi subjektiivisuuden automediaalisuuteen (Dünne
& Moser 2008), mikä voidaan tulkita itsereflektiivisiksi käytännöiksi verkossa ja
offline-tilassa: siinä hyödynnetään multimodaaleja tekstimuotoja ja avataan mahdollisuutta ylikulttuuriselle subjektille (Bass & Halverson 2012). Tämä oppimistehtävä
saattoi väärinkäsityksistä huolimatta herättää osallistujissa refleksiivisen kulttuurienvälisen vuoropuhelun ja toimia sellaisenaan voimaannuttavana prosessina, joka on helpottanut ylikulttuurisen näkökulman syntymistä.
Siirtymien sykli ylikulttuurisen mediaosaamisen ja -opettamisen reflektiossa syntetisoi haastateltavien siirtymää oppijasta opettajaksi. Itsereflektiivinen siirtymän kuvaus
tekee tämän prosessin näkyväksi: miten he hyödynsivät ylikulttuurista mediatietoa ja
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ymmärsivät ylikulttuurisen erilaisuuden mediassa sekä medialukutaidon ja kulttuurienvälisen dialogin merkityksen ylikulttuurisessa mediakontekstissa. Mediaelämäkerrallinen itsereflektio oppijana tuki ylikulttuurisen mediaosaamisen opettajuutta. Omat
kokemukset loivat pohjan sekä opettajuudelle että ylikulttuurisen median ymmärrykselle. Esimerkiksi yhteisöllinen pohdinta valitusta aiheesta syvensi suhdetta oppijana
mediaan ja mediasta mutta samalla ymmärrystä ylikulttuurisen medialukutaidon merkityksestä opetuksessa. Ylikulttuuristen mediapintojen määrittämisen merkitys vahvistui, kun osallistujat reflektoivat mediaosaamisen kehittymistä oppimisen ja opettamisen näkökulmasta.
Opettamiseen liittyi myös haasteita. Ensinnä siirtymä oppijasta opettajaksi ei ollut
itsestään selvää. Haasteet opettamisessa kulminoituivat samoihin asioihin, jotka mainittiin myös oppijoina: käsitteellistämiseen, viestintään, yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Käsitteellistämiseen ja viestintään liittyen mainittiin dialogisen tilan rakentamisen haaste erityisesti, kun kyseessä oli kulttuuridiversiteettiryhmä ja tavoitteena oli
luoda yhteistä ymmärrystä ja/tai perusta yhteistyölle. Yhteistyön rakentamisessa taas
ilmeni käytännön järjestelyihin liittyviä haasteita, kuten aikataulujen yhteen sovittaminen ja teknisiä haasteita liittyen esimerkiksi videouutisten tuottamiseen. Opettamiseen liittyi myös pedagogisia haasteita liittyen opetuksen suunnitteluun ja ryhmän
ohjaamiseen. Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen haasteet liittyivät kaikkeen edellä
mainittuun. Toisaalta näissä samoissa tilanteissa mediaelämäkerta menetelmänä todettiin hyödylliseksi: sen avulla saattoi kerätä tietoa oppijoista suhteessa ylikulttuuriseen mediaan, tehdä näkyväksi erilaisia ylikulttuurisia mediaympäristöjä ja tukea siten
ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä. Toiminnallinen menetelmä tuki myös
kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen kehittymistä. Tämän tiedon mainittiin auttavan
opetustilanteissa, kun sen avulla saattoi tehdä näkyväksi oppijoiden yksilölliset elämismaailmat heille itselleen ja muille.
Edellä esitetyt näkemykset ovat arvokkaita sekä oppimisen että opettamisen näkökulmasta. Ne mahdollistavat osallistujille ”kulttuurimuistot”, toisin sanoen heidän
historiansa ja sen, miten se tehtiin näkyväksi, tunnustettiin ja arvostettiin (Smith &
Watson 2010). Näyttääkin siltä, että oppimisprosessi ”siirtymien syklinä” linkitti monipuolisen kulttuurikirjon opetukseen ja salli kolmannen tilan syntymisen (Gutiérrez
1995, 2008). Mediaelämäkertamenetelmä avasi tilan autobiografiseen kerrontaan kunkin osallistujan kokemuksista ja yksilöllisistä elämismaailmoista käsin, mikä oli tarkoituskin. Autobiografioihin perustuva tuottajuus auttoi tutkimuksessani oppijoita näkemään maailman toisten oppijoiden silmin ja tuki osaamisen kehittymistä yksilöiden
olemassa olevista vahvuuksista käsin. Autobiografiset menetelmät tekivät näkyväksi ja
suuntasivat huomion ylikulttuuriseen näkökulmaan mediaosaamisessa korkeakoulutuksen ja nuorisotyön kentillä sekä antoivat viitteitä autobiografisten menetelmien
mahdollisesta myönteisestä merkityksestä ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymisessä.
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 <KWHHQYHWRWXORNVLVWD
Artikkeli I vastasi kysymykseen, millaista ylikulttuurista mediaosaamista tulisi opettaa
korkeakoulussa. Ylikulttuurinen mediaosaaminen määrittyi informatiiviseksi, kriittiseksi ja eettiseksi osaamisen alueeksi.
Artikkeli II vastasi kysymykseen, millainen pedagogiikka edistää ylikulttuurisen
mediaosaamisen kehittymistä. Ylikulttuurinen mediapedagogiikka määrittyi kolmeksi mediapedagogiseksi interventioksi: 1) yksilöllisten elämismaailmojen huomioiminen
(considering the living worlds of young people), 2) olemassa olevien mediakykyjen tiedostaminen (utilizing existing media capabilities) ja 3) ylikulttuurisen identiteetin tukeminen (supporting young people’s transcultural identity).
Artikkeli III vastasi kysymykseen, millaiset autobiografiset menetelmät edistävät
ylikulttuurisen medialukutaidon kehittymistä, kun tarkastelun kohteena ovat mediaelämäkerrat. Mediaelämäkerta menetelmänä toimii ylikulttuurisen mediaosaamisen
syventäjänä sekä oppijan itsereflektion että yhteisöllisen käsitteellistäjä. Ylikulttuurisen mediapedagogiikan ulottuvuudet nimettiin: 1) Ylikulttuuriset mediapinnat yksittäisissä kertomuksissa, 2) Värähtelyä (videouutisten) tuottamisessa ja 3) Siirtymien sykli
ylikulttuurisen mediaosaamisen ja -opettamisen reflektiossa.
Tulosten perusteella laajennan kuvassa 2 ylikulttuurisen mediaosaamisen (kuva
1) kehittymisen mediapedagogiseksi toiminnalliseksi viitekehykseksi ja edelleen ylikulttuuriseksi mediakasvatukseksi. Viitekehys tarkentaa yksilön elämismaailmasta
kumpuavia osaamisnippuja autobiografiseen tuottajuuteen yksilön osaamisena. Ylikulttuurisen mediaosaamisen ulottuvuudet tekevät näkyväksi kunkin osallistujan sosiokulttuurista taustaa ja suhdetta siihen, kuten arvoja, normeja, tunteita ja tietoisuutta.
Ylikulttuuriset mediapedagogiset interventiot perustuvat toimijuuteen, joka käsitteellistää erilaisten elämismaailmojen taustalla olevia ilmaisuja ja auttaa tarkastelemaan
myös ”online-elämää elettynä” toimijuutena. Näillä mediapedagogisilla ratkaisuilla,
niiden tulkinnoilla ja arvioinnin menetelmillä sekä niiden tuottamilla kvalifikaatioilla
osaamisen määrittely lähtee yksilöstä, ei ennalta määriteltyinä osaamisina tai ominaisuuksina.
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Millaista ylikulttuurista mediaosaamista tulisi opettaa korkeakoulussa? Kuvan 2 keskiössä on yksilön osaaminen ja mediaelämäkerrallinen/autobiografinen tuottajuus (1.),
kuten yksilölliset narratiivit, yhteisölliset koosteet, valokuvat ja videouutiset. Oppijalähtöisillä pedagogisilla ratkaisuilla, jotka edistävät opiskelijoiden omaa, kriittistä ajattelua ja yhteisöllistä dialogia, on mahdollista rakentaa ylikulttuurisia mediasuhteista.
Mediavälitteistä vuorovaikutusta hyödyntämällä on mahdollista tehdä näkyväksi yksilölliset elämänkokemukset ja niiden uudelleen tulkinnat. Tämä edes auttaa mediassa
jaettavan tiedon syvällisemmän ymmärtämisen ja omien viestien ymmärrettäväksi tekemisen toisille median käyttäjille. On muistettava, että ylikulttuurisen median tulkinnan ilmaisu määräytyy aina yksilön yksilöllisestä ja kulttuurisidonnaisesta elämismaailmasta käsin, vaikka ylikulttuurinen mediakokemus olisi yksilöille samankaltainen.
Seuraava kehä (2.) tarkentaa ylikulttuuristen mediakokemusten autobiografista itsereflektiota, joka näyttäytyy erilaisina ylikulttuurisen mediaosaamisen ulottuvuuksina.
Tässä tutkimuksessa nämä ulottuvuudet on käsitteellistetty ylikulttuurisen mediaosaamisen informatiivisiksi, kriittisiksi ja eettisiksi ulottuvuuksiksi. Autobiografioihin
perustuvalla itsereflektiolla on mahdollista erottaa mediaosaamisen kerroksia. Kun
erojen sijaan keskitytään elämänkokemusten yhtäläisyyksiin ja yhdistämismahdollisuuksiin niin ylikulttuurisen osaamisen kehittyminen ohjaa yksilöä näkemään itsensä
muissa (ks. Cuccioletta 2002). Vahva itseymmärrys toimii näin voimavarana vierauden
kohtaamisessa (ks. Laitinen, Nokelainen & Pylväs 2015) sekä auttaa moninaisuuden
hahmottamisessa monissa uusissa verkostoissa.
Mediapedagogisia interventioita, joita kuvataan kehällä kolme (3.), hyödynnetään
yksilöllisen ylikulttuurisen mediaosaamisen valjastamiseen ja erilaisista yksilöllisistä
elämismaailmoista kumpuavaa osaamista käsitteellistetään ja yhdistetään autobiog65

rafisin menetelmin. Mediapedagogiset interventiot näyttäytyvät erilaisina käytännön
muutosprosesseina, joissa saavutetaan herkkyyttä ja osaamista. Niiden avulla on mahdollista tukea ja antaa valmiuksia yksilön monimuotoiseen mediaosaamista. Tarkoituksena on tehdä näkyväksi jokaisen osallistujan yksilölliset elämismaailmat, tiedostaa
yksilölliset mediakyvyt ja tukea ylikulttuurisen identiteetin kehittymistä.
Ylikulttuurinen mediapedagogiikka (4.) huomioi siirtymän oppijasta opettajaksi,
linkittää laajemmin monia ylikulttuurisia lukutaitoja ja -käytänteitä, sekä olemassa olevia ylikulttuurista potentiaalia erilaisissa oppimisen tiloissa. Näitä tiloja kutsutaan kolmansiksi tiloiksi, joissa vuorovaikutus rakentuu ylirajaisena, mediavälitteisenä ja tekee
näkyväksi erilaisten elämismaailmojen taustalla olevia ilmaisuja ja auttaa tarkastelemaan myös ”online-elämää elettynä” toimijuutena. Ylikulttuurinen mediapedagogiikkaa mahdollistaa kulttuuristen rakenteiden tunnistamisen sekä niiden merkityksen
yksilöiden mediaosaamisessa.
Ylikulttuurinen mediakasvatus (5.) huomioi mediapedagogiset ratkaisut, niiden
tulkinnat ja arvioinnin menetelmät, sekä niiden tuottamat kvalifikaatiot yksilöstä käsin ja yksilön näkökulmasta. Kvalifikaatiot perustuvat yksilön aiempiin kokemuksiin,
muistoihin, kehollisuuteen, identiteettiin ja erilaisiin tiloihin sekä näiden reflektioon.
Jaettuina ne mahdollistavat uusien ja erilaisten subjektien ilmaisemisen yhdistäen prosessinomaisen toimijuuden. Ylikulttuurinen mediakasvatus edellyttää tietoisuutta yksilöiden osallisuudesta ja kokemuksista ylikulttuurisessa mediassa ja ylikulttuurisesta
mediasta, ylikulttuuristen mediamuistojen näkyväksi tekemistä, erilaisten identiteettirakenteiden ymmärrystä, käsitteellistämistä, osaamisen itsereflektiivistä tarkastelua,
toimijuuden mahdollistamista, kehollisuuden tiedostamista sekä erilaisten oppimisen
tilojen tunnistamista.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ylikulttuurinen mediakasvatus on kykyä tai pätevyyttä tunnistaa yksilön potentiaalit, ohjata mediapedagogisilla interventioilla itsereflektiivisen osaamisen kehittämiseen, tukea ylikulttuurisen identiteetin kehittymistä
ja arvioida osaamisidentiteetin edistymistä. Keskiössä ovat mediapedagogiset ratkaisut,
niiden tulkinnat, ohjauksen ja arvioinnin menetelmät sekä niiden tuottamat kvalifikaatiot kunkin yksilön näkökulmasta, ei ennalta määriteltyinä kvalifikaatioina.
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Tämä väitöskirjatutkimus on kehittänyt ylikulttuurisuuden huomioivaa näkökulmaa
mediakasvatukseen ja fokusoi sen vuoksi aluksi mediaosaamiseen. Ylikulttuurisen
mediaosaamisen kehittymistä on testattu pedagogisin interventioin kahdessa erillisessä oppimiskontekstissa, formaalissa korkeakoulukontekstissa ja informaaleissa
nuorisotyön mediatyöpajoissa. Lopuksi väitöskirjassa on reflektoitu autobiografisten
menetelmien vaikuttavuutta oppimisessa ja opettamisessa, kun on käytetty mediaelämäkerrallisia autobiografisia menetelmiä. Tavoitteena oli yhdistää medialukutaitoa ja
kulttuurienvälistä vuorovaikutusta.
Väitöskirjatutkimuksessa ylikulttuurinen mediaosaaminen on määritelty moniulotteiseksi ja itsereflektiiviseksi osaamiseksi, joka yhdistää tietoisuuden oppijoiden sosiokulttuurisesta taustasta, teknologiavälitteisen toimijuuden ja vuorovaikutuksen sekä
taidon yhdistää ja toimia erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkimukseni todentaa sen,
että uudenlaiselle osaamiselle ja osaamisen määrittämiselle on tarpeensa. Suomalaiset
korkeakoulut kansainvälistyvät edelleen monella tavalla. Tämän vuoksi opettajien ja
oppijoiden tarve monipuoliseen kulttuurisesti sensitiiviseen mediaosaamiseen suhteessa opiskelijoiden yksilöllisiin elämismaailmoihin korostuu entisestään. Oppijoiden moninaisuus on pedagoginen voimavara, josta kanssaoppijoiden lisäksi voivat oppia myös
korkeakouluopettajat. Lisäksi mediavälitteisten oppimisympäristöjen rajat ovat myös
hämärtyneet ja osaamista tarkastellaan ennemmin yksilöllisistä oppimistiloista käsin
kumpuavina osaamisnippuina kuin tarkasti määriteltyinä tietoina ja taitoina.
Ensimmäinen osatutkimus johdatteli tarkastelemaan, millaista ylikulttuurista mediaosaamista tulisi opettaa ja miten. Toisessa osatutkimuksessa tarkasteltiin, millaiset
pedagogiset interventiot voivat edistää ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä.
Kolmannessa osatutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten ylikulttuurinen mediaosaaminen näyttäytyy oppimisessa ja opetuksessa, kun hyödynnetään mediaelämäkertaa pedagogisena menetelmänä.
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Toimintatutkimuksellinen lähestymistapa ja autobiografiat menetelmävalintana
tukivat ylikulttuurisen mediaosaamisen kehittymistä, kun keskiössä oli tutkimukseeni
osallistuneiden toimijuus (engl. agency), joka perustui sekä formaalissa että informaalissa oppimiskontekstissa heidän autobiografiseen tuottajuuteensa ja itsereflektioon.
Tämä kehittävä lähestymistapa oli korkeakoulupedagogisesti kiinnostava, kun osallisuuden kulttuuria rakennettiin. Lähestymistapa oli merkittävä ja teki näkyväksi tutkimukseeni osallistuneiden yksilöiden laajemman ymmärryksen itsestään historian tuottajina ja tuotteina ja sen, että he ovat riippuvaisia vallitsevista ideologioista, politiikoista,
kulttuureista ja perinteistä.
Tutkimukseeni valitut pedagogiset interventiot tukivat ja ohjasivat yksilöiden omaelämäkerrallista kerrontaa ja yhteisöllistä mediavälitteistä vuorovaikutusta. Nämä
kokemukset taas tekivät näkyviksi heidän erilaiset kokemukselliset tilansa suhteessa
ylikulttuuriseen mediaan ja laajenivat käsittämään heidän muistojaan (engl. memory),
kokemuksiaan (engl. experience), identiteettejään (engl. identity), kokemuksellisia tiloja (engl. space) ja kehollisuutta (engl. embodiment) (ks. Smith & Watson 2010, 63).
Nämä kokemukselliset tilat näyttäytyivät merkittävinä ja samanlaisina kuvauksina
mediassa, mutta erilaisina kuvauksina mediasta. Oppijat rakensivat subjektiviteettiaan
tuotetuissa teksteissä, kuvissa ja multimodaalisesti, kun taas median valinta määräytyi
oppijan itseilmaisulla. Ne kuvasivat jokaisen osallistujan yksilöllisiä ja hybridejä vuorovaikutusprosesseja, valtarakenteita ja ilmais- ja kommunikaatiomuotoja, jotka ilman
yhteisöllistä tiedostamista ja merkityksellistämistä olisivat jääneet tunnistamatta (ks.
Lewis 2016, 25). Mediavälitteisinä vuorovaikutusprosessit mahdollistivat heille niin
sanottuja ”kolmansia tiloja” tarkastella erilaisia identiteettitarinoita ylikulttuurisina
median käyttäjinä sekä kehittää uusia ylikulttuurisia itseilmaisullisia toimintatapoja,
jotka synnyttivät uusia yhteisöllisyyden muotoja.
Väitöskirjatutkimukseni asemoi itsensä ajankohtaiseen ilmiöön, joka kaipaa rinnalleen empiiristä tutkimusta. Katson, että tämä pragmaattinen lähestyminen on tutkimukseni kontribuutio jo olemassa olevalle tiedolle. Tutkimuksessani on syntynyt
uutta ylikulttuurisen median huomioivaa situationaalista mediakasvatuksellista tietoa käytännönläheisen kehittämistyön tueksi. Erilaiset mediapedagogiset interventiot
kannustivat oppijoita testaamaan omia käsityksiään toisen näkökulmasta ja näkemään
samankaltaisuudessa ja erilaisuudessa yhdistämismahdollisuuksia juuri itsereflektion
kautta. Menetelmällisestä näkökulmasta katson tämän väitöskirjatutkimuksessani
merkittävänä tuloksena, kun tarkastellaan ylikulttuurisuuden huomioivaa mediapedagogiikkaa osana ylikulttuurisen vuorovaikutuksen ja medialukutaidon kehittymistä ja
kehittämistä.
Tutkimukseni päätuloksina saatiin tukea väittämille, joiden mukaan tarvetta on
pedagogisille ratkaisuille, jotka huomioivat oppijoiden yksilölliset elämismaailmat, heidän sosiokulttuurisen taustansa ja moninaisen teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen
(ks. Potter & McDougall 2017, 3). Tämän lisäksi tarvetta on opettajien teknologisen
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osaamisen päivittämiseen juuri sosiokulttuurisesta näkökulmasta (Ranieri, Bruni &
Kupiainen). Tähän tarpeeseen etsittiin vastauksia erilaisilla teknologiavälitteisillä autobiografisilla menetelmillä.
Autobiografinen lähestymistapa tarjoaa tutkimukseeni kolme merkittävää näkökulmaa oppimisessa ja opettamisessa: ensinnäkin kerrotut tarinat mahdollistavat integroidun näkökulman yhdistää monia kulttuuridiversiteettejä tekstimuotoja ja siten
ymmärtää itseään, kun kulttuurien moninaisuutta ja erilaisia identiteettejä linkitetään
yhä läheisemmin toisiinsa. Toiseksi kerrotut tarinat mahdollistavat samanaikaisesti
kertojille tilan tarkastella dialogissa elämäänsä kuuluneita prosesseja, kun on mahdollisuus yhdistää ja tarkastella erilaisia ajankohtia, paikkoja ja muistoja suhteessa muihin.
Kolmanneksi yksilölliset tuotetut ja yhteisölliset jaetut autobiografiset tuotokset auttoivat oppijoita näkemään ylikulttuurista mediaa uudesta näkökulmasta.
Kun tarkastellaan autobiografisiin käytäntöihin perustuvaa oppimista, mahdollistui samalla erilaisten kertomuksien ja arvojen uudelleen koodaaminen, joka muokkaa
edelleen kulttuuria, historiaa ja identiteettiä. Kun tämä kaikki tapahtuu mediavälitteisesti, edellyttää se myös autobiografisen lähestymisen uudelleen määrittämistä, joka
on määritelty tässä väitöskirjatutkimuksessa automediaalisuudeksi (Dünne & Moser
2008). Automediaalisuudessa subjektiviteetti rakentui teksteissä, kuvissa ja multimodaalisesti, kun taas median valinta määräytyy aina yksilön valinnan ja itseilmaisun
mukaan. Automediaalisuutta onkin hyvä tarkastella osaamisena tai lukutaitona, jolla
uudelleenarvioidaan kriittisesti sitä, miten media on upotettu elettyyn elämään.
Väitöskirjatutkimukseni osoitti, että autobiografisella toimintatutkimuksella on
mahdollista edistää ylikulttuurista mediapedagogiikkaa, kun yksilöiden olemassa
oleva osaaminen ja asiantuntijuus valjastetaan osaksi osaamisen edistämistä. Tähän
tarkoitukseen hahmottui kolme erilaista ylikulttuurisen mediaosaamisen aluetta. Ylikulttuurisen mediaosaamisen informatiivinen alue teki näkyväksi oppijoiden erilaisen
osallisuuden ja kokemukset mediassa ja mediasta, ja ne liittyivät saavutettavuuteen tai
sen puutteeseen. Tämä ymmärrys edellyttää ylikulttuurista käsitteellistämistä, joka on
merkittävimpiä tekijöitä ylikulttuurisen mediaosaamisen kriittisen alueen kehittymisessä. Ylikulttuurisen mediaosaamisen kriittisen alueen voidaan katsoa edistävän ymmärrystä moninaisten mediakulttuuristen rakenteiden tunnistamisesta, mediaympäristöistä, todellisuuksista ja digitaalisista lukutaidoista. Tämän lisäksi tällä osaamisella
on vaikutusta yksilön tietoisuuteen erilaisista elämänkonteksteista, ja sen voidaan katsoa edistävän faktan ja fiktion erottamista. Ylikulttuurisen mediaosaamisen eettinen
alue näyttäytyykin tietoisuutena omasta ylikulttuurisesta vastuusta ja toimijuudesta
erilaissa ja ylikulttuurisissa mediaympäristöissä. Tietoisuus mediaeriarvoisuudesta, median vaikutuksista omiin tunteisiin, käsityksiin ja erilaisiin rooleihin on merkittävä osa
ylikulttuurista ymmärrystä. Yhdessä jaetut kokemukset olivat avainasemassa rakentamassa yksilöiden omaa narratiivista suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin ja mediaan sekä
ylikulttuurisen identiteetin rakentumisessa ja sen vaikutuksissa omiin tunteisiin, käsi-
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tyksiin ja erilaisiin rooleihin. Tämä on tärkeä tulos, kun tarkastellaan ylikulttuurisen
median oppimista ja opettamista.
Tutkimukseni osoittaa, että mediaelämäkerrallisille menetelmille on tarvetta, sillä
jaetut yksilölliset mediaelämäkerrat käsitteellistyivät ja strukturoituivat yhteisöllisiksi
ylikulttuurisiksi mediakokemuksiksi. Siten ne mahdollistavat tilan yksilölliselle itsereflektiolle ja yhteisölliselle kokemusten jakamiselle. Tätä pragmaattista tietoa on mahdollista hyödyntää ylikulttuurisuuden huomioivaa mediapedagogiikkaa kehitettäessä,
opetussuunnitelmia tai tulevaisuuden huomioivia koulutuspolitiikkoja kirjoitettaessa,
yksilöitä unohtamatta.
Tutkimuksellani haluan osallistua tieteelliseen keskusteluun, jossa kulttuurien
moninaisuutta ja digitaalisiin taitoihin liittyvää mediaosaamista on ryhdytty linkittämään toisiinsa. Tälle on perusteensa. Unescon kulttuurista moninaisuutta koskeva
yleismaailmallinen julistus (2001) peräänkuuluttaa opetussuunnitelmien ja opettajankoulutuksen uudistamista ja digitaalilukutaidon edistämistä, joka nähdään juuri digitalisoituvien yhteiskuntien eriarvoistumisen estäjänä. Kulttuurienvälisen dialogin
merkityksestä kirjoittavat Jose Perez-Tornero ja Tapio Varis (2010) kysyessään, ”kuinka
medialukutaito voisi edistää rauhanomaisen ja harmonisen globaalin tilan kehittymisessä”. Tarve uudelleen määritellylle meidaosaamiselle on suurempi tässä ajassa kuin
koskaan aiemmmin. Mediakasvatusta on maassamme toteutettu kymmeniä vuosia,
mutta suunnitelmia aikuisten mediakompetenssien edistämiseksi tai tukemiseksi on
vähän (Pääjärvi & Palsa 2015, 200).
Tutkimukseni lähtökohta on ollut hyvin pragmaattinen. Mediapedagogiset
interventiot sekä formaalissa korkeakoulukontekstissa että informaaleissa nuorisotyön mediatyöpajoissa toimivat ylikulttuurisen merkityksen avaajina suhteessa mediaan. Samankaltaisuuksien, erojen ja yhdistämismahdollisuuksien tarkastelu avasi
tutkimukseeni osallistuneiden oppijoiden mukaan omaan elämismaailmaan liittyviä
kulttuurisia kerroksia, jotka ilman yhteistyötä jäisivät näkymättömiksi. Tavoitteena oli
ohjata oppijoita etsimään erojen sijaan yksilöllisistä elämismaailmoista ja elämänkokemuksista yhtäläisyyksiä ja yhdistämismahdollisuuksia, jolloin ylikulttuurinen osaamisen kehittyminen ohjaa yksilöä näkemään itsensä muissa. Vahva itseymmärrys toimii
voimavarana erilaisuuden kohtaamisessa ja ennakkoluulojen tunnistamisessa. Osaamisen kehittyminen kunkin oppijan yksilöllisistä oppimisen tiloista käsin mahdollisti
tilan, jota kutsun kolmanneksi tilaksi (Potter & McDougall 2017) huomata ja ymmärtää individuaalisia kokemuksia erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja
yhdistää omakohtainen kokemus kohdattuihin tilanteisiin sopivaksi toimijuudeksi ja
edelleen mahdollistaa ymmärryksen kehittymisen narratiiviseksi empatiaksi. Yleisesti
ottaen autobiografinen lähestyminen rohkaisi oppijoita osallisuuteen ja esittelemään
yksilöllisiä elämismaailmojaan ja linkitti heidät vallitsevaan mediakulttuuriin. Väitöskirjatutkimukseni osoitti myös, että ylikulttuurista ymmärrystä on mahdollista saavuttaa autobiografiaan perustuvalla lähestymistavalla.
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Ylikulttuurisen mediapedagogiikan vaikuttavuutta arvioitaessa käsillä oleva väitöskirjatutkimus tekee näkyväksi tarpeen uudenlaisen osaamisen edistämiselle, yhdistämiselle ja erityisesti siihen tarvittaville pedagogisille ratkaisuille. Tämä tieto on
tärkeää, kun laaditaan uusia koulutuspoliittisia suuntaviivoja, skenaarioita, strategioita
tai kehittämisohjelmia, koulutetaan tulevaisuuden opettajia kaikille koulutusasteille,
laaditaan täydennyskoulutusehdotuksia jo olemassa olevalle osaamiselle, suunnitellaan uusia opetussuunnitelmia, pohditaan pedagogisia ratkaisuja kirjattujen tavoitteiden edistämiseksi ja mikä tärkeintä, huomioidaan yksittäisten oppijoiden yksilöllinen
asiantuntijuus näiden tavoitteiden onnistumisessa. Tämän osaamisen edistämisessä
opettajat tai ohjaajat ovat erityisasemassa samoin kuin heitä kouluttavat instituutiot ja
koulutusohjelmat.
Olisikin mielenkiintoista jatkaa tutkimusta tutkimalla tulevaisuuden koulutuspoliittisia linjauksia eri kouluasteilla sekä niiden tavoitteita, käytäntöjä ja menetelmiä
suhteessa ylikulttuurisen mediapedagogiikan huomioiviin tavoitteisiin yksilön näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa muodostetut ylikulttuurisen mediaosaamisen alueet
kaipaavat rinnalleen syvempää empiiristä tarkastelua yksilön osaamisen näkökulmasta
sekä uusien ylikulttuuristen mediaosaamisen ulottuvuuksien määrittämistä. Myös pedagogisia interventioita tulee tarkastella ja kehittää laajemmin ja useammassa erilaisessa oppimiskontekstissa. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty autobiografisia aineistoja
laadulliseen tutkimukseen. Käytetty tutkimusote kaipaa rinnalleen määrällistä otetta
ja ylikulttuurisen mediaosaamisen testaamista uusilla menetelmillä ja menetelmällisillä valinnoilla.
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Tässä tutkimuksessa olen halunnut tuottaa uutta tietoa ylikulttuuriseen mediapedagogiikkaan syntetisoimalla tietoa formaalista korkeakoulukontekstista ja informaaleista
nuorisotyön mediatyöpajoista kerätyn aineiston pohjalta ylikulttuuriseksi mediaosaamiseksi. Ylikulttuurinen mediaosaaminen ontologisesti tarkasteltuna ei ole eksakti
ilmiö, jotta sitä koskeva tieto olisi mahdollista jäsentää vain yhdellä tavalla. Kyse on
abstraktista ilmiöstä, jota olen pyrkinyt määrittämään käsitteillä ylikulttuurinen, media ja osaaminen. Näille käsitteille on tutkimuskirjallisuudessa löydettävissä lukuisia
määritelmiä, mutta ylikulttuurisuuden suhdetta mediaan ja osaamiseen on määritetty
vähemmän. Siksi käsillä olevassa väitöskirjassa intentioni on ollut laajentaa määrittämistä sekä teoriaa, että empiriaa yhdistäen: määrittäminen tutkimuskirjallisuuteen on
tehty luvussa 2, ja sitä täydentää empiirinen näkökulma luvussa 3. Tämä ei olisi ollut
mahdollista ilman tutkimukseeni osallistuneiden kansainvälisten maisteriopiskelijoiden ja maahanmuuttajanuorten autobiografiseen tuottajuuteen perustuvaa itsereflektiota. Osatutkimuksien tuloksia olen käsitellyt luvussa 4.
Tutkimuksen edetessä tärkeä epistemologinen kysymys on pohtia, miten tutkittavasta ilmiöstä on mahdollista saada mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi. Tähän tarkoitukseen hyödynnän laadulliseen tutkimukseen
liitettäviä luotettavuusnäkökulmia, toistettavuutta ja yleistettävyyttä. Tiedostan käsitteiden haasteellisuuden toimintatutkimuksessa. Laajennan luotettavuuden arviointia
toimintatutkimukseen kehitetyillä arviointikriteereillä.
Yksi laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kuvaavista näkökulmista edellyttää
tutkimusprosessin toistettavuutta (ks. Yin 2014, 240). Varmistaakseni tutkimukseni
pätevyyden ja luotettavuuden, käytin menetelmällistä triangulaatiota kokonaisvaltaisen kuvan saavuttamiseksi tutkitusta ilmiöstä (Denzin & Lincoln 2011). Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa kerättiin aineistoa useampaa menetelmää hyödyntäen
luotettavuuden varmistamiseksi. Yleistettävyys on taas keino analysoida tutkimuksen
hyötyjä. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on avoimuus, joka tarkoittaa, että tutki-
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mus kuvataan täsmällisesti (Denzin 2009). Väitöskirjatutkimukseni artikkeleiden ja
erityisesti yhteenvedon tarkoituksena on kuvata perusteellisesti kaikki tutkimukseni
vaiheet: aineiston keruu, aineiston analyysi sekä taustalla olevat teoreettiset näkökulmat on kuvattu mahdollisimman tarkasti, jotta lukijalla on mahdollisuus tarkastella
väitöskirjatutkimukseni uskottavuutta. Tämä kaikki edellyttää taustani sekä empiiristen, teoreettisten ja menetelmällisten valintojen näkyväksi tekemistä: miten aineisto
on analysoitu, tulkittu ja esitetty tutkimusteksteissäni.
On kuitenkin muistettava, että tutkimukseni aineisto koostui enimmäkseen tutkittavien autobiografisista tuotoksista, jotka itsessään ovat ainutlaatuisia eivätkä sellaisenaan ole toistettavissa tai yleistettävissä. Luotettavuustarkastelua vahvistaakseni ja
toimintatutkimusta arvioidakseni hyödynnän viittä toimintatutkimuksen arviointiin
liittyvää periaatetta: historiallista jatkuvuutta, dialektisuutta, refleksiivisyyttä, toimivuutta ja havahduttavuutta (Heikkilä & Syrjälä 2006, 149–160).
Historiallinen jatkuvuus sijoittaa toimintatutkimuksen tiettyyn historialliseen,
poliittiseen ja ideologiseen kontekstiin (emt.). Tästä näkökulmasta autobiografisilla
aineistoilla on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys, ja ne voidaan ymmärtää laajemmin
koulutusprosessin tuloksena siltä osin, kun yksilöiden maailmankuva ja yksilölliset
elämismaailmat kuvataan elämäkerroissa (ks. Marotzki 1991, 96). Keskeistä on myös
osallistujien laajempi ymmärrys itsestään historian tuottajina ja tuotteina (Kuula 1999,
65). Tätä näkemystä tukivat tutkimuksessani autobiografiset menetelmävalinnat. Ne
toivat tutkimukseeni merkittävän lisän yksilöiden ylikulttuurisen mediaosaamisen
kehittymisestä, kun osallistujina oli kulttuurisesti diversiteetti ryhmä suomalaisissa
oppimiskonteksteissa. Jokaisen oppijan yksilöllisen kertomuksen taustalla oli yksilölliset elämismaailmat, joiden pohjalta tuotettiin uusia kertomuksia. Huomio niissä kiinnittyy median merkittävään rooliin elämäkerrallisessa tuotannossa, suorituskyvyssä ja
käytännöissä. Tutkimukseni osallistuu siten ajankohtaiseen keskusteluun, joka yhdistää medialukutaidon ja kulttuurienvälisen dialogin. Tämä nähdään tärkeänä tulevaisuuden muutokseen tähtäävänä osaamisena.
Dialektisuuden ymmärrän vuorovaikutteisena yksilölliset elämismaailmat huomioivana prosessina, joissa rakennetaan yhteistä sosiaalista todellisuutta (ks. Heikkilä &
Syrjälä 2006, 154–155). Jos haluamme nähdä medialukutaidon ja kulttuurien välisen
dialogin osaamisen tavoittelemisen arvoisena, meidän tulee ymmärtää myös moninaisia, yksilöllisiä ja yhteisöllisiä oppimisprosesseja sekä ohjata ja tukea niissä tapahtuvaa
oppimisen dynamiikkaa, jossa osaamisen ilmeneminen ja kehittyminen on mahdollista. Oppimisprosessien ytimen tarkastelu edellyttää silloin toisenlaisia menetelmiä
kuin aiemmin. Tutkimuksessani tämän ymmärryksen laajentamiseksi tarkasteltiin
oppijoiden autobiografisia prosesseja ja erityisesti heidän erilaisia kokemuksellisia tilojaan (Nohl 2007), tilanteita ja konteksteja, joissa he neuvottelivat, tuottivat ja kokosivat
yhteisöllisiä tarinoita esimerkiksi opiskellessaan.
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Refleksiivisyyttä tarkastelen erilaisista elämismaailmoista kumpuavan uuden tiedon tuottamisena, ja niiden tulkintoina. Tutkimuksessani huomio kiinnittyi mediavälitteiseen vuorovaikutukseen, refleksiivisyyteen ja käytännön toimijuuteen, jolloin tutkimusmenetelmälliset valinnat edesauttoivat oppijoiden autobiografista tuottajuutta
(Bruns 2008). Tämä ilmiö määritettiin automediaalisuudeksi (automedialität) (Dünne
& Moser 2008, 13), ja se sisälsi tavoitteen tukea juuri yksilöllisistä elämismaailmoista kumpuavan mediavälitteisen tiedon yhteisöllistä muodostamista. Samalla kun nimeämme käytäntöjä, joita tutkimme, on yhtä tärkeää rinnalla tarkastella ja arvioida
kriittisesti verkkoelämää elämänä: ei pelkästään tekstien näkökulmasta vaan niiden
tarkoitusta edustaa esittäjiä ja elettyä elämää (ks. Rak 2015, 156). Tämä tarkoitti sitä,
että oppijoiden subjektiviteetti rakentui tuotetuissa teksteissä, kuvissa ja multimodaalisesti, kun taas median valinta määräytyi aina oppijan itseilmaisulla. Automediaalisuus
sisälsi siis liikkeen tai toimijuuden narratiivisessa määritelmässä ja erosi siten perinteisestä autobiografisesta tuottajuudesta kuvaamalla ennemmin prosessia kuin produktia.
Toimivuutta voidaan arvioida tutkimuksessa käytännön vaikutuksien näkökulmasta. Menetelmälliset ratkaisut nousevat tutkimuksessani äärettömän tärkeiksi. Valitut toiminnalliset mediapedagogiset menetelmät tukivat oppijoita luomaan laajemman
yhteisöllisen sosiokulttuurisen näkemyksen, joka on sellaisenaan tärkeä. Tulkitsen, että
tieto on luonteeltaan yhteisöllistä. Menetelmävalinnat, joita kutsun tutkimuksessani
pedagogisiksi interventioiksi, loivat pohjaa sekä yhteisöllisyydelle että itseilmaisulle:
ne tukivat kulttuurisesti moninaisia oppijoita sekä tekivät näkyviksi yhteisöllistä oppimista että omaa asiantuntijuutta suhteessa niihin. Tämän lisäksi oppijoita ohjattiin
käsitteellistämään, kuulemaan ja tekemään näkyväksi kulttuuridiversiteettiä ylikulttuurisessa mediakontekstissa. Tämä edellytti oppijoilta reflektiivisyyttä kyseenalaistaa
ja arvioida omia toimintatapojaan. Tämä näkökulma on tärkeä sekä oppimisessa ja
opettamisessa eikä ole mahdollinen ilman oppijoiden osallisuutta, oppimisympäristöjen muokkaamista eikä niissä tapahtuvaa reflektiota.
Tutkimukseni on luonteeltaan kuvaileva ja sisältää osallistujien yksilöllisiin elämismaailmoihin perustuvan reflektion heidän kokeminaan. Havahduttavuus toimintatutkimuksen arviointikriteerinä pyrkii arvioimaan tutkimuksen todentuntuisuutta (ks.
Heikkilä & Syrjälä 2006, 159). Tässä kohtaa luotettavuustarkastelua on hyvä kysyä,
olenko onnistunut havahduttamaan ja luomaan todentuntuisen kokonaisuuden. Liitän havahduttavuuden tutkimukseni uskottavuuteen, jota käsittelen sekä tutkimuksen
että tutkimustiedon näkökulmasta (Kylmä & Juvakka 2007, 128; Lankshear & Knobel
2004, 365–366).
Laadullisen tutkimuksen uskottavuutta voidaan tarkastella myös käsitteellä
”communicative validity” (Kvale & Brinkiman 2009). Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimusta verrataan olemassa olevaan teoriaan, käsitteisiin, näkökulmiin sekä samaa aihealuetta tai menetelmiä käsittelevään tutkimukseen. Tutkimukseni eri vaiheissa olen
käynyt dialogia erilaisissa tieteellisissä yhteyksissä, jotka edustavat monia näkökulmia
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ja tarkastelukulmia tieteelliseen diskurssiin, kuten tohtorikoulutettavien vertaisryhmässä.
Tutkimukseni uskottavuutta lisää se, että kahdessa artikkelissani on ollut mukana
toinen kirjoittaja. Näiden artikkeleiden kirjoitusprosessi on mahdollistanut eri tutkimuksellisten näkökulmien tarkastelun. Yhteinen kirjoitusprosessi ja dialogi sen aikana
ovat tukeneet teoreettisen viitekehyksen rakentumista, aineiston analyysiä ja osatutkimuksien menetelmällistä tarkastelua. Kirjoitusprosessin aikana näkemys aiheesta on
laajentunut, ja siten itse prosessi voidaan nähdä uskottavuutta vahvistavana tekijänä.
Tutkimuksessani on yhdistetty tutkimustuloksia sekä formaalista opetussuunnitelmaperustaisesta oppimisympäristöstä että informaalista nuorisotyön oppimisympäristöstä. Kahden erillisen aineiston tarkastelu voi lisätä ilmiön monimutkaisuutta mutta
samalla myös johdonmukaisuutta. Kaksi erillistä tutkimusaineistoa lisäävät tutkimukseni uskottavuutta: ensinnäkin tutkimukseeni on osallistunut kansainvälisiä oppijoita kahdesta eri kontekstista eli formaalista ja nonformaalista oppimisympäristöstä ja
toiseksi samankaltaista tutkimusmenetelmää eli oppijoiden autobiografisiin tuotoksiin
liittyvää menetelmää on käytetty molemmissa osatutkimuksissa. Tämä lisää tutkimukseni tulkittavuutta ja luotettavuutta, kun tutkijan tietämystä on testattu kahden aineiston analyysissä ja myös muiden tutkijoiden kanssa.
Tutkimukseni aikana olen osallistunut erilaisiin tutkijatapaamisiin sekä kansallisiin ja kansainvälisiin konferensseihin. Nämä tapaamiset ovat edenneet kronologisina
kokemuksina koko väitöskirjatutkimukseni ajan ja mahdollistaneet keskustelun ja tutkimukseni kunkin vaiheen arvioinnin. Tämän lisäksi tapaamisissa käydyt keskustelut ovat tukeneet oletuksiani, tulkintojani ja teoreettisen ymmärryksen syventymistä
suhteessa empiriaan. Kaikki artikkelit ovat läpäisseet tieteellisen vertaisarviointiprosessin. Kaksi artikkeleistani on vertaisarvioitu ja julkaistu: ensimmäinen kansallisessa
kasvatustieteellisessä julkaisussa ja toinen kansainvälisessä mediakasvatusta koskevassa
julkaisussa. Kolmas artikkelini on hyväksytty julkaisuprosessiin kansainväliseen vertaisarvioituun julkaisuun. Tämä tarkoittaa, että kaikki kolme artikkeliani ovat edenneet monen tieteellisen vaiheen läpi: ohjauskeskustelujen, artikkeleiden korjaus- ja vertaisarviointiprosessien, monien lukukertojen ja akateemisen kielentarkistuksen läpi.
Artikkeleillani on ollut palautetta antavaa yleisöä. Tästä näkökulmasta artikkeliväitöskirjani on itsessään osallistunut tieteelliseen keskusteluun tieteellisissä yhteisöissä.
Osallisuuteni tutkimusprosessissa ja lukuisissa tieteellisissä keskusteluissa vahvistaa
siten tutkimukseni uskottavuutta.
Triangulaation voidaan katsoa vahvistavan tutkimukseni uskottavuutta. Kun hyödynnetään ja sovelletaan useampaa menetelmää, on mahdollista samalla vahvistaa
tutkitun ilmiön ymmärtämistä. Väitöskirjatutkimuksessani kerättiin aineistoa useamman menetelmän avulla: oppijoiden kirjallisina narratiiveina, ryhmäkoosteina, havainnointipäiväkirjoina, haastatteluina ja multimodaaleina tuotoksina, kuten valokuvina ja
videoina. Tämän lisäksi tilastollista aineistoa on hyödynnetty uskottavuuden ja luotet-
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tavuuden vahvistamiseksi. Monin menetelmin kerätty aineisto mahdollistaa sen, että
tutkija voi tehdä useampia tulkintoja ja saada siten laajemman käsityksen tutkittavasta
aihealueesta. Triangulaatiota hyödyntämällä voi selventää erilaisia merkityksiä ja tunnistaa erilaisia todellisuuksia (Denzin & Lincoln 2011).
Aineisto kokonaisuutena muodostaa kattavan kuvan tutkimukseeni osallistuneiden
yksilöllisistä elämismaailmoista ja on siten riittävä havaintoihin, luokitteluun, käsitteellistämiseen ja teoretisointiin. En kuitenkaan oleta, että olisin saanut täysin kattavan
kuvan jokaisesta tutkimukseni aktiviteetista. En myöskään oleta, että jokin menetelmä vahvistaa toista käytettyä menetelmää. Triangulaatio mahdollisti monipuolisen ja
kattavan kuvauksen tutkimukseeni osallistuneiden reflektiosta ja refleksiivisyydestä ja
siten eheän kokonaisuuden tutkittavasta ilmiöstä osallistujien esittäminä ja kertomina
heidän elämismaailmoistaan. Tutkimukseni menetelmävalinnat soveltuvat erilaisiin
tutkimuskonteksteihin, joissa tutkitaan esimerkiksi korkeakoulutusta tai laajemmin
koulutusta ohjaavaa pedagogiikkaa ja siihen liittyvää politiikkaa juuri sosiokulttuurisesta näkökulmasta.
Lopuksi laadullisessa tutkimuksessa tutkimustulosten yleistettävyydestä (engl.
analytical generalization) on keskusteltu laajasti. On pohdittu, voiko laadullista tutkimusta ylipäätään yleistää, kun tutkimus on usein kontekstisidonnaista, osallistujien
määrä on suhteellisen pieni ja tutkimustulokset tulkitaan paikallisiksi. On todettava,
että laadullisen tutkimuksen tulokset voidaan sitoa hyvinkin laajaan tutkimuskontekstiin, joka ei välttämättä aina ole aikaan tai paikkaan sidonnainen. Tämä tarkoittaa,
että teoreettista viitekehystä hyödyntämällä tai muokkaamalla tai uutta käsitteistöä
luomalla voidaan tarkastella tuloksia myös muissa samankaltaisissa tilanteissa (Yin
2014). Tulkitsen, että tämä mahdollistaa uuden näkökulman analysoida oppijoiden
autobiografista reflektiota heidän omasta sosiokulttuurisesta ympäristöstään käsin.
Tämän lisäksi analyysi avaa näkökulmia yksilöllisistä vivahteista ja kriittisistä pisteistä
autobiografisiin aineistoihin perustuvista menetelmistä suhteessa ylikulttuuriseen mediaan yksilön näkökulmasta.
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.RKWLWUDQVNXOWWXXULVWDPHGLDRVDDPLVWD
NRUNHDNRXOXWXNVHVVD
Minna Koponen & Sirkku Kotilainen

Korkeakouluopiskelijat ovat yhä heterogeenisempi ryhmä suhteessa ikäänsä, kykyihinsä, kokemukseensa ja sosiokulttuuriseen taustaansa nähden. Kun vuonna 2001 maassamme oli vajaat 7 000 kansainvälistä tutkinto-opiskelijaa, niin vuonna 2013 heitä oli
lähes 20 000 (Tilastokeskus 2016; ks. myös Honkimäki 2001, 101). Lähes jokainen opiskeleva nuori käytti internetiä päivittäin jo vuonna 2015 (emt.).
Oppimisen tilat ovat laajentuneet siis korkeakouluista globaaleihin tietoverkkoihin
ja yli kulttuurirajat yltäviin yhteisöihin, joissa opiskellaan yhä useammin mobiililaitteiden välityksellä (ks. Jenkins, Ito & boyd 2016).
Opiskelijoiden kohtaamien arvojen ja informaation kulttuurinen moninaisuus
törmäyttää ja avaa uusia näkemyksiä, jos sille annetaan mahdollisuus pedagogisesti
rakentua osaksi luovaa ammatillista tai akateemista asiantuntijuutta. Siksi opettajien
ja ohjaajien mediapedagogista osaamista ja koulutusta on hyvä tarkastella suhteessa ’transkulttuuriseen ymmärrykseen’. Käsitteellä tarkoitetaan esimerkiksi opettajan
kykyä havaita ja ymmärtää opiskelijoiden yksilöllisiä elämismaailmoja erilaisista sosiaalisista ja kulttuurisista yhteyksistä käsin ja tulkita yksilön toimia kulttuurisesti moninaisissa oppimisen tiloissa (ks. Domenig 2007). On tärkeä kysyä, millaista transkulttuurista mediaosaamista tulisi opettaa korkeakouluissa, ja miten (ks. myös Kotilainen
& Pienimäki 2017).
Kulttuurinen moninaisuus merkitsee laajasti ymmärrettynä ihmisten kulttuurisia
käytäntöjä yhteisöjensä jäseninä (ks. Hylland Eriksen 2014). Kulttuurin käsitämme
erilaisina tapoina ja käsityksinä, myös populaarin mediakulttuurin muotoina ja kommunikatiivisina käytäntöinä (esim. Fornäs 1995). Mediakulttuuria rakentuu nykyään
pitkälti verkkoviestinnässä internetissä, ja yhä useammin myös käyttäjälähtöisesti erilaisina kulttuurisina ylityksinä (crossing) ja yhteen kietoutumina (converging) ja yhteisöllisinä (multiplaying) käytänteinä ja muotoina (etm., 3; ks myös esim. Livingstone
2003).
Artikkelissamme paneudumme kansainvälisten maisteriopiskelijoiden mediasuhteisiin, joiden voidaan olettaa rakentuvan omakohtaisina kokemuksina globaalista mediakulttuurista verkossa. Transkulttuurisuus voidaan nähdä juuri tällaisina ylirajaisina
ja verkostoissa syntyneinä vuorovaikutusprosessien yhdistelminä, joissa transkulttuuriset muodot vapautuvat erottelun ongelmista (ks. Welsch 1995; Koskensalo 2009).
Lähtökohtana toimii pluralistinen epistemologia, joka ottaa huomioon erilaiset subjektiviteetit (ks. esim. Welsch 1999). Pluralistinen nähdään kulttuurien moninaisuute1

na, jossa ero oman ja vieraan kulttuurin välillä vähitellen himmenee. Epistemologia
perustuu kokemukseen, jossa yksilölliset havainnot ja elämänkokemus tiedon lähteinä
korostuvat. Esimerkiksi korkeakoulussa opiskeleva diginatiivien sukupolvi (ks. esim.
Matikainen 2016) on lähtökohdiltaan kulttuurisesti monimuotoinen, ja merkitykset,
joita opiskelijat antavat verkkovälitteisille kokemuksilleen, vaihtelevat heidän erilaisista
kulttuurisista lähtökohdistaan riippuen.
Opiskelija, joka on syntynyt Nigeriassa, käynyt koulunsa Intiassa brittiläisessä sisäoppilaitoksessa ja viettänyt lomansa isänsä luona New Yorkissa, merkityksellistää verkkoviestintää ja kulttuurista moninaisuutta oletettavasti laajemmin transkulttuurisista
lähtökohdista kuin natiivi suomalainen opiskelija tai opiskelija, joka on syntynyt ja elänyt Kiinan maaseudulla. Näiden kuviteltujen opiskelijoiden lähtökohdat ovat erilaiset
ja eriarvoiset, kun he aloittavat esimerkiksi samassa kansainvälisessä koulutusohjelmassa.

.XOWWXXULQHQPRQLQDLVXXVKDDVWDDPHGLDSHGDJRJLLNDQ
Kulttuurisen monimuotoisuuden avaaminen ja opiskelijoiden ymmärryksen laajentuminen mediapedagogisesti on ajankohtaista yhtä lailla korkeakoulutuksessa kuin muillakin koulutusasteilla (ks. esim. Nohl 2007; Kim 2016; Kotilainen & Pienimäki 2017).
Korkeakoulutuksessa se on tärkeää erityisesti suhteessa opiskelijan omaan koulutusalaan, joka artikkelimme kuvaamassa tutkimuksessa on mediakasvatus.
Unescon kulttuurista moninaisuutta koskevassa yleismaailmallisessa julistuksessa
(2001) opetussuunnitelmien ja opettajankoulutuksen uudistaminen nähdään juuri digitalisoituvien yhteiskuntien eriarvoistumisen estäjänä. Se julistaa ’digitaalilukutaidon’
edistämistä sekä uuden tieto- ja viestintätekniikan yhä parempaa tuntemusta elinikäisen oppimisen ja osaamisen hallinnan varmistamisena. Suomessa vuonna 2016 valmistuneessa opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen kehittämisohjelmassa kulttuurinen
moninaisuus sivuutetaan maininnalla: ”Opettajakoulutuksen kulttuurista moninaisuutta vahvistetaan” (OKM 2016:34, 23). Tavoite on kuitenkin sisäänkirjoitettu uusiin
perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmiin osana monilukutaidon käsitettä, jonka
katsotaan sisältävän myös median ja digitaaliset lukutaidot (ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015).
Koulutusta ohjaavat asiakirjat ovat poliittisia linjauksia, joiden joukossa kulttuurista moninaisuutta ja digitaalisia taitoja tai mediaosaamista on ryhdytty linkittämään
toisiinsa. Tämä pätee myös tutkimusteksteihin: linkitys on alkuvaiheessa. Kulttuurienvälisen dialogin tarpeesta kirjoittavat Jose Perez-Tornero ja Tapio Varis (2010) kysyvätkin (mt., 124, suom. kirjoittajat), ”Kuinka medialukutaito voisi edistää rauhanomaisen ja harmonisen globaalin tilan kehittymisessä”.
Kulttuurista moninaisuutta huomioivaa pedagogiikkaa kehitetään Suomessakin
mediakasvatuksen hankkeilla, mutta tutkimuksessa ollaan alkuvaiheessa. Transkult2

tuurisesta näkökulmasta on keskusteltu niukasti ja empiiristä tutkimusta kaivataan
(esim. Vettenranta 2013; Kotilainen & Pienimäki 2017). Suunnitelmia aikuisten mediakompetenssien edistämiseksi tai tukemiseksi on vähän, vaikka mediakasvatusta on
maassamme toteutettu kymmeniä vuosia (Pääjärvi & Palsa 2015, 200). Artikkelimme
avaakin keskustelun linkittämällä yhteen transkulttuurista ja mediaosaamista ja pohtimalla, miten kulttuurisen moninaisuuden huomioon ottavaa pedagogiikkaa voidaan
edistää maisteriohjelmissa.
Aineistonamme on vuonna 2016 toteutettu toimintatutkimus (esim. Buckingham
& Sefton-Green 1996) mediakasvatuksen kansainvälisessä maisteriohjelmassa, jossa
toimimme kurssin toteuttajina ja tutkijoina. Keräsimme transkulttuurista mediaosaamista edistävältä kurssilta oppimistehtäviä, kuten mediaelämäkertoja. Niiden avulla
kuvaamme kulttuurisesti monimuotoisen opiskelijaryhmän moninaisista lähtökohdista ponnistavaa ymmärryksen avartumista, eli oppimista. Tutkimuksen analyysin viitekehyksenä on aiempi tutkimus transkulttuurisesta ja mediaosaamisesta.
Artikkelimme pohjaa oppimiskäsitykseen, jonka mukaan osaamisen kehittyminen on sosiokulttuurinen tapahtuma (Vygotsky 1982). Osaaminen rakentuu sen mukaan sosiaalisten ja kulttuuristen käytänteiden vuorovaikutuksessa sekä yksilöllisen ja
sosiaalisen transformaation dialogissa (esim. Hakkarainen, Paavola, Kangas & Seitamaa-Hakkarainen 2013). Sosiokulttuurisesta näkökulmasta keskustelu transkulttuurisesta mediaosaamisesta on ajankohtainen, kun ylikulttuuriset rajat ovat yhä enemmän
mediasuhteissakin artikuloinnin ja neuvottelun kohteena. Vaikka toimintatutkimuksemme sijoittuu yliopistoon, toivomme tulosten herättävän keskustelua muissakin koulutuksen diskursseissa, erityisesti koulutuspolitiikassa.

7UDQVNXOWWXXULVHQMDPHGLDNRPSHWHQVVLQ\KWHLQHQSLQWD
Kuvaamme ylirajaisia kulttuurisuhteita, mediakulttuuri mukaan lukien (esim. Fornäs
1995), transkulttuurisina suhteina. Transkulttuurisuus voidaan nähdä erottautumisen
ja yhdistymisen prosesseihin kuuluvana merkitysvälitteisenä toimintana, joka ylittää
maantieteelliset ja kansalliset rajat (Martikainen, Sintonen & Pitkänen 2006; ks. myös
Frau-Meigs 2015). Transkulttuurisuudessa korostuvat jatkuva neuvottelu ja tilannesidonnaisuudet (Bradford, Allen & Beisser 2000, 36), ja esimerkiksi jyrkkä oman ja
vieraan kulttuurin välinen raja himmenee. Kulttuurien yhtäläisyydet ennemmin täydentävät toisiaan (Koskensalo 2010) ja symboleja käytetään monimerkityksellisesti (ks.
Mason 2000, 12).
Erotamme artikkelissamme transkulttuurisuuden monikulttuurisuudesta
(multicultural) sekä interkulttuurisuudesta (cross-cultural, intercultural). Monikulttuurisuus muodostuu monista kulttuureista: käsite kuvaa esimerkiksi etnisten ryhmien
rinnakkaista yhteiseloa usein yksittäisen maan rajojen sisällä.
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Interkulttuurisuudessa vuorovaikutus tapahtuu kansallisuuksien välillä. (Vrt. Berry
1976; Liebkind 2000, 14; Räsänen ym. 2002; Jokikokko & Järvelä 2013.) Vähäiselle
huomiolle jäävät tällöin yhteistyön, rajat ylittävien toimijuuksien ja eri kulttuuripiirteiden tunnustaminen ja moninaisuuden korostaminen (vrt. Salo-Lee 2005; Räsänen
2007; Jokikokko & Järvelä 2013). Kulttuuripiirteet tulisi kuitenkin nähdä kokonaisvaltaisena elämänarvoja ja toimintaa ohjaavana filosofiana (mm. Talib 2005; Jokikokko
2010) sekä erilaisia elämismaailmoja (Lebenswelt) (Schütz 2003) yhdistävänä asetelmana. Tämä edellyttää syvällistä transkulttuurista ymmärrystä ja vuorovaikutusta sekä
oman ja toisen erilaisuuden arvostusta. (ks. Welsch 1999; Dervin 2010.)
Dagmar Domenig (2007) lähestyy transkulttuurista kompetenssiajattelua
(Transkulturelle Kompetenz) refleksiivisyyden (Selbstreflexivität) näkökulmasta.
Transkulttuurinen kompetenssi pohjaa yksilön kykyyn huomata ja ymmärtää individuaalisia elämismaailmoja (Erfahrung) erilaisissa sosiaalisissa ja kulttuurissa konteksteissa (Hintergrundwissen) ja kykyyn yhdistää omakohtainen kokemus kohdattuihin
tilanteisiin sopivaksi toimijuudeksi, narratiiviseksi empatiaksi (Narrative Empathie)
(Domenig 2001b; 2001a).
Erojen sijaan etsitään elämänkokemusten yhtäläisyyksiä ja yhdistämismahdollisuuksia, jolloin transkulttuurisen osaamisen kehittyminen ohjaa yksilöä näkemään
itsensä muissa (Cuccioletta 2002). Vahva itseymmärrys toimii näin voimavarana vierauden kohtaamisessa (ks. Laitinen, Nokelainen & Pylväs 2015), ennakkoluulojen ja
stereotypioinnin tunnistamisessa sekä auttaa kulttuurisen moninaisuuden aktiivista
ja tasa-arvoista hahmottamista yhteiskunnan uusissa verkostoissa (Friedenskreis Halle
2008; Koskensalo 2009).
Pohjoisamerikkalaiset tutkijat Peter Koehn ja Herbert Swick (2006) sekä Peter Koehn ja James Rosenau (2016) ovat kehittäneet transnationaalisen kompetenssin viitekehyksen (Transnational Competence Framework, TC) kulttuurisesti moninaisten kohtaamisten tueksi. Se määritellään prosessiksi, jossa objektiiviseen tahtotilaan pyritään
dialogisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen tiedonsiirron, interaktion, avulla.
Interaktion ytimessä on minietnografia (miniethnography), yksilön narratiivista
muodostettu kertomus, joka toimii perustana esimerkiksi yksilön arvojen, uskomusten
ja käytäntöjen kartoittamisessa. (Ks. Koehn & Swick 2006; Koehn & Rosenau 2016.)
Minietnografia asemoi jokaisen ihmisen oman elämänsä asiantuntijaksi (Sainola-Rodriques 2007).
Henkilökohtaista narratiivia laajemman käsittelyn tueksi nämä pohjoisamerikkalaiset tutkijat ovat kehittäneet transnationaalisen kompetenssin viitekehyksen. Se yhdistää analyyttisen, emotionaalisen, luovan, viestinnällisen ja toiminnallisen osaamisen, joiden ajatellaan soveltuvan yli tieteenalojen (Koehn & Swick 2006, 549; Koehn
& Rosenau 2016). Analyyttinen osaaminen tarkoittaa esimerkiksi kykyä ymmärtää
kulttuurikohtaamisissa mahdollistuvaa muutostilaa, ja emotionaalinen osaaminen on
uskoa selviytyä erilaisista ylikulttuurisista kohtaamisista. Luova osaaminen merkitsee
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esimerkiksi viestinnällistä kykyä innovoida ja soveltaa vaihtoehtoisia näkökulmia sekä
taitoa luoda osallistava ja luottamuksellinen ilmapiiri. Koehn ja Rosenau huomioivat
tutkimuksessaan median yhtenä vuorovaikutuksen osallistavana ympäristönä, mutta
epäilevät sen mahdollisuuksia syvemmän transkulttuurisen dialogin ja viestinnän edistäjänä (vrt. Koehn & Rosenau 2016, 5–6).
Jotta osaaminen voi kehittyä ylikulttuurisessa kontekstissa, tarvitaan samanaikaisesti sekä subjektiivisen tilannekohtaisuuden ymmärtämistä, että objektiiviseen tahtotilaan pyrkimistä. (vrt. Salo-Lee 2005; 2009; Domenig 2007). Tätä pidetään edellytyksenä myös ylikulttuurisissa oppimista tukevissa yhteisöissä. Mediasuhteet voidaan
lisäksi nähdä transkulttuurisina toiminnan muotoina (esim. Kotilainen 2009). Mediakompetenssitutkimuksessa kuitenkin vasta tavoitellaan ylirajaisuutta, vaikka uusissa
sosiaalisissa konteksteissa on tarvetta ymmärtää sitä nykyistä syvällisemmin (FrauMeigs 2015).
Ymmärryksen tarpeeseen on etsitty vastauksia esimerkiksi monilukutaidosta (New
London Group 2000) ja translukutaidosta (Frau-Meigs 2013). Monilukutaidon ajatellaan toimivan sateenvarjokäsitteenä monille lukutaidoille ja pedagogiselle, myös
kulttuurien moninaisuuden huomioon ottavalle pedagogiikalle (Kupiainen, Kulju &
Mäkinen 2015; Cazden ym. 1996). Se sisältyy syksyllä 2016 käyttöön otettuun perusopetuksen ja lukion uuteen opetussuunnitelmaan (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014; Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015).
Ylikulttuuriseen opetukseen monilukutaito tarjoaa viitekehyksen, joka ottaa yhtäältä huomioon ylimaailmallisen yhdentyvän mediatarjonnan, niin sanotun mediakonvergenssin, ja toisaalta kasvavan kulttuurisen ja sosiaalisen moninaisuuden sekä
viestinnän merkityksen erilaiset kulttuurit yhdistävissä ympäristöissä (ks. Jacobs 2012).
Monilukutaitoa voidaan siten pitää sekä osaamista kuvaavana käsitteenä, että pedagogiikkana, joka kohdistuu toimijuuteen mediakäytänteissä ja ottaa huomioon esimerkiksi opiskelijoiden subjektiivisen tiedon heidän kulttuuritaustastaan ja arjestaan (esim.
Jenkins ym. 2009; 2016; Lankshear & Knobel 2011; POPS 2014, 20–21; Kupiainen ym.
2015). Monilukutaidon tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden identiteettiä oppijoina
moniulotteisissa ympäristöissä ja yhteisöissä (Kupiainen ym. 2015).
Monilukutaidon käsite ei ole ongelmaton. Kritiikki kohdistuu esimerkiksi siihen,
että sen ajatellaan viittaavan lähinnä tekstin vastaanottoon ja lukemisen käytäntöihin
(Luukka 2013) ja sisältävän monia taitoja rinnakkain eräänlaisina mosaiikkeina, kuten ’monikulttuurisuudessa’, jossa monia kulttuureja katsotaan olevan rinnakkain (vrt.
Kupiainen ym. 2015). Mediaosaamiseen liittyvät ilmiöt ovat siis jatkuvassa muutoksessa ja käsitteistö usein monitieteistä. Lisäksi keskustelua vaivaa painottuminen pääosin
länsimaisiin lähteisiin (ks. esim. polysentrisen tutkimuksen tarpeesta Pathak-Shelat &
Kotilainen 2015). Medialukutaitojen käsitteellistämisiä, joissa on huomioitu ylikulttuurisuus ja globaalisti digitalisoituneet mediasuhteet, on suhteellisen vähän.
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Divina Frau-Meigsin (2013; 2015) kehittelemän ’translukutaidon’ (translittératie,
Transliteracy) juuret ovat ranskankielisessä ympäristössä. Termi fokusoi erityisesti digitaaliseen kulttuuria koskevaan ymmärrykseen ylikulttuurisena ilmiönä. Translukutaito ei ole pelkästään tekninen lukutaito vaan ylirajaisesti toimijuuden yhdistävä ja uudistava taito (tranformative settings), joka ohjaa esimerkiksi opiskelijoita kehittämään
vallitsevia käytäntöjään ja tulkintataitojaan erilaisten mediakulttuuristen rakenteiden
tunnistamisessa (Frau-Meigs 2013). Erilaisten mediakäyttäjien osaaminen, toimijuus ja
resurssit yhdistyvät siis translukutaidoksi jatkuvasti muuttuvissa ja kulttuurisesti moninaisissa mediakonteksteissa.
Arnd-Michael Nohl (2007) tuo keskusteluun ’mediakäytäntöjen kulttuurin’ (Medienpraxiskultur). Siinä toimijoina ovat transkulttuuriset mediakäyttäjät
(transcultural users). Toimijuus muuttuvissa mediakonteksteissa nähdään oppimisena
mediassa, mediasta (media-learning) sekä mediasivistyksen (media-bildung) (ks. myös
Varis 1998). Mediakäytäntöjen kulttuurissa eivät siten yhdisty vain tieto ja taidot vaan
myös kulttuurikontekstin arvot ja asenteet. Kompetenssikehittyminen edellyttää tällöin transkulttuurisia mediataitoja, joilla viitataan median lukemiseen, tulkitsemiseen
ja tuottamisen oppimiseen, kuten teksti, kuva tai ääni, tai niiden kaikkien muodostama
kooste. Mediasivistys vastaavasti edellyttää syvällistä ymmärrystä, asenteellista muutosta, joka yhdistää laajemmin koulutuksen, sukupolvet sekä sosiaaliset että kulttuuriset aspektit (Varis 1998; Perez-Tornero & Varis 2010).
Grace Kim (2016) määrittää mediataitoihin ja mediasivistykseen liittyvää keskustelua globaalisti transkulttuurisina digitaalisina lukutaitoina (Transcultural Digital Literacies). Määritelmä on tarkoituksellisesti monikkomuodossa. Sen tavoitteena on linkittää maantieteelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset rajat ylittäviä tekstikäytänteitä ja kuvata
kulttuurisesti moninaisia mediakäyttäjiä (ks. Kim 2016, 199–202). Määritelmä liittää
siis yhtäaikaisesti usean mediakäyttäjän toimijuuden ja kulttuurisen moninaisuuden
kosmopoliittisiksi käytänteiksi (cosmopolitan practice) (Hull, Stornaiuolo, Sahni 2010;
ks. myös Appiah 2006).
Kosmopoliittisilla käytänteillä tarkoitetaan rajat ylittävää erilaiset kulttuurit huomioivaa asennetta (cosmopolitan mindset) (Kim 2016, 202). Esimerkiksi internetin
potentiaali piilee helppoudessa tutustua mitä erilaisimpiin mediakonteksteihin ja
kulttuurisesti moninaisiin näkemyksiin maailmanlaajuisesti. Kun näkemykset ja arvot
kohtaavat, syntyy uutta ymmärrystä ja solidaarisuutta mutta myös konflikteja.
Laajempi ymmärrys edellyttää median käyttäjiltä asenteellista muutosta, jota voidaan tarkastella transkulttuurisen identiteettikysymyksen (self-presentation) avulla
(Kim 2016). Identiteettiin kuuluvat yhtä lailla menneisyys ja tulevaisuus. Se nähdään
joustavana ja uudelleen neuvoteltavana, myös ylikulttuurisuuden muotona (Hall 2005,
227). Esimerkiksi sosiaalinen media mahdollistaa yksilölle osittaisen vapautumisen
omasta identiteetistään ja sosiaalisen ympäristön asettamista rajoitteista, jolloin kyky
omaksua ja tulkita erilaisia identiteettejä korostuu mediaosaamisessa. Samoin koros-
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tuu kriittinen ymmärrys siitä, että ilmaisumuoto rakentuu aina sopimusten varaan ja
on aina jonkun tai joidenkin tekemä näkökulmien rajaus (vrt. Sihvonen 2009; Jenkins
ym. 2009; 2016). Transkulttuuristen kompetenssien ja mediaosaamisen ulottuvuuksia
(taulukko 1) kokoaa käsitteitä ulottuvuuksineen.
7DXOXNNR7UDQVNXOWWXXULVWHQNRPSHWHQVVLHQMDPHGLDRVDDPLVHQXORWWXYXXNVLD
Kirjoittajat
(Vuosi)
Maa

Käsite
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Vaikka lähtökohdat, kuten tieteenalat transkulttuurista ja mediakompetenssia koskeville määritelmille, eroavat toisistaan, molemmat osaamisen alueet sisältävät samankaltaisuuksia. Domenigin (2001a; 2001b) hoitotieteellisessä tutkimuksessa käyttämä
’transkulttuurinen kompetenssi’ toimii elämismaailmoja yhdistävänä asetelmana, jossa
hyödynnetään yksilöllinen elämänkokemus ja toimijuus.
Subjektiivinen tilannesidonnaisuus edellyttää refleksiivisyyttä, joka auttaa asennoitumaan yksilöllisiin elämismaailmoihin ja rohkaisee näkemään yhtäläisyyksiä.
Monitieteellisistä tutkimuksista kehitetty transnationaalisen osaamisen viitekehys,
eli transkulttuurinen kompetenssi, tarjoaa monia taitoja kohtaamisten tueksi (Koehn
& Swickin 2006, 549; Koehn & Rosenau 2016). Osaamisen kehittyminen edellyttää
objektiiviseen tahtotilaan pyrkimistä. Perustana toimivat narratiiviset minietnografit,
joiden tulkinnassa hyödynnetään transnationaalisen kompetenssin viitekehystä. Se oh-
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jaa oppijaa yhdistämään erilaisia lähtökohtia ja toimintamalleja ja sopeuttamaan saamaansa tietoa omaan toimintaansa tilanteeseen sopivalla tavalla.
Vastaavasti Nohl (2007) mediapedagogisessa tutkimuksessaan linkittää erilaiset
elämismaailmat ja mediakäytäntöjen kulttuurin. Transkulttuurisia mediakäyttäjiä ja
-käytänteitä yhdistää oppiminen mediassa ja mediasta. Syvemmän ymmärryksen saavuttaminen edellyttää osallistujilta mediasuhteissaan pyrkimistä objektiiviseen tahtotilaan sekä refleksiivisyyttä mediasivistyksen kaltaiseen asenteelliseen muutokseen.
Frau-Meigsin (2013) mediakasvatustutkimukseen linkittyvä ’translukutaito’ toimii
ylirajaisessa toimijuudessa tranformatiivisena asetelmana. Se yhdistää erilaisia taitoja,
käyttäjiä, toimijoita ja resursseja jatkuvasti muuttuvissa mediakonteksteissa. Mediakohtaamisten keskiöön sijoittuva e-läsnäolo (Frau-Meigs 2013; 2015) asemoi transkulttuuriset digitaaliset lukutaidot (Kim 2010) ylikansallisiksi digitaalisiksi tiloiksi, joissa
linkittyvät yhtä aikaa maantieteelliset, kulttuuriset ja sosiaaliset rajat ylittävät tekstikäytänteet. Keskiössä ovat kulttuurinen moninaisuus ja toimijuus, erityisesti kulttuuri-identiteetti.
New London Groupin (2000) monialaisesti ja -tieteellisesti yhdistyvä tutkimus tarjoaa monilukutaito-käsitteellään oppimiskäytänteisiin pedagogisen viitekehyksen. Se
ottaa huomioon globaalisti kasvavan kulttuurisen ja sosiaalisen erilaisuuden sekä teknologiamuutosten vaikutukset kulttuurit yhdistävissä ympäristöissä.
Artikkelimme ’transkulttuurisen mediaosaamisen’ määritelmät korostavat asenteen, osaamisen ja taitojen kehittymistä monialaisesti. Koska transkulttuurisen ja mediaosaamisen välisen yhteyden etsiminen on tutkimuksissa vasta alkutaipaleella, pohtiminen ja soveltaminen edellyttävät pedagogisesta näkökulmasta rinnalle empiiristä
kehittämistä. Tutkimuksessamme tuo kehittäminen on ollut fokuksessa kurssitasolla
ja maisteriohjelman opetussuunnitelmatasolla osana Erasmus+ -hanketta (eMel.org),
johon osallistuimme yhtenä viidestä Euroopan yliopistosta lukuvuonna 2015–2016.
Hankkeessa kehitettiin toimintatutkimuksina erilaisia mediapedagogisia verkkokursseja, jotka julkaistaan avoimessa verkkoympäristössä vuoden 2017 loppuun mennessä.
Hankkeen opettajankoulutukseen suunnatuista kursseista vain artikkelissamme esiteltävän tutkimuksen kurssi keskittyy transkulttuuriseen mediapedagogiikkaan ja osaamiseen.
Toimintatutkimuksena kehitystyö sijoittuu pragmatistiseen ja transformatiiviseen
viitekehykseen (ks. esim. Mackenzie & Knipe 2006), jotka näyttäytyvät tutkimuksessamme tavoitteena kehittää ensinnäkin sosiaalisen median ja verkon hyödyntämistä
opetuksessa ja toiseksi edistää muutosta opettajankoulutuksessa transkulttuurisen
mediaosaamisen ymmärryksessä. Artikkelimme tavoite on myös transformatiivinen ja
profiloituen kriittiseen kasvatukseen mediapedagogisessa koulutuksessa (esim. Lankshear & Knobel 2011; Kupiainen ym. 2015). Pyrkimyksenä on edistää akateemista ja
koulutuspoliittista keskustelua transkulttuurisen mediakasvatuksen tarpeesta ja suunnasta.
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7XWNLPXNVHQWRWHXWXV
Toimintatutkimuksen ympäristönä oli keväällä 2016 pidetty viiden opintopisteen laajuinen englanninkielinen ”Transcultural perspectives in media education” -opintojakso mediakasvatuksen maisteriohjelmassa, josta voi valmistua kasvatustieteiden tai
yhteiskuntatieteiden maisteriksi. Kurssin tavoitteeksi oli kirjattu ”opiskelijoiden laajentunut ymmärrys yleisöjen mediankäyttöjen ylikulttuurisuudesta sekä median roolista
eri kulttuureissa”. Tavoitteena oli, että opiskelijat oppivat mediapedagogisen työtavan
eli mediaelämäkerran, joka mahdollisti yhteisöllisen ja dialogisen yhteistyön. Lisäksi he
tuottivat audiovisuaalisen verkkouutisen. Tavoitteet kartuttivat siten yhtä aikaa opiskelijoiden omaa transkulttuurista mediaosaamista ja mediapedagogista ymmärrystä.
Opiskelijat olivat aloittaneet tutkinto-ohjelman saman lukuvuoden syksynä ja perehtyneet mediakasvatuksen käsitteisiin ja tutkimusalueisiin.
Opintojaksolle osallistui 18 opiskelijaa, joista 15 oli naisia. He edustivat 14 kansallisuutta: seitsemän Euroopasta, yhdeksän Aasiasta ja kaksi Amerikan mantereelta.
Pääosa oli 22–30-vuotiaita, eli nuoria aikuisia. Lisäksi mukana oli neljä yli 30-vuotiasta
opiskelijaa. Sosioekonomiselta taustaltaan opiskelijat olivat vähintään keskiluokkaisia,
koska opiskelu ulkomailla vaatii taloudellista resurssia, eivätkä kansainväliset opiskelijat kuulu suomalaisen opintotukijärjestelmä piiriin.
Opiskelijat rekrytoitiin tutkimukseen ensimmäisellä lähitunnilla, jolla heille esiteltiin ja jaettiin tutkimussuostumuslomake. Kaikki opiskelijat ilmoittivat halukkuutensa osallistua tutkimukseen ja allekirjoittivat suostumuksen. He olivat alusta lähtien
tietoisia tutkimuksesta ja sen teemasta. Aineistojen tuottamisen näkökulmasta opiskelijat olivat myös kanssatutkijoita, sillä he toteuttivat reflektoivia tekstejä, kuten mediaelämäkerran autobiografiana (esim. Buckingham & Sefton-Green 1996).
Koko opintojakso toteutettiin englanniksi työpajatyyppisenä työskentelynä pääasiassa pienryhmissä ja enimmäkseen verkossa. Opiskelijoiden muodostamat kolmen–neljän hengen ryhmät työskentelivät valitsemissaan verkkoympäristöissä, kuten opintojaksoa varten luodussa Moodle-ympäristössä, GoogleDrivessa ja suljetussa
Facebook-ryhmässä.
Kurssilla oli kaksi ohjauksellista lähitapaamista, joissa opiskelijat tapasivat kasvokkain.
Ensimmäinen tapaaminen oli luokassa. Opiskelijat muodostivat pienryhmät ja perehtyivät kurssin ohjelmaan, kurssin tavoitteisiin ja Moodlen artikkeliresursseihin, jotka käsittelivät käsitteitä ja uutiskriteereitä. Me ohjaajina toimineet tutkijat pidimme
kaksi puolen tunnin mittaista alustusluentoa: Ensimmäinen luento käsitteli nuorten
mediasuhteita kansainvälisesti vertailevien tutkimusten valossa. Toisen aiheena olivat
käsitteet ’transkulttuurinen’, ’monikulttuurinen’ ja ’interkulttuurinen’ sisältäen viestinnän. Lopuksi opiskelijoille ohjeistettiin mediaelämäkertatehtävä. Kirjoitetun, henkilökohtaisen mediaelämäkerran tuli sisältää kerrontaa lapsuudesta tähän päivään, ja
sen ytimessä olivat kunkin merkityksellisimmät kokemukset suhteissa mediaan (esim.
9

Kotilainen 2001; Eskola & Suoranta 2001). Opiskelijoita pyydettiin kiinnittämään
huomiota mediasuhteissaan transkulttuurisiin kokemuksiin, kuten vuorovaikutus tai
yhteydet yli kulttuurirajojen.
Toisen kerran opiskelijat tapasivat ilman opettajia verkossa tai esimerkiksi kahvilassa. Vertaistapaamisessa käsiteltiin pienryhmittäin valmiit, luetut mediaelämäkerrat ja
keskusteltiin niiden pohjalta: keskiössä olivat yhteiset ja erilaiset kokemukset. Opiskelijat työstivät yhteenvedon mediaelämäkerroista Moodleen.
Kolmannella kerralla koko kurssi tapasi luokassa verkkouutisen ohjeistusta varten.
Opettaja piti 30 minuutin luennon verkkouutisista ja uutiskriteereistä. Lisäksi käsiteltiin mediaelämäkertojen yhteenvedot, joiden pohjalta opiskelijat ryhtyivät luokassa
suunnittelemaan verkkouutista omissa pienryhmissään. Opettaja oli paikalla, ja häneltä saattoi kysyä apua tarvittaessa.
Neljäs kerta oli vertaistapaaminen, ja pienryhmä työsti verkkouutista uutiskriteerien pohjalta. Uutisen kohderyhmänä oli koko kurssi, eli kansainväliset vertaisopiskelijat. Matkapuhelimella videoidut uutiset tallennettiin kurssin suljettuun Facebook-ryhmään katsottavaksi ja keskusteltaviksi.
Kurssin päätteeksi kukin opiskelija kirjoitti verkko-ohjeistuksen pohjalta oppimispäiväkirjan opintojakson aikaisista merkityksellisistä oppimiskokemuksistaan. Se ohjeistettiin verkossa ja toimi oman oppimisen reflektoivana arviointina opintojaksosta.
Oppimispäiväkirja palautettiin Moodleen, eikä sitä enää käsitelty yhdessä.
Toimintatutkimuksen näkökulmasta kurssi oli yhden syklin mittainen kehittävä kokeilu (ks. esim. Reason & Bradbury 2006) kuten kyseisen Erasmus+ -hankkeen
muutkin toteutukset. Se sisälsi olemassa olleen kurssin opetussuunnitelman uudistamisen ja kurssin arvioinnin Erasmus+ - hankkeen päättämin metodein. Niitä olivat
opiskelijoiden alku-ja lopputestit sekä tilastolliset alku- ja loppukyselyt. Kirjalliset testit simuloivat opetustilannetta nuorisoasteella: tulos osoitti, että opiskelijoiden oma
ymmärrys oli avautunut transkulttuurisista teemoista mutta pedagogisessa ymmärryksessä ei juurikaan näkynyt muutosta.
Koko hankkeen kattavassa tilastollisessa kyselyssä tämän kurssin vastaajat korostivat oppineensa eniten ryhmätehtävistä, ja toiseksi mediaelämäkerran merkitystä.
Vastausten perusteella on selvää, että kurssilla opittiin transkulttuurisista teemoista
suhteissa mediaan ja mediasuhteisiin (eMel 2016: Output 2). Mediaosaaminen karttui siten varsinkin yhteisen dialogin ja toiminnan kautta, henkilökohtaisen reflektion
pohjalta.
Entä millaista transkulttuurista mediaosaamista kurssilla karttui? Haemme vastausta tutkimalla kurssin aikana toteutettuja kirjallisia oppimistehtäviä ja niiden analyysia, jossa olimme kumpikin mukana. Toinen meistä tutkijoista vastasi enemmän
kurssin suunnittelusta, ohjauksesta ja arvioinnista toiminnan aikana, toinen taas seurasi kurssin etenemistä verkossa ja kokosi aineistot.

10

Tutkimuksen kirjallista kerättyä narratiivista aineistoa eli mediaelämäkertoja ja
oppimispäiväkirjoja kertyi yhteensä 76 sivua, 29 846 sanaa. Moni teksti sisälsi kuvia
tai taulukoita, jotka tukivat kirjoitettua tekstiä, kuten taulukko merkittävimmistä mediakokemuksista. Narratiivit analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä, jonka tavoitteena oli selkeä ja yhtenäinen informaatio, kuitenkaan kadottamatta niitä vivahteita,
joita narratiiveissa ilmiöön liittyi (vrt. Tuomi & Sarajärvi 2006, 110). Ensin sähköisessä
muodossa oleva aineisto lajiteltiin. Kokonaiskuvan hahmottamiseksi se luettiin useaan
kertaan läpi ja luokiteltiin. Tämän jälkeen aineistoa teemoitettiin transkulttuurista
mediaosaamista kuvaaviin laajempiin osaamisen alueisiin ja valmiuksiin (taulukko 1).
Narratiiveista tarkasteltiin transkulttuuriseen mediaosaamiseen kytkeytyviä samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia, jotka vertautuivat tutkimuskirjallisuuteen.
Kurssin toteutusta ohjasi sosiokulttuurinen näkemys oppimisesta yhteisöllisenä
konstruktiona (Vygotsky 1982; Säljö 2004). Mediaelämäkerta narratiivisena elämänhistoriallisena metodina yhdisti opiskelijoiden henkilökohtaisen elämismaailman ja
julkisen sosiokulttuurisen yhteiskunnallisen kerronnan ainutlaatuisina ja tilannekohtaisina tulkintoina (Kotilainen 2001; Gudmunsdottir 2007). Narratiiveissa kuvattua subjektiivista muistelutietoa jatkotyöstettiin pienryhmissä jolloin yhteisöllinen
konstruktio prosessina perustui yhteiseen reflektioon ja toisilta oppimiseen (Tynjälä
1999; Engeström 2004). Yhteisen reflektion pohjalta kukin ryhmä loi videouutisen,
joka julkaistiin kurssin suljetussa Facebook-ryhmässä.
Ryhmästä rakentui kurssilla siis toimija, ja yksilölliset elämismaailmat asettuivat
kurssin sisäiseen julkisuuteen jaettaviksi sellaisina uutisina, joita kukin ryhmä halusi
sisällöllisesti ja esittävältä muodoltaan jakaa kurssiyhteisössä. Opiskelijoiden subjektiivinen ainutkertainen tieto asetettiin siten heidän sosiokulttuurisiin yhteyksiinsä ja
jaettiin koko kurssin kommentoitavaksi sekä edelleen yhteisesti rakennettaviksi uusiksi kertomuksiksi osana yhdessä elettyä elämää ja koettua todellisuutta. Siten kurssilla
koettu oppiminen on osa elämää ja nivoutuneena elettyyn elämään (ks. esim. McEvans
2007; Kotilainen 2001). Tutkimus ja tutkimustekstikin voidaan nähdä narratiivina,
tiettyjen valintojen ja rakenteiden summana.

7UDQVNXOWWXXULVHQPHGLDRVDDPLVHQNROPHXORWWXYXXWWD
Kirjallisten tutkimusaineistojen pohjalta opiskelijoiden transkulttuurinen oppiminen
ja mediaosaaminen näyttäytyivät kolmella avainalueella, jotka nimettiin tutkimuskirjallisuuden pohjalta informatiiviseksi, kriittiseksi ja eettiseksi osaamisen alueeksi.
Informatiivisen osaamisen alue rakentui, kun tarkastelimme aineistoista toimijuutta ja transkulttuuristen mediakäyttäjien mediakäytänteitä (ks. Nohl 2007) sekä
viestinnällisiä elementtejä (ks. Koehn & Swick 2006; Koehn & Rosenau 2010) omassa sosiokulttuurisessa kontekstissaan (New London Group 2000; Cazden ym. 1996).
Aineistoissa tämä näkyi esimerkiksi konkreettisina navigointikuvauksina erilaisissa
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mediaympäristöissä, simuloituina kulttuurien kohtaamisina tai tiedon levittämisenä,
jolloin hetkellinen osallisuus saattoi muuttua yli kulttuurirajojen luovaksi oman sisällön tuottamiseksi.
Kriittisen osaamisen alue muodostui, kun tarkastelimme aineistoja refleksiivisyyden
(ks. Domenig 2001a; 2001b; 2007), e-läsnäolon (ks. Frau-Meigs 2013; 2015), sosiokulttuurisen erilaisuuden (New London Group 2000) ja analyyttisen osaamisen näkökulmasta (ks. Koehn & Swick 2006; Koehn & Rosenau 2010). Opiskelijoiden narratiiveissa nämä näkyivät oman elämänkokemuksen peilaamisena toisiin, ylikulttuurisen
tiedon merkityksellistämisenä, mediakäytänteiden jakamisena sekä pohdintoina erilaisista vaikuttamiskeinoista.
Eettisen osaamisen alue niputtui yhteen, kun tarkastelimme globaalin tietoisuuden,
teknologiamuutosten (ks. Domenig 2001a; 2001b; 2007; New London Group 2000)
sekä mediakäytänteiden ja ylikulttuurisuuden (ks. Nohl 2007; Koehn & Swick 2006;
Koehn & Rosenau 2010) vaikutuksia yksilöllisiin elämismaailmoihin. Erityisesti opiskelijoiden oppimispäiväkirjoissa nämä näkyivät kuvauksina omien elämismaailmojen
jakamisesta ja tiedostamisesta, uuden tiedon sopimisesta, neuvottelusta ja soveltamisesta sekä osallisuuden eriarvoisuuden ymmärryksestä transkulttuurisissa mediaympäristöissä.
Seuraavassa avaamme ja kontekstualisoimme avainalueita. Aineisto-otteisiin vastaajat on merkitty sukupuolta kuvaavalla peitenimellä sekä vastaajan todellisella iällä.
Englanninkieliset alkuperäisotteet ovat kirjoittajien suomentamia.

,QIRUPDWLLYLQHQRVDDPLVHQDOXH
Aalloilla ratsastaminen (Hae-Won, 35)

Aineistomme antaa viitteitä, että osallisuuden kulttuuri edisti kurssille osallistuneiden
kansainvälisten maisteriopiskelijoiden informatiivisen osaamisen alueen kehittymistä.
Toimijuus, verkossa navigointi, tiedon levittäminen ja luovat ja ilmaisulliset osallisuuden muodot olivat heille arkea. Osaamisaluetta tukevia kuvauksia esiintyy kaikkien
opiskelijoiden mediaelämäkerroissa ja lisäksi mainintoina tärkeästä oppimiskokemuksesta oppimispäiväkirjoissa.
Opiskelijat kertoivat osallistuneensa vuosina 1999–2015 verkossa 43 erilliseen
verkkopohjaiseen keskusteluryhmään, kukin ainakin yhteen. Verkkopohjaisella keskusteluryhmällä tarkoitetaan verkkoyhteisöjä, kuten Facebookia, joissa osallistujia
voi esimerkiksi Suomessa voi olla kaksi miljoonaa, Kiinassa 798,2 miljoonaa ja globaalisti jopa viisi miljardia. Lisäksi opiskelijat mainitsivat käyttäneensä vuosituhannen vaihteen jälkeen internetissä 175 erillistä verkkopalvelua, joista 27 oli erilaisissa
kansallisissa konteksteissa olevia sosiaalisen median sovelluksia, kuten QQ Kiinassa, Cyworld Koreassa ja VKontakte Venäjällä.
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Navigoiminen ja kansallisten verkostojen saavutettavuus yhdistävät kaikkia opiskelijoita. Osallisuus ja toimijuus kansallisissa verkostoissa, esimerkiksi verkostoituminen
ystävien ja tuttavien kanssa, kuvataan tarkasti. Verkottumista kuvataan helpoksi:
”Tämän lisäksi, Cyworld oli voimakkain SNS nuorten keskuudessa siihen aikaan.
Se mahdollisti meille omien online mini -kotisivujen ylläpidon, joissa pystyimme kirjoittamaan päiväkirjaa, jakamaan kuvia/musiikkia, ja jättämään viestejä muiden kotisivuille. Cyworldissä oli erityinen funktio ’ratsastaa aalloilla’, jonka avulla pystyin
linkittymään ystävien ystäville. Digitaaliset laitteet ja alkuperäinen SNS 2000-luvun
alussa sallivat minun laajentaa sosiaalista elämääni laajemmin riippumatta olinko online tai offline verkossa”. (Hae-Won, 35)
Opiskelijoiden narratiiviset mediasuhteet kuvataan erityisesti vapaa-ajalla voimauttavan innovatiiviseksi ja uusia toimintamalleja luovaksi yhteisölliseksi kokemukseksi.
Halu vaikuttaa elämään sekä päätösten ja valintojen tekeminen yhdistää opiskelijoita
yli kansallisten rajojen. Mediaosallisuus mainitaan myös haasteellisena ja epämiellyttävänä kokemuksena, josta olisi voinut välttyä esimerkiksi koulun asianmukaisella mediakasvatuksella:
”Tutustuin sosiaalisten verkostojen maailmaan itse. Se oli kova kokemus ja tein paljon virheitä, luultavasti myös liian moni muu. Uskon, että virheet, joita tein, inspiroivat
minua opiskelemaan mediakasvatusta, koska tavallaan toivon, että kukaan muu ei kävisi läpi samaa, mitä minä kävin läpi. Siksi mielestäni medialukutaitoon ohjaava opetus
olisi tarpeen kouluissa jo varhaisista luokista, sillä nykyään lapsilla saattaa olla oma tilinsä sosiaalisessa mediassa jo iästä seitsemän alkaen, tai jopa aikaisemmin”. (Anton, 22)
Transkulttuurisen mediaosaamisen informatiivinen alue näyttäytyy aineistossa
kansainvälisten maisteriopiskelijoiden kokemuksina transkulttuurisen mediatarjonnan monipuolisesta käytöstä internetissä (Frau-Meigs 2013) ja ymmärryksenä erilaisten
mediakäytänteiden kulttuurikonteksteista (Nohl, 2007).
Aineiston pohjalta pidämmekin tietoisuutta transkulttuurisesta saavutettavuudesta
yhtenä merkittävimpänä transkulttuurista mediaosaamista kehittävänä tekijänä. Tutkimustuloksemme tukevat aiempaa tutkimusta siten, että osallistumista globaaleissa
yhteisöissä tai transkulttuureissa verkostoissa ei juurikaan kuvata. Lisäksi koulujen rooli mainitaan transkulttuurista saavutettavuutta rajoittavana tekijänä joko puutteellisen
mediakasvatuksen tai tiukkojen tietoturvasäädösten vuoksi. (vrt. boyd & Ellison 2008.)

.ULLWWLQHQRVDDPLVHQDOXH
Ensimmäinen reaktioni oli shokki (Leyla, 22)

Transkulttuurisen mediaosaamisen kriittinen alue näyttäytyi aineistossa opiskelijoiden yhteiskunnallisena osallisuutena ja suhteellisen matalana kynnyksenä osallistua
luovaan toimintaan. Tämän kaikki opiskelijat kuvasivat mediaelämäkerroissaan uteliaisuutena hankkia ja hallita sekä kyseenalaistaa ja jäsentää uutta tietoa. Oman medi13

asuhteen käsitteellistämistä kuvaavat aineistossa termit ’simuloida’, ’analysoida’ ja ’reflektoida’. Omaa mediasuhdetta kuvaillaan tällöin yleisesti harmittomana hengailuna,
kuvien jakamisena ja arjen askareiden päivittämisenä lähinnä kansallisissa verkostoissa.
Lähes puolet opiskelijoista oli ennen Suomeen tuloaan asunut ulkomailla, tai heillä
oli muita ylikulttuurisia kontakteja. Ylikulttuurisuus näyttäytyi aineistossamme sosiaalisen median mahdollistamina yhteyksinä kotimaahan, vuorovaikutuksena median
välityksellä toiseen maahan ja yhteiskunnallisena osallistumisena, kuten hyväntekeväisyytenä, poliittisena aktiivisuutena tai vähemmistöaktivismina mediavälitteisesti.
Transkulttuurisen mediaosaamisen kriittisen alueen kuvaillaan syvenevän juuri uteliaisuuden myötä ”vertailemalla” samaa asiaa useasta näkökulmasta mahdollistuneissa
transkulttuurisissa mediakonteksteissa. Vertailun tuloksena ylikulttuuristen yhteyksien esteet, kuten kotimaan kärjistynyt poliittinen tilanne tai internetin käyttöä rajoittava politiikka, mainitaan aineistossa. Ratkaisuksi nähdään vertaistuki, jota kuvataan
transkulttuuristen yhteyksien mahdollistajana:
”Internetin rooli elämässäni on näkyvä ja avaa uusia ovia, vaikka alussa minun reaktioni olikin šokki. Ehkäpä kaikkein jännittävin ja olennaisin taito tuli opittua ystäviltäni koulussa ja yliopistossa. Koska kotimaassani on sensuuri kukaan ei oikeastaan
voinut saada yhteyttä tiettyihin sivustoihin, kuten Facebookiin ja YouTubeen. Mutta
mepä jaoimme jo tuolloin keskenämme kokemuksia anti-suodattimien ja VPN:n käytöstä.” (Leyla, 22)
Narratiiveissa yksilölliset mediaelämäkerrat strukturoivat opiskelijoiden transkulttuurisia mediakokemuksia. Ne myös mahdollistavat yksilöllisen itsereflektoinnin ja
yhteisöllisen kokemusten jakamisen. Mediaelämäkertakoosteiden ryhmässä jäsentäminen taas näyttäytyy aineistossa dialogisuutena sekä itsetuntemuksena ylikulttuurisen
median käyttäjänä että transkulttuurisen merkityksen avaajana. Näkökulmat ylikulttuurisista samankaltaisuuksista, eroista ja yhdistämismahdollisuuksista avasivat tutkimukseen osallistuneiden mukaan omaan elämismaailmaan liittyviä kulttuurisia kerroksia, jotka ilman ryhmätehtävässä tehtyä yhteistyötä jäisivät näkymättömiksi:
”Ennen Suomeen tuloani en ollut tiennyt, että elämääni sensuroitaisiin tai en olisi
ollut vapaa” (Li, 22)
Kriittisen osaamisen alue rakentuu sosiaalisesta, poliittisesta ja taloudellisesta näkökulmasta paikallisiin ja globaaleihin mediakonteksteihin. Aineistomme pohjalta
transkulttuurinen käsitteellistäminen on merkittävimpiä tekijöitä transkulttuurisen
mediaosaamisen kehittymisessä.
Pienryhmässä jaettujen kokemusten mainitaan syventäneen transkulttuurista ymmärrystä, mikä ohjasi opiskelijoita kriittiseen, käsitteellistävään dialogiin. Itsetuntemus
median käyttäjänä ja ymmärrys toisen asemasta syveni juuri näiden kohtaamisten myötä: tämä mainitaan erityisesti useissa oppimispäiväkirjoissa. Aineiston pohjalta transkulttuurisen mediaosaamisen kriittisen alueen voidaan katsoa edistävän ymmärrystä
moninaisten mediakulttuuristen rakenteiden tunnistamisesta, mediaympäristöistä,
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todellisuuksista ja digitaalisista lukutaidoista (New London Group 2000; Frau-Meigs
2013; Kim 2016), niiden vaikutuksesta yksilön elämään sekä edesauttavan faktan ja fiktion erottamisessa (ks. Koehn & Swick 2006; Nohl 2007; Koehn & Rosenau 2016). (ks.
myös Taulukko 1.)

(HWWLQHQRVDDPLVHQDOXH
Loputon säiliö kaikenlaisia tunteita (Mei Mei, 26)

Opiskelijoiden elämismaailmat ovat yllättävän jaettuja ja läpinäkyviä. Jaetuista kokemuksista merkittävimmät liittyvät osallisuuteen. Osallisuutta edesauttavina tai rajoittavina tekijöinä mainittiin sosiaaliset, taloudelliset tai poliittiset tekijät. Erot eivät
näyttäydy pelkästään maanosien vaan myös maiden välillä, tulivatpa opiskelijat sitten
Euroopasta, Aasiasta tai Amerikasta. Keskiössä ovat kulttuurien moninaisuus, dialogi
ja vastuu omasta toiminnasta. Narratiiveissa tiedon soveltaminen, esiintyminen ja neuvottelu näkyvät yli kulttuurirajojen mahdollisuutena tai sen puutteena tulla huomioiduksi, omien näkökulmien jakamisena ja yhteisen ymmärryksen luomisena. Seuraava
esimerkki käsittelee osallisuutta ja siihen liittyen mahdollisuutta ilmaista tunteita ja
tehdä valintoja:
”Olen antanut Facebookille hauskan nimen, joka on ’loputon säiliö kaikenlaisista
tunteista’. Tämä johtuu siitä, että löydän Facebookista tuhansia päivityksiä, joissa käsitellään ihmisten henkilökohtaisia tunteita: onnellisuutta, hermostuneisuutta, vihaa,
surua, kateutta, masennusta ja niin paljon enemmän. On toki luonnollista ilmaista
tunteitaan, sillä jokainenhan meistä haluaa tulla huomatuksi” (Mei Mei, 26)
Kaikki opiskelijat mainitsivat jaetut mediaelämäkerrat tärkeinä oppimiskokemuksina. Kunkin opiskelijan elämismaailma koostui uniikeista kokemuksista suhteessa
mediaan, ja opiskelijat kuulivat transkulttuurisen näkökulman autenttisilta mediankäyttäjiltä. Tämä oppimiskokemus avasi opiskelijoille dialogin mahdollisuuden. He
korostivat juuri yhteistyön merkitystä syvemmän ymmärryksen syntymiselle.
Mediaelämäkerrat tekivät näkyväksi sen, että mediassa esiintyvien eri näkökulmien
hahmottaminen ja ymmärtäminen koetaan liian usein itsestään selväksi, ja asioita, kuten sananvapautta, yleistetään. Ylikulttuurisuuden syvällinen ymmärtäminen edellyttääkin, että samankaltaisuuksia ja eroja tehdään näkyväksi, jolloin mediaelämäkerrat
avaavat mahdollisuuden tunteiden pohdinnalle myös tarinallisuuden avulla. Erilaiset
identiteettitarinat toimivat siten siltana eettiseen osaamisen alueeseen vaikkapa roolien
kautta, mikä on tärkeää empatian ja tunteiden syvällisemmän ymmärryksen synnyssä.
”Mielestäni sillä ei ole merkitystä, mikä tekee kulttuureista erilaisia. On lukuisia tekijöitä, jotka muovaavat kulttuureita, kuten historialliset, taloudelliset, etniset tai jopa
poliittiset tekijät. Vaikka sanomme, että olemme juuri nyt tässä globaalisti teknologian
välityksellä verkottuneessa yhteiskunnassa, yllättävää tai ei, meillä ei vieläkään ole samanlaista mediaelämää. Oma kulttuurimme tuo meille myös ainutlaatuisen mediaelä15

män, joka on täysin erilainen ihmisillä, jotka ovat muista kulttuureista. Siksi meillä
kaikilla on hyvin erilaisia mediaelämänkertoja. – Jokainen pieni mahdollisuuskin voi
olla mahdollisuus luoda siltoja kulttuurien välille, jolloin oppiminen voidaan suorittaa
yksinkertaisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.” (Yun, 22)
Aineiston pohjalta eettinen osaamisen alue edistää tietoisuutta omasta transkulttuurisesta vastuusta transkulttuurisissa mediaympäristöissä. Tärkeänä oppimiskokemuksena mainittiin yhdessä jaettu tieto yksilöllisissä elämismaailmoissa ilmenevästä
eriarvoisuudesta, median vaikutuksista omiin tunteisiin, käsityksiin ja erilaisiin rooleihin. Jaetun tiedon mainittiin kasvattavan transkulttuurista ymmärrystä. Tutkimuksemme antaa viitteitä, että opiskelijoiden jakamat kokemukset auttoivat rakentamaan
uudelleen omaa narratiivia suhteessa toisiin, ja edistivät siten transkulttuurisen identiteetin rakentumista.
Eettinen osaamisen alue liittää aiemman tutkimuksen pohjalta aineiston ja tutkimuskirjallisuuden osallisuuden kuiluun, tiedon läpinäkyvyyteen ja eettisiin haasteisiin
(New London Group 2000; Jenkins ym. 2009, 2016). Ymmärrys yksilöllisistä elämismaailmoista, (Domenig, 2007), dialogin ja omien tunteiden ilmaisun merkityksestä
(Koehn & Swick 2006; Nohl 2007) sekä tietoisuus muuttuvista mediaympäristöistä
ja niiden vaikutuksesta yksilöön (Frau-Meigs 2013) korostuvat. (ks. myös taulukko 1).
Eettinen osaamisen alue yhdistyy käytänteiksi, joissa kansalaisuuden merkitys kapenee
ja globaali maailmankansalaisuus laajenee (Kim 2016). Dialogin merkitys korostuu rakennettaessa maailmankuvat ylittävää eettistä ulottuvuutta (Appiah 2006). (ks. myös
taulukko 1.)

3llWHOPlW
Tutkimuksemme avaa keskustelua transkulttuurisesta näkökulmasta suhteessa mediaosaamiseen, media- ja informaatiolukutaitoihin sekä mediakasvatukseen. Sen pohjalta
voi hahmottaa transkulttuurisessa mediaosaamisessa informatiivisen, kriittisen ja eettisen alueen. Laadullisen toimintatutkimuksemme aineiston pohjalta ei voi määritellä
yksittäisiä taitoja vaan laajemmin oppimiseen ja opetukseen liittyviä osaamisen avainalueita ja teemoja.
Informatiivinen osaamisen alue esiintyy opiskelijoiden narratiiveissa median transkulttuurisena saavutettavuutena ja sen myötä osallisuutena tai osallisuuden puutteena.
Tulokset tukevat aiempaa tutkimusta kahdesta näkökulmasta: Ensinnäkin aineistossa
navigoimista yli kulttuurirajojen hyödynnetään erilaisina mediailmaisun muotoina.
Toiseksi transkulttuurisen mediaosallisuuden eriarvoisuus on nähtävissä opiskelijoiden
välillä yli kansallisten rajojen (Jenkins & ym. 2009; 2016; Kim 2016). Mediaosallistuminen näkyy lähinnä sosiokulttuurisena digitaalisena eriytymisenä eikä niinkään kolonialistiseen ajatteluun pohjautuvina pääsyn (access) digikuiluina (Peter & Valkenburg
2006).
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Transkulttuurisen mediaosaamisen kriittinen osaamisen alue näyttäytyy aineistossa itsensä peilaamisena eli refleksiivisyytenä, joka avaa mahdollisuuden ylikulttuuriseen kyseenalaistamiseen, stereotypioiden purkamiseen ja erilaisten arvomaailmojen
pohjalta transkulttuuriseen käsitteellistämiseen (esim. Cazden ym. 1996; Kim 2016).
Eettinen osaamisen alue rakentuu tietoisuutena eettisesti kestävästä ja vastuullisesta
toiminnasta transkulttuurisessa mediassa (New London Group 2000; Cazden ym.
1996). Eettisestä näkökulmasta tärkeiksi nousevat aineistossa esimerkiksi erilaiset kosmopoliittiset käytänteet (cosmopolitan practice) (Hull, Stornaiuolo, Sahni 2010; ks.
myös Appiah 2006). Niillä tarkoitetaan rajat ylittävää erilaiset kulttuurit huomioivaa
asennetta (cosmopolitan mindset) (Kim 2016, 202), jossa lähtökohtana on transkulttuurinen kansalaistoiminta yli rajojen, myös verkossa.
Transkulttuurisen mediaosaamisen tiedostamiselle ja edistämiselle on tarvetta kaikilla kouluasteilla, vapaassa sivistystyössä ja mediassa, jotta saadaan otetta esimerkiksi
etnisiä vähemmistöjä ja pakolaisia koskevaan vihapuheeseen ja disinformaatioon verkossa (ks. Kotilainen & Pienimäki 2017). Transkulttuurinen mediaosaaminen ei siten
kapeudu yksin kansainväliseen maisterikoulutukseen, tutkimuksemme kontekstiin.
Miten transkulttuurisia mediakompetensseja tulisi edistää? Tulostemme pohjalta
ymmärrystä transkulttuurisista mediasuhteista voidaan rakentaa pedagogisilla ratkaisuilla, jotka edistävät opiskelijoiden omaa, kriittistä ajattelua ja yhteisöllistä dialogia.
Tutkimuksessamme yksilölliset mediaelämäkerrat ja niiden jakaminen opiskelijalähtöisesti opintoryhmän verkkoympäristössä mahdollistivat samanaikaisesti henkilökohtaisen ja yhteisöllisen kokemuksen. Tässä pääosin kansainvälisten maisteriopiskelijoiden narratiivisia aineistoja hyödyntävässä toimintatutkimuksessa tulokset ovat
yksilöllisiä, kun jokaisen opiskelijan elämismaailma koostui uniikeista kokemuksista
suhteessa mediaan, mutta ne muodostuivat yhteisöllisiksi, kun opiskelijat kuulivat
transkulttuurisen näkökulman jaettuina opiskelijatovereiltaan, autenttisilta toisilta
mediankäyttäjiltä. Lisäksi tämä subjektiivinen yhteisöllisesti jaettu tieto asetettiin sosiokulttuurisiin yhteyksiin maisteriopinnoissa, kun se jaettiin koko kurssille kommentoitavaksi, samalla edelleen rakennettaviksi uusiksi kertomuksiksi osana elettyä elämää
ja koettua todellisuutta (esim. Kotilainen 2001).
Yleispäteviä toimintamalleja ei välttämättä edes ole mahdollista löytää (Jokikokko & Järvelä 2013), mutta esittämäämme pedagogista tapaa voi aina soveltaa erilaisissa
pedagogisissa konteksteissa. Käsitteellisesti tutkimusta transkulttuurisesta mediaosaamisesta olisi hyvä jatkaa tilastollisella otteella, tutkimuksemme aineistoa laajemmalla
aineistolla ja monimetodisesti.
Monilukutaitoja ja mediaosaamista koskeva käsitteistö on monitieteinen, ja ilmiöt
jatkuvassa muutoksessa. Samoin kulttuurien moninaisuutta ja transkulttuurisuutta
koskeva osaaminen on jatkuvassa muutoksessa (esim. Laitinen, Nokelainen & Pylväs
2015, 76). Tarvitsemme yhtä aikaa erilaisia tutkimuksia suhteessa transkulttuuriseen
mediaosaamisen ja sitä tukevaan pedagogiikkaan.
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Tutkimuksemme osoittaa tulkinnallisen rajallisuutensa mutta toimii kontekstikritiikkinä pedagogiseen tutkimukseen, joka jättää huomiotta oppijoiden mediakulttuurit (Buckingham & Sefton-Green 1996). Tarvitaan edelleen käytäntölähtöistä
uudistavaa tutkimusta, joka edistää tapoja kehittää pedagogiikassa oppijalähtöisyyttä,
tutkimusperustaisuutta ja yhteisöllisyyttä varsinkin kulttuurisessa sensitiivisyydessä.
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This article explores how international higher education students reflect on their learning
of transcultural media competencies while participating in the media pedagogical
method called Media Life Study. The action research, in which Media Life Study was
implemented, took place during a Transcultural Perspectives in Media Education
course held in spring of 2016, as part of the Erasmus+ project called e-Media Education
lab (e-Mel.org) at the University of Tampere in Finland. The Media Life Study was
conducted in four learning cycles: 1) an individual narrative, 2) a group production, 3)
video news, and 4) a learning diary. In this research the theoretical frameworks of media
education, transculturalism, and autobiography are combined with empirical data from
autobiographies, video news, and interviews with international Master’s students to
analyze transcultural media users and their practices through the perspective of critical
reflection. The findings show that Media Life Study as a pedagogical method brings
opportunities and awareness related to transculturalism in societies. Media Life Study
is a reflexive practice based on an autobiographical approach. This is important, that
can contribute to the understanding of transcultural media users and their practices,
and further support the development of transcultural media competencies and
intercultural dialogue.
Keywords: media education, transcultural media competencies, automediality, Media
Life Study, critical reflection
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,QWURGXFWLRQ
Today, our lives are dominated by media culture and both have become irrevocably
networked together. This development has reached educational institutions, where
individuals’ everyday agency appears to communicate through links between
individual “producers” for example in social media (Bruns 2008; see Poletti 2017).
The meaning of “agency” appears in this study as a mixture of diverse discourses,
practices, and cultures offline and online. For example, individuals’ autobiographical
life narratives are easily captured by smart devices (Jenkins et al. 2009; Jenkins, Ito,
& boyd 2016) and shared through social media like YouTube or Facebook. This kind
of agency, especially in media culture, connects transcultural media users and their
diverse “experimental spaces” such as gender, age, ethnicity, social class, educational
background, and generation (Nohl 2007; Kim 2016). In this study, the notion of
‘transcultural’ aims to link cultural diversity and media culture, which are perceived as
extremely interconnected and entangled with each other (Welsch 1995; see Bradford,
Allen & Beisser 2000, 36). This notion also expands beyond learning environments
from formal higher education institutions to participation in a range of cross-cultural
communities that are increasingly connected through mobile devices (see Jenkins et
al. 2016). They also allow individuals to construct their own lifeworld’s online and/or
offline, based on personal attitudes and values, biographical experiences, external living
conditions, and sociocultural backgrounds, and within the educational institutions
they inhabit – even classrooms (see Gutiérrez, 2008, 150; Potter & McDougall 2017,
2018). Therefore, educational institutions should provide learners with diverse ways
of learning and expressing themselves and should seek opportunities to support and
encourage students and teachers to develop their own pedagogical methods in which
media skills and competencies are developed.
Research in this field, although still in its first stages, has shown that even the new
generation of teachers are unprepared to shape their students’ digital and media skills
(Borthwick & Hansen 2017; [Author]; Ranieri, Bruni, & Kupiainen 2018). Teachers
have had challenges to create a “transactional learning space” (Erstad, Gilje & de Lange
2007, 185). Meaning spaces, which can accommodate both the formal demands of media
curriculum and students’ existing media expertise with digital media tools available for
example at home (Judge & Tuite 2016). Instead of ignoring the cultural power that
circulates individual lifeworld’s within various networks, education institutions could
harness these experiences into teachable moments, especially from the perspective of
the individual. Therefore, new information is needed on how media and its use by
transcultural users can create new kinds of knowledge and skills, which result in newly
formed competencies.
This article investigates how life narratives and mediation intersect with teaching
and learning in the pedagogical method called Media Life Study ([Author]; see also
Kotilainen, 2001), based on an individual’s autobiographical production, involves
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cooperation between the student’s individual lifeworld and their social community, is
guided by a sociocultural approach to learning (Säljö 2004; Vygotsky 1982). The article is
based on action research that was implemented in the spring of 2016 at the University of
Tampere in Finland as a part of the Erasmus+ funded project e-Mel.org. Action research
provides the benefit of linking participants from diverse cultural practices, aiming for
student participation, liberation, and empowerment (see. Carr & Kemmins 1986, 164).
The empirical data are drawn from eighteen international master’s students’ narrative
productions, from childhood through the present, and interviews. The narratives are
analyzed as autobiographical productions, with a focus on their reflections regarding
the transcultural nature of their media practices and key changes in their media life
course. In this study, the key question is: can Media Life Study work as a pedagogical
method that enables the learning of transcultural media competencies? And if so, then
how?

0L[LQJWKH7UDQVFXOWXUDOZLWK$XWRELRJUDSK\
It is important to be aware that individuals do not necessarily experience the same
things at the same time, although their lives may bear many similarities in our globally
mediated reality (Rantanen, 2005 [2010], 44). By being opening to cultural diversity
and expanding individuals’ understanding, diverse media environments enable an
unprecedented array of pedagogical choices regarding mediation. Transcultural
autobiographers and media users then negotiate these choices (Poletti 2017). Several
researchers have supported this view (Frau-Meigs 2013; 2015; Jenkins et al. 2009,
2016; Kupiainen 2013; Livingstone 2012), yet pedagogical methods have not yet been
adequately developed to meet the newly formed needs (see Buckingham 2003; Kim
2016; [Author]; Kotilainen & Pienimäki 2017; Nohl, 2007; Ranieri, Bruni & Kupiainen
2018). Within these media pedagogical discussions, the sociocultural perspective
provides a desired perspective, yet the focus has been more on digital technology in
teaching.
Information exchange is an integral part of everyday media participation, for
example the use of social media. However, such participation is not “obvious”, even
when it is emphasized as an integral part of media (Kupiainen 2013, 117). We tend to
connect to social networks dominated by groups of existing friends, not by distant or
foreign others (boyd & Ellison 2008; Ito et al. 2008). A pedagogical method that utilizes
modern technology and makes visible the networks and lifeworlds that are not present,
particularly in an individual’s everyday life, is central to this work. Inclusive pedagogical
methods, in which individuals participate in setting their own challenges in digitalized
culture, are needed. This may prevent social segregation that occurs offsite (see also
Prinsloo & Walton 2008), shrink participation gaps and ethical problems (Jenkins et
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al. 2009, 2016), and avoid cultural disputes, instability, and transition problems in the
mediated world (Lewis, 2002, 23-24).
Autobiographical research offers one way for the mediated world to capture the
slightest details of an individual lifeworld. It has been criticized for being exclusionary,
with an emphasis on the Western tradition of individualistic life narratives, and
it is still seeking its place within media studies. To expand on this perspective, a
possible theoretical framework for doing so involves the concept of automediality or
automedialität (Dünne & Moser 2008), which expands the construction of subjectivity
in writing, images, and new media. It defines self, then, as a marker of reflexivity,
both online and offline, in which subjectivity is constructed through visual/textual
combinations (Dünne & Moser 2008). Conjoining autos and media, the concept
redresses a tendency in autobiography studies to consider media as a “tool” for rendering
a pre-existent self (Smith & Watson 2010, 168). Automediality, then, offers important
factors for today’s pedagogical approach. Firstly, it responds to critics by centralizing
the perspectives of individuals. Secondly, it opens up the possibility to analyze selfconstruction through practices both online and offline with the use of multiple texts
and, ultimately, enables a transcultural perspective of a subject. Thirdly, new media
expands the field of self-representation beyond the literary to transcultural media
practices (see Kim 2016; Nohl 2007). The starting point of diverse communication
processes is a pluralistic epistemology that considers different subjectivities (Welsch
1999). Pluralism involves cultural diversity, while epistemology is based on individual
experiences, where personal observations and life experiences are emphasized as sources
of information. Therefore, it is necessary to define and deploy new forms of transcultural
subjects through this process.
A transcultural perspective as such offers a view of individuals as agents of their
own lives and as transmitters of cultural scripts, as models of identity to illuminate
the gradient nature of culture and the ways in which they “create” and “distribute”
its meanings (Lewis 2016). Having a transcultural perspective within media culture
means realizing the multidimensionality of human life – from global networks to local
communities, in both offline and online lifeworld’s in which the dynamic identifications
of individuals in society appear (Frau-Meigs 2012). When the transcultural lifeworld of
an individual is linked with their media cultural media practices and participation in
a self-reflective manner, this may be referred to as “transcultural media competence”
([Author]). For example, a transcultural-media competent student or teacher can adopt
to a unique lifeworld and agency from diverse cultures as a part of their own cultural
heritage, discourses, and practices. This highlights the fact that individual lifeworld’s
cannot be defined fully by cultures, as they go beyond them.
To understand the everyday actions of an individual, it is necessary to adopt a
situational perspective by recognizing the individual’s autobiography, interests, and
strategies of living. The meaning of media during different parts of the individual life
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course has, then, an important duplicate role; it represents one’s self, such as through
a generation-specific experience (which media were typical at which time), and by
reconstructing the influence of media in early life into later media practices (Aufenanger
2006). To examine the role of individuals in generation-specific perspectives and complex
effect of media and communications worldwide, the method Global Mediagraphy was
introduced for self-reflective learning by Terhi Rantanen (2005). The method enables
us to reflect upon and compare our own experiences and the globalization process
simultaneously in families and generations from around the world (Rantanen 2005,
169; see also, Schofield & Vettenranta 2015). As a result, this kind of method can lead
to self-reflexivity.
Similar findings were reported by [author], who applied the pedagogical method
of Media Life Study (see also Kotilainen 2001) to reconstruct the influences of
transculturalism. This autobiographical approach enables a learner to reflect upon their
media practices from early life until today and to evaluate its effects on education. Based
on data collected from international master’s students, they found that a transcultural
understanding of media could be built with pedagogical solutions that fostered students’
own critical thinking and collaborative dialogue. The students’ self-reflections brought
understanding in three transcultural media competency areas: informative, critical,
and ethical. The informative competency area has to do with digital media accessibility
(Peter & Valkenburg 2006) and participation or lack thereof (Jenkins et al. 2009, 2016).
The critical competency area represents self-reflection from a transcultural perspective
(e.g., Kim 2016), such as analyzing sociocultural diversity and e-presence (see FrauMeigs 2013; 2015). Lastly, the ethical competency area addresses inequity in mediated
practices and transcultural civic activity, including online participation (Nohl 2007).
There is still a need for more accurate methodological and reflective knowledge to
understand individual lifeworld’s and the key changes in mediated societies. In the
present study, the autobiographical approach will act as an instrument for understanding
transcultural media experiences.

5HÀHFWLQJRQ7UDQVFXOWXUDO0HGLD8VHUVDQG7KHLU3UDFWLFHV
While the reflection needs closer attention, for now, I employ the concept of “Third
Space” in the analysis of learning and teaching in the media education context.
Originally, the concept was used by Homi K. Bhabha (1994, 1996) while reflecting upon
the immigrant’s hybrid spaces and differences in experienced cultures, self-expression,
and identity. Kris. D Gutiérrez (1995), along with her literacy scholar colleagues, first
implemented the notion of Third Space into educational research by analyzing their
early conceptualization within teachers and students’ hybrid spaces. At the center were
the individual scrips – the formal and informal, official and unofficial spaces of the
learning environments – which intersected and created the potential for authentic
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interaction, shifting the social organization of learning and what counted as knowledge
(Gutiérrez et al. 1995). In their research Potter and McDougal (2017; 2018) linked
Third Space, dynamic literacies and curation, suggesting that Third Space offers a
productive, yet not merely reflective, space that engenders new possibilities for learning
by concentrating the significate boundaries of cultures and their meanings, values and
interactions between learners and artefacts, bodies and spaces in lived experiences. In
this study, Third Space as such enables the chance to employ the diverse cultural scrips
within diverse learning environments, and as such offers an approach to transcultural
media pedagogy, in which the learning is based on international Master’s students’
development of transcultural media competencies (see Table 1.).
7DEOH7KHFRQFHSWVIRUDQDO\]LQJUHÀHFWLRQ
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To concretize their learning events, I employ Nohl’s (2007) two media educational
concepts of “cultures of media practices” or Medienpraxiskultur, and “media bildung”,
for further reflection. The first refers to habitual patterns of media practices collectively
shared by members of a special social group, including different “experimental spaces”
(Nohl, 2007). “Media bildung” refers to a process of fundamental change in individuals’
attitudes toward the subject matter covered by the media and/or toward the media itself
(Nohl 2007, 415). In the present study, the perspectives of transcultural media users and
their media practices are illuminated by the international master’s students’ experiences
and reflections.
Quite often, the framework of cultural orientations that structure individuals’
media practices may remain in place. Each culture and community have habitualized
patterns of practices that are shared collectively by its members, and these are often
unconscious. In this study, the focus is on the international Master’s students learning
through, and about, media; learning is viewed as an active, creative and reflective process
that includes knowledge of media literacies.
To understand cultural multidimensionality and overlapping, conjunctiveknowledge,
or knowledge that conjoins individuals with their cultures, is needed. In this study,
learning activities like individual autobiographies, collective diaries, and video news
aim to conjoin the transcultural media perspective of the participants. The abovementioned activities serve as “orientating functions” (Marotzki 1996), meaning that
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the learners acquire knew knowledge through action and reflection. For example, the
learners identify the development of their own attitudes toward their media practices
and their learning in the societal, transcultural, and historical contexts, all of which
is possible through reflection. In turn, when the reflection is orientated toward the
participants’ own action(s), this could be seen as reflexivity. This requires competent
handling of the media, reflection upon it, and the ability to adjust appropriately to
unknown or diverse media situations, and is called media bildung (see Aufenanger
2000).

&RQWH[WDQG0HWKRGV
This study is based on data from the Transcultural Perspectives in Media Education
course (5 ECTS) held in spring 2016 at the University of Tampere in Finland, as a part
of the Erasmus+ project e-Mel.org. The course was given during a pre-service training
and as the third course in a two-year international Master’s Degree Programme in
Media Education (120 ECTS). All students had begun the programme in September
2015. The language of instruction was English, which was the mother tongue for only
two participants (females originally from the US).
The eighteen student participants came from 12 different countries: Bangladesh (1),
China (1), Finland (3), Greece (1), Hungary (1), Iran (1), Lebanon (1), Russia (2), SouthKorea (3), Thailand (1), US (1), and Vietnam (2). All had a bachelor’s degree in media
studies, educational studies, or a related field. Fifteen of the participants were female
and three were male students. Ages ranged from 22 to 35 years old. There were large
differences in their previous work experience as educators or media professionals; some
had 5–8 years of work experience while others had none. The students may be at least
middle-class because studying in Finland without financial resources is not possible.
The purpose of the course was to learn a special pedagogical method called Media
Life Study (Kotilainen, 2001) for teaching in an intercultural classroom. The method
enables reflection on transcultural uses and perceptions of media from different
sociocultural perspectives. The pedagogical goals of the course were defined in terms
of both theory and practice, that integrated into the tasks and learning activities
throughout the course. After completion of the course, the students were expected to
understand the transcultural diversity in media experiences, and to give one memorybased media pedagogic method for their own media uses, such as the role of media in
societies and media literacies in intercultural contexts of learning.
The participant students were recruited during their first classroom setting in Spring
2016. The students were explicitly made aware that their decision to participate in the
study as a part of action research project would have no effect on their assessment in the
course. A consent letter was distributed to students allowing them to opt out of the study
without feeling pressured. The letter provided information about the voluntary nature
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of participation, about the study, the researcher’s contact information, and guidelines
for learning practices (lectures, exercises, student work and literature). The willingness
to participate in an interview at a later date was asked in the letter, for which the
students supplied their private email address for contact. Moreover, the letter explained
that the data produced by the students would remain anonymous, confidential, and
would only be used for research purposes. All eighteen students signed a consent letter.
Both researchers conducted the course. They both carried out the first lesson. One
was responsible, as the course instructor, for the course design, teaching, guidance, and
evaluation, while the other, the author, had a primary goal of collecting data for her
dissertation, implementation of the course online, and interviewing the participants.
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The entire course was implemented as workshops, mainly in small groups and mostly
online. The language of instruction was English. The three- or four-person groups
formed by students worked in selected network environments, such as Moodle, Google
Drive, or/and in a closed Facebook group. The course had two guided meeting sessions
of four hours each, where the students met face-to-face.
In cycle 1, the first meeting was in a classroom in which the students formed small
groups. During this meeting, the course program, its targets, and relevant material
were discussed. Both researchers held half-hour lectures to introduce new concepts; the
first lesson was about youth media relations in the light of international comparative
studies, and the second lesson, given by the author, was related to transculturalism,
multiculturalism, and interculturalism, particularly in communication. After the
first lesson, the students were instructed to write individual narratives, with specific
attention given to their media experiences from their early years until the present, and
from the perspective of transcultural media.
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In cycle 2, the written individual narratives (total 18) were shared online in five small
groups in a closed space, such as Moodle, Google Drive, or a Facebook group. Before
assembling collective diaries, they were advised to read each individual narrative to have
a pre-picture of each group member’s media life. They were advised to juxtaposition
the commonalities and differences. In this cycle, they met without supervisors in small
groups, either online or in a café.
In cycle 3, the meeting was in a classroom with the teacher, who held a 30-minute
lecture about video news and news criteria as a video-news tutorial. In addition, the
summaries of the collaborative diaries were discussed, serving as the starting point
for the video news creation. The news videos (total 5) were produced in small groups
using smart phones and published online in a closed Facebook group for all the
participating students to engage in reflective discussion. Throughout the course, the
other international students in the class were the target group for the news.
In cycle 4, the students wrote individual learning diaries (total 18) about their
meaningful learning experiences. The diaries served as final and reflective selfevaluations of each student’s learning. The instructions for the learning diaries were
online; they were uploaded to Moodle, and there was no further group discussion.
The aim of cycle 5 was to reflect on the transition from learner to teacher in a
memory-based media pedagogic method; students reflected on the role of media in
diverse societies, the understanding of the transcultural diversity in media, and learning
media literacies in intercultural contexts. The semi-structured interview in cycle 5 was
conducted in Fall 2017, by the author. This was after the participants had completed
their final year of in-service training, such as teaching. At that time, they had lived
minimum of two years in Finland. Six of the eighteen students (from China, Finland,
Lebanon and Russia) expressed their interests to participate in the interviews. Almost
all of these participants had used the memory-based media pedagogic method or similar
in their in-service training. One of them used this method with first-year high school
students, another with first-year university students, two of them participated in media
workshops organized for young people, especially for migrant youth, and one did not
use the method at all. The narrative productions, along with semi-structured interview
questions, were emailed to them individually before the interview. The interview mode
and time was chosen by the participants as follows: two of the students chose individual
face-to-face appointments held in a university cafe, one wanted an email interview, and
two of them chose individual Skype meetings. The face-to-face and Skype interviews
were recorded and lasted 40-60 minutes. All interviews were transcribed shortly after
completion.
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5HVHDUFK'HVLJQ
The research design may had its limitation while the action research project was
nested within a course taught by researchers. Therefore, the participant students were
comprehensively involved in all phases of the cyclic nature of the action research, which
enabled observation, reflection, and changes in the plan (Carr & Kemmins 1986, 164).
The Media Life Study method facilitated the cyclic process. Action research as a research
design enabled a collaborative process (Reason & Bradbury 2006). To create a larger
spiral for one large action research, the method was divided into learning cycles; each
learning cycle followed the previous one, and the findings were fed directly back into
the environments from which they were generated. Using generated autobiographies
provided a greater understanding of phenomena in the context of students’ own
accounts of their personal development, histories, and sense of diversity. In this
study, having data from international master’s students from twelve different nations
can be considered a strength of this study. The individual narratives created through
collaboration are interesting in their own right.

'DWD$QDO\VLV
To create meaningful, clear, and coherent information based on the international
master’s students’ reflections on Media Life Study, the data was analyzed with
inductive content analyses. At first, to perceive the overall picture, the data were sorted
into individual narratives (IN), collaborative diaries (CD), learning diaries (LD) and
interviews (INT). The video news (VN) analyses were based on the participants’
written entries in their narratives. The research data contained written narratives and
learning diaries (totaling 76 pages and 29,846 words), recorded interviews (5 hours and
39 minutes) and video material (15 minutes).
To separate the participants from one another, the running numbers and notes from
age, gender, and nationality were used. Second, the entire dataset was read through
several times to gain an understanding of the contents by comparing differences and
similarities. At the same time, the data were reduced by making notes and placing
headings on students’ reflections on their learning. Thirdly, the data were categorized
and abstracted to sub-themes by using content-characteristic words; observational
notes on different subject areas were extracted to describe different aspects of the texts
without losing the nuances of the related phenomena (cf. Tuomi & Sarajärvi 2002).
Finally, the data were formulated in terms of themes to describe the phenomena related
to the students’ reflections on learning and teaching transcultural media competencies.
The reliability of this study is a matter of coherence between the empirical data,
the analyses, and the findings. The data analyses were carried out systematically and
comprehensively to portray and interpret the international students’ experiences and
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thoughts, as this helped reveal how their life experiences could be understood within
contemporary cultural and structural settings. This method has the important merit
of facilitating the understanding of major social shifts by showing how the students
within groups and institutions (Roberts 2002, 5) interpret experiences. In this study,
the narratives of transcultural media users were examined. The method, then, enabled
students to mirror both the macro structure and the micro levels of their lived experience
(Livingstone 2003, 421). They narrated their transcultural media experiences, which
are shared by other transcultural media users in the Finnish higher education context.
Triangulation was used to strengthen the study’s validity: using a variety of methods
provided diverse ways of looking at the same phenomenon, adding credibility, and
strengthening our confidence in conclusions (see Patton 2002, 556).

)LQGLQJV
A great deal of available information in circulation is seamlessly linked to the transformation of media technology. Therefore, it is even more important to understand
how learners conceptualize and interpret multiple communication forms. In this study,
Media Life Study as a pedagogical method offered an autobiographical approach to
learning, that can support teaching media competencies related to transculturalism,
and also online learning. The analyses of the empirical data will be presented under
the following themes: transcultural media surfaces in individual narratives; oscillation
while designing video news; and transition cycle, from reflecting on learning to teaching transcultural media. In the excerpts, the respondents have been identified with a
gender-specific pseudonym and their actual age.

7UDQVFXOWXUDO0HGLD6XUIDFHVLQ,QGLYLGXDO1DUUDWLYHV
The individual narratives, which considered media lifeworld’s from childhood untill
the present, appeared to be an introductory activity for the international class. The aim
of this activity was to increase the awareness of diverse transcultural media users and
the diverse transcultural media surfaces in their individual lifeworld’s. The narratives
were supposed to make these visible.
Suzanne (female, > 30, IN), in her excerpt below, reflected on writing individual
narratives, which she shared in a small group collaboration via a closed online group
either in Moodle, Google Drive, or Facebook. She describes below how she made her
life visible to herself and to other students (lines 1-3), situated her unique interpretation
of her own transcultural media experiences into the broader sociocultural context (lines
4-7), and reflected on her learning from the perspective of other international students
(lines 8-12). She mentioned this learning activity as a starting point for her learning,
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which was mentioned among the other international students as well. The learning
activity seemed to make visible the overlapping’s of each student’s diverse transcultural
media surfaces, such as media sources and networks. Here is her excerpt:
1 My childhood memories are selective—the ones I remember involve half2 destroyed and deserted buildings, checkpoints, but also celebrations, music, and most
3 importantly, television. As the years passed and technology advanced, computers and
4 later Internet revolutionised the way society functioned – and we had to evolve with
5 them. (…) In order to study the evolution of media along the years, it is equally
6 important to study the social, political, economic and cultural development of the
7 country, as the two are directly proportional. (…)
8 I learned more about my personal “media culture” (so to speak) through the “media
9 cultures” of my peers. It was interesting to compare my media life to that of others
10 who came from different countries, especially since some features were similar.
11 Another interesting point is how other cultures have personalised social media
12 experiences according to their cultural needs and ways of expression. (…) it is
13 important, that all stakeholders collaborate and that media education should not
only
14 cater to journalism students, but also to students acquiring their teaching diploma.
15 That is one fear, that I have to be old way. (…) I think I am different now, as then.

In Suzanne’s excerpt, the informative dimensions of the transcultural media competency
area appeared as a reflection of transcultural media accessible from television to Internet
dial-up connections and online participation (lines 3–5). The critical dimension of the
transcultural media competency area showed a transcultural conceptualization, which
is a starting point in the development of transcultural media competencies. First, the
learning activity entangled Suzanne’s individual experiences into the lived sociocultural
and political contexts (lines 5-7). Second, this learning process was described as a selfreflective process while comparing differences and similarities in diverse individual
media lifeworld’s. By conceptualizing, she learned about her personal media culture
and further transcultural media literacies (lines 8–10). This autobiographical learning
activity evoked Nohl’s (2007) idea of “cultures of media practice”, mirroring the multilayered experiences and actions in personalized media environments, demonstrated by
Suzanne in line 11-12. The ethical dimensions of transcultural media competency area
can be described as transcultural understanding of social inclusion meaning both selfreflexivity and “our experience” while reflecting on the effects of media structures in
individual’s media practices, memories, and experimental spaces (lines 13-15). This kind
of learning activity links education, media, and culture (Dünne & Moser, 2008, 13) and
may support a sense of cultural identity and the formation of attitudes.

2VFLOODWLRQ:KLOH'HVLJQLQJ9LGHR1HZV
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The learning activity called video news included a manuscript written in a small group,
based on each student’s individual narrative. The aim of this group work was to connect
the transcultural media producers’ collaboration of shared experiences and values into
their identity production. The video news manuscripts were shared in a closed Facebook
group, and other students from the course were the audience. In the following excerpt,
Klara (female, >30, LD), Agata, (female, >30, LD), and Suzanne (female, >30, LD),
illustrate the collaborative process on learning transcultural media competencies:
1 Klara (female, >30, LD): challenge that I would mention we faced was
2 concerning the video-making exercise. We were not sure what was expected; the
3 description of the tasks was not completely clear for us. The style and topic of the
4 video was a little uncertain. However, we ended up with a nice result, so I think all in
5 all, the exercise benefited us. (…)
6 Agata (female, >30, LD): It was the most meaningful experience for me to watch
7 other classmates’ news and understand their perspectives. Each team focused on
8 different topics and had diverse viewpoints toward the same transcultural media
9 literacy. I learned other perspectives I would have never come up with by myself
10 without their help. (…)
11 Klara: (female, >30, LD): Bringing these topics further by creating a news video
12 was a fresh way to think about transcultural media education. I, naturally, benefited
13 from creating our own video, but I would not have thought that it would be so
14 interesting and I would learn so much from watching what the other groups had
15 created. Through these videos, I have learned about things I have never heard about,
16 like different social media platforms that are popular in different countries,
17 censorship and how people deal with it. (…)
18 Suzanne (female, >30, LD): Surely, the … communities have their own cultural
19 specificities for self-expression that do not have any equivalent in the popular
20 Western system (…)

From the very beginning, this learning activity demonstrated a challenge; the way the
learning activity was presented was unfamiliar to the students and caused uncertainty,
as Klara reflect in her first statement (lines 1-4). The uncertainty may have arisen for
informative reasons; a lack of information or interpretation or both. There may have
been wider sociocultural barriers as well, as Suzanne noted “cultural specificities for
self-expression” (lines 18-20). Despite that, the activity itself seemed to encourage the
student’s self-expression as Klara mentioned (lines 4-5) and acknowledged the participants as transcultural media users, as Agatha accompanied (lines 6-7). The learning
could be interpreted as development of the critical transcultural media competency
area, that liberated the students to add some transcultural elements, different topics,
and diverse viewpoints toward the same transcultural media, as Agata noted (lines
8–10).

13

The video news production utilized both online and offline practices and created
a collective Third Space (Gutiérrez 2008), in which the educational institution-based
concepts, and the student’s experimental spaces and personal identities were represented
in a social interaction. As Klara noted, “...creating a news video was a fresh way to think
about transcultural media education” (lines 11-15). While contradicting the diverse
cultural perspectives (see Bhabha 1994), the video news evoked a broader sociocultural
context and acted as a tool kit, for serving the “orientating function” of newly created
knowledge (Marotzki 1996). In this case, it appeared as transcultural accessibility,
participation and/or lack of such, with Klara’s description (lines 16-17). This can be
interpreted as the development of transcultural media literacy. This activity afforded
the participants the opportunity to “oscillate” between performances of individual and
community identities (Doerr-Stevens 2011, p. 3), meaning that the transition within
individual and collaborative narratives online and offline offered opportunities for selfreflection, while producing video news. The process itself expanded the subjectivity to
automediality (Dünne & Moser 2008) to analyze self-construction through practices
online and offline with the use of multiple texts and, ultimately, to open the possibility
of a transcultural subject. The video news offered a situational perspective for the
creative interpretation of their collaboration, providing multimodal expressions of
diverse cultural identities (Bass & Halverson 2012). This learning activity may evoke
the participants’ transcultural dialogic reflection process, despite misunderstandings.
As such, it may have acted as an empowering process that facilitated the transcultural
perspective.

7UDQVLWLRQ&\FOHIURP5HÀHFWLQJRQ/HDUQLQJWR7HDFKLQJ7UDQVFXOWXUDO0HGLD
The personal interviews included in the research were conducted over a year later,
after the participants had completed their final year of pre-service training and gained
experience using a memory-based media pedagogic method within their own teaching.
While the pedagogical area of transcultural media education was less discussed
in their learning diaries, the aim of interviews was to reflect their transition from
learning to teaching, this process is called “transition cycle”. Further, the aim was to
make visible how they juxtaposed their own experiences of diverse learning cycles into
desired teaching outcomes; how did they apply the role of media in diverse societies,
understanding the transcultural diversity in media, and learning media literacies in an
intercultural context, illustrated by Sasha and Yun:
1 Sasha (male, <30, INT): I have never written anything like this. (…)
2 It was interesting to notice commonalities. For example, for me, it was interesting to
3 understand that our lives have always been censored. Would it be parents or would
4 it be by government. (…) it will be the government, and actually, for that reason,
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5 parents censored your life. (…) I would not write so much about politics, but
6 that time I did. It was a huge surprise for me. (…) At first, I learned something
7 about myself. Then I learned differences about different cultures. And it was
8 actually interesting to figure out the different media as such. That we all used
9 similar networks, but in different countries. Actually, it was interesting to do the
10 video shooting itself. To have conventions, because we did it together from
11 different backgrounds. (…) In some places, the situation with freedom is different;
12 some places it does not exist at all. It is important for media educators to understand
13 those differences and not only to know how to use certain media, but also know the
14 political and cultural situation in some countries.

Reflecting on learning, Sasha mentioned, that the Media Life Study method was
influential in his learning experience, and it made visible the role of media in diverse
societies, commonalities, and differences (lines 1-2, 6-7). Further, the juxtaposition
of other student’s individual lifeworld’s and collectively shared transcultural media
practices made it possible to develop learning media literacies in intercultural contexts.
The remarks of media censorship (lines 3-5) and diverse media networks (lines 8-11)
appeared in Sasha’s reflection as critical self-reflection. The used method enabled him
to enhance his transcultural understanding (lines 12-14), which could be interpreted as
a critical transcultural competency area.
Yun, in her excerpt below, supported Sasha’s perspective about self-reflective
learning, mentioning that they reflected back on the assignment (lines 15-18). This
could be interpreted as life history and learning from that, which seemed to create a
basis for understanding of transcultural media perspectives:
15 Yun (female, >30, INT): It was kind of new, that they wanted to reflect our life
16 back in that assignment. I think it was unique. (…) It was interesting how I see me
17 as such. (…) Media Life Studies kind of shows, that I learned something from
18 other countries. I may say that at that point, I learned something new.

In teaching, the memory-based media pedagogic method had both difficulties and
benefits for Sasha. The difficulties seemed to relate to conceptualization, collaboration,
and communication as Sasha noted, describing the lack of dialogue among the
participant university students (lines 22-23). But, at the same time, the method itself
seemed to be useful in teaching, as he gathered information of media and its effects
in diverse societies, “in very short time” (lines 25-26). The method seemed to enhance
understanding of the transcultural diversity in media. Sasha wrote:
22 Sasha (male, <30, INT): It was hard for them to discuss. During the discussion
23 there was no dialogue between them. It was very difficult to find similarities. (…)
24 For me as a teacher to learn themselves. Moreover, they have changed to know
25 others. (…) In very short time, you will get exposure from people’s character. In
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26 addition, even if they are from different countries.

Yun followed Sasha in her reflection describing the method as useful for teachers and
students to “see their life” (lines 27-32). The method enabled her to gather information
of these high school student transcultural cultural knowledge and understanding. Here
is Yun’s excerpt:
27 Yun (female, 30, INT): I think, the thing was, that I did not use just that method. I
28 wanted to preview what they knew about cultures and how they experienced
29 culture as such. It gave me an overview of their direct experiences. (…) The thing
30 is somewhat useful for teachers and the student, that they can see their life. For
31 example, when other students saw my Media Life Study, they actually saw a
32 chronological aspect of my life.

They both pointed out that the method enabled the view of participants “direct
experiences” or “personal characters”. These views were valuable for teachers to
understand the possibilities for participants’ “cultural remembering”, that is, their
history and how it was elicited, acknowledged, and valued (Smith & Watson 2010). It
seems, that the learning process as “transition cycles” entangled diverse cultural scripts
for teaching, allowing a Third Space to emerge (Gutiérrez 1995; 2008).

'LVFXVVLRQ5HÀHFWLQJ0HGLD/LIH6WXG\DVD3HGDJRJLFDO0HWKRG
In this study, I was interested to investigate how life narratives and media intersect
with learning and teaching the pedagogical method called Media Life Study ([Author];
see Kotilainen, 2001), and do the learning cycles enhance these international master’s
student’s transcultural media competencies through autobiographical productions and
reflection. The used method enabled a valuable insight about these participants learning
and teaching processes and it turns out that meaningful learning moments extended
the students’ repertoires of practice in ways that enable them to become designers of
their own learning and teaching (see Gutiérrez 2008), based on their values and beliefs.
Media Life Study as a life-historical method seemed create a learning space called
Third Space (see Gutiérrez 2008; Potter & McDougall 2017; 2018), that enabled a
connection between the participants’ individual lifeworld’s and their social community,
guided by a sociocultural approach to learning (Säljö 2004; Vygotsky 1982). By working
at the intersection of transculturalism and media, there seems to be evidence that
the autobiographical approach supported these students in understanding the role
of media in diverse societies and understanding transcultural diversity in media. In
this way, they may have gained an understanding of what informative-, critical- and
ethical transcultural media competencies may be. The process seemed to expand the
subjectivity to automediality (Dünne & Moser 2008), to analyze self-construction
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through practices online and offline with the use of multiple texts, and ultimately to
offer the possibility of a transcultural subject.
Through learning activities, the pedagogical method afforded the participants the
chance to present their individual experimental spaces (Nohl 2007) in transcultural
media culture. To begin, two learning activities that involved face-to-face meetings
along with online-learning, in which collective diaries based on individual narratives
were used, seemed to be a starting point for transcultural understanding. Secondly, two
learning activities were entirely online, where the collective diary creation acted as a
manuscript for multimodal production, which was the video news. This process aimed
to bridge the participants’ diverse experiences to transcultural expertise and seemed to
expand their foundation of transcultural conceptualization.
In terms of creating video news, the learning activity encouraged them to reflect
upon who they were, on the labels and differences they had been assigned, and what
identities they might adopt through this productive discourse. This might not have
been possible without collaborative work online and offline during the entire method
itself. The learning activity seemed to prove particularly useful, enabled a situational
perspective, and somewhat made visible the transcultural media surfaces in their
individual lifeworld’s, online and offline. The learning activity enabled the student’s
“oscillation” between diverse narrations (Doerr-Steven 2011), which means that the
learning activity allowed them to share their specific memories and media experiences
in a transcultural perspective and, furthermore, to link them to transcultural media
literacies in education and media bildung.
The pedagogical method could act as a kind of “identity vector” (Smith & Watson
2010), meaning that it offered these participants a broader sociocultural context in
relation to transcultural media understanding and identity. The method itself may
have liberated self-expression and allowed participants to acknowledge their agency as
transcultural media users. The agency was reflected upon in the participants narration
of transcultural media accessibility, participation or lack thereof, and was linked to
transcultural understanding of social inclusion and understanding of transcultural
diversity in media. As Sasha noted, it was “…actually interesting to figure out the
different media as such. That we all used similar networks, but in different countries”. The
support received from other participants’ feedback facilitated interpretation through
another transcultural perspective that may have helped the students to understand their
present selves more deeply: they had possibility to describe their memories, experiences,
identities, spaces, embodiments and agencies. The method enabled many Third Spaces
to emerge, and that way linked both their individual cultural identity and the common
cultural identity, or “our identity”.
This study is an example of what is possible when educational environments are
arranged in ways that support and expand on students’ possibilities for self-expression
by organizing the diverse cultural practices and forms of mediation towards new kinds
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of learning which utilize a sociocultural approach for media education. This study
has its practical and interpretative limitation, but nonetheless serves as a contextual
critique of pedagogical research that ignores the learners’ media cultures (see Ranieri,
Bruni, & Kupiainen 2018). To conclude, in this study the autobiographies, as well as the
narratives and video productions produced collaboratively, brought empirical material
into productive dialogue with media studies, and linked these participants’ individual
lifeworld’s and mediated practices to broader transcultural contexts in education.
Attention to media pedagogical methods that intersect transcultural users and their
media practices can potentially influence the future of how we teach and learn.
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