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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Opinnäytetyössä tarkastellaan ikäihmisten tietokoneen ja Internetin käyttöä. Tutkimuksen aihe voidaan nähdä osana yhteiskunnallista kulttuurin
muutosta ja digitaalisen kahtiajakautumisen uhkaa. Tietoyhteiskunnassa ikääntyvät luokitellaan helposti yhdeksi homogeeniseksi joukoksi
vanhoja ihmisiä, joita tietokoneet ja Internet eivät kiinnosta, jotka eivät osaa, eivätkä opi, tietotekniikkaa. Ikänsä vuoksi ikääntyvät nähdään
riskiryhmänä, joiden katsotaan olevan vaarassa syrjäytyä tietoyhteiskuntakehityksestä.
Tutkimusaineisto koostuu kahdeksan kuopiolaisen ikäihmisen haastattelusta. Tutkimusmenetelmänä käytetään teemahaastattelua. Ikäihmisten
tietokoneen ja Internetin käyttöä tarkastellaan digitaalisen voimistumisen näkökulmasta. Maarit Mäkinen on muotoillut digitaalisen
voimistumisen edellytykset Marja-Liisa Viherän viestintävalmiuksien osatekijöiden pohjalta. Mäkisen mukaan digitaalinen voimistuminen
koostuu viidestä osatekijästä, jotka ovat tietoisuus, motivaatio, verkkoon pääsy, osaaminen sekä mahdollisuus konstruoida tietoa.
Tutkimukseni perusteella voidaan todeta, että ikäihmiset suhtautuvat tietokoneisiin ja Internetiin kaksitahoisesti. Tietokone nähdään välineenä,
jota ilmankin tultaisiin toimeen, mutta toisaalta erityisesti Internetin kautta uskotaan saavutettavan paljon sellaisia ulottuvuuksia, tietoa tai
ihmisiä, mitä ei muuten tavoittaisi. Tietokoneen käyttöä motivoivaksi tekijäksi ei riitä ulkoapäin tuodut päämäärät, vaan tietokoneen käyttäminen
lähtee omista kiinnostuksen kohteista. Tietotekniikan opiskelu nähdään pitkäkestoisena prosessina, jossa on tärkeää edetä eteenpäin yksi asia
kerrallaan. Tietokoneen ja Internetin merkitystä korostetaan työvälineenä, jolla voidaan saavuttaa myös konkreettista hyötyä. Työskentely
tietokoneen parissa tarjoaa myös kognitiivisia haasteita, joka edesauttaa henkisen viereyden säilymistä.
Digitaalinen voimistuminen on monivaiheinen prosessi, jossa kaikki osatekijät vaikuttavat toisiinsa. Tietoisuus ja motivaatio näyttäisivät
kuitenkin nousevan keskeiseen asemaan. Jos henkilöllä ei ole tietoa eikä motivaatiota ottaa selvää, mitä tietokoneilla ja Internetillä voi tehdä, ei
osaamisella, verkkoon pääsyllä tai tiedon konstruoimisella ole paljoakaan merkitystä. Tietämättömyys ja motivaation puute yhdessä kielteisten
ennakkoasenteiden kanssa muodostaakin suurimman esteen tietotekniikan käytön oppimiselle.
Julkisessa keskustelussa tietotekniikan käytön opettelemista ja oppimista pidetään helposti vain nuorten mahdollisuutena. Yhä merkittävämpi
kohderyhmä tulevaisuudessa tulee olemaan ikäihmiset, eivät vain lisääntyvän määränsä vuoksi vaan siksi, että he ovat tietotekniikan ja
tietoverkkojen kautta löytäneet uutta sisältöä elämäänsä. Digitaalisen voimistumisen myötä ikäihminen uskaltaa olla entistä rohkeammin oman
toimintansa ohjaaja. Tietojen ja taitojen kehittymisen myötä saadaan uusia tapoja osallistua ja vaikuttaa. Digitaalinen voimistuminen merkitsee
myös itseluottamuksen kasvua, joka puolestaan tarjoaa valinnanmahdollisuuksien lisääntymistä ja vapauden tunnetta.
Tärkeimpiä lähteitä opinnäytetyössä ovat: Mäensivu Vesa (2002): Ikääntyvien viestintävalmiudet ja digitaalinen epätasa-arvo; Mäkinen Maarit
(2004): Viestintävalmiudet ja digitaalinen voimistuminen; Sankari Anne (2004): Ikääntyviä tietoyhteiskunnassa.
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