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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia vanhempia mediakasvattajina ja kartoittaa kodin mediakasvatuksellisia käytäntöjä, jotka liittyvät lasten
tietokoneenkäyttöön. Tutkimus on luonteeltaan kulttuurintutkimusta ja sen teoreettisen viitekehyksen muodostavat ennen kaikkea Juha
Kytömäen (1999, luku 4) tutkimus televisiokasvatuksesta lapsiperheissä ja lisäksi James Lullin (1990) teoria medioiden sosiaalisista
käyttötarkoituksista ja David Buckinghamin (2000) käsitykset lapsuudesta ja kasvatuksesta nykyisessä mediakulttuurissa.
Työn keskeinen lähtökohta on kasvatuksen laaja määritelmä (Suoranta & Ylä-Kotola 2000, 33-34), jonka mukaisesti mediakasvatuksella
tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kaikenlaista vaikuttamista mediasuhteisiin. Mediasuhteilla tarkoitetaan yksilön tapoja käyttää medioita ja antaa
merkityksiä medioille ja mediasisällöille. Tästä kokonaisvaltaisesta perspektiivistä katsottuna kaikki eri kasvatuskontekstit kuten perhe,
vertaisryhmä ja koulu ovat merkittäviä tutkimuskohteita. Tässä tutkimuksessa keskitytään tutkimaan mediakasvatusta kotona ja oletetaan
vanhempien olevan merkittäviä mediakasvattajia.
Tutkimusmenetelmät ovat laadullisia. Tutkimusaineistona on neljäntoista vanhempi-lapsiparin puolistrukturoidut teemahaastattelut (Hirsjärvi &
Hurme 2000), jotka toteutettiin syksyllä 2001. Tutkimukseen osallistuneet lapset olivat 9-11-vuotiaita ja puolet heistä oli tyttöjä ja puolet poikia.
Tutkitut perheet asuivat pääkaupunkiseudulla ja omistivat kotitietokoneen. Analyysimenetelmänä on laadullinen sisällönerittely (Valtonen 2000),
jossa pääpaino on mitä-kysymyksillä: mitä tutkittavat kertovat tutkimuksen aihepiiriin liittyvistä kysymyksistä? Analyysin viisi teema-aluetta
ovat 1) mitä lapset tekevät tietokoneella, 2) vanhempien käsitykset itsestään mediakasvattajina ja heidän toimintansa tausta-ajatukset, 3) lasten
tietokoneenkäytön vuorovaikutustilanteet, 4) lasten tietokoneenkäyttöön liittyvät implisiittiset ja eksplisiittiset säännöt ja 5) tietokoneenkäytön
erityispiirteet mediakasvatuksessa verrattuna televisioon.
Tutkimustulokset osoittavat, että vanhempia on pidettävä merkittävinä mediakasvattajina, kun mediakasvatus määritellään laajasti
vaikuttamiseksi lasten mediasuhteisiin. Vanhemmat pitävät itseään vastuullisina lastensa mediakulutuksesta ja tietokoneenkäytöstä. He toimivat
lapsilleen malleina, kannustavat, rajoittavat ja valvovat lapsiaan monin tavoin ja vaikuttavat lasten arjen rakentumiseen, heidän
mediaympäristöönsä ja heidän medioille ja mediasisällöille antamiinsa merkityksiin. Vanhempien kasvatustapa on neuvotteleva ja siinä
toteutuvat kokonaisvaltaisen mediakasvatuksen periaatteet: lasta kohdellaan toimijana, hänen mediavalintojaan kunnioitetaan ja hänen
mediakokemuksiaan arvostetaan. Tutkimustulokset antavat myös lasten tietokoneenkäytöstä uutta tietoa, jollaista aiemmilla kyselytutkimuksilla
ei ole tavoitettu. Lasten tietokoneenkäyttö osoittautui huomattavan epäsäännölliseksi, monimerkityksiseksi ja sisällöiltään vaihtelevaksi.
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