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21. MOTIVAATIO

Miten voittaa kielteiset asenteet digivälineitä kohtaan

TAUSTA

Konteksti on digivälineiden käyttö aikuiskoulutuksessa. Digivälineitä 
käytetään laajasti eri aloilla työelämässä ja sosiaalisessa elämässä. 
Vanhemmat ihmiset, joilla on vaikeuksia totuttautua nopeisiin 
viestintäjärjestelmien muutoksiin, reagoivat niihin usein kielteisesti. Mitkä 
strategiat sopisivat parhaiten vastustuksen ja ennakkoluulojen voittamiseen?

TEOREETTINEN POHJA

Luokkahuoneiden tiedonjakokulttuuri voi auttaa oppijoita ja opettajia
pääsemään ylitse kielteisistä digivälineisiin kohdistuneista asenteista.
Esimerkiksi, jos jotkut osallistujat ovat hyviä käyttämään informaaleja sovelluksia
kielten oppimiseen, he voivat opettaa muita käyttämään niitä. Kun kaikki
osallistujat jakavat tietoaan sovelluksista, välineistä ja hyvistä käytänteistä,
kaikkien tietotaito kasvaa, ahdistus vähenee ja motivaatio osallistua erilaisiin
aktiviteetteihin lisääntyy.

TEHTÄVÄ PÄHKINÄNKUORESSA

Henkilökohtaisia kiinnostuksenaiheita tulee hyödyntää, jotta kielteisiä
asenteita digivälineitä kohtaan voidaan käsitellä. Kielteiset asenteet
digivälineiden käytössä yhdistetään usein vanhempiin ihmisiin. Tehtävä on
luova, yhteistoiminnallinen ja liittyy taide- ja kulttuuriperintöön. Tämä
mahdollistaa erilaisten tutkimus- ja viestintävälineiden tuntemuksen ja käytön
tyytyväisin mielin.
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Tehtävä/Ratkaisu
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Aikuisopiskelijat
Senioriopiskelijat

Tehtävää voidaan soveltaa 
muihinkin kohderyhmiin: 
artesaanit, käsityöläiset, 
kulttuurialan ammattilaiset.

Samantyyppiset tehtävät:
- Virtuaalinäyttelyn 
luominen (esim. ArtSteps)
- Taidetunnin luominen 
multimediaesitystyökalujen 
avulla.

Yksityiskohtaiset ohjeet

Kerro tehtävästä: “Me teimme tämän” [QR-koodin luominen 
liittyen nähtävyyteen/kiinnostavaan monumenttiin omassa 
kaupungissa]. 
Järjestä aivoriihi osallistujien kanssa ja valitkaa esiteltävät 
nähtävyydet/monumentit (parityö).
Määrää parit, tai pyydä osallistujia muodostamaan parit. 
Kannusta osallistujia etsimään perustietoa 
nähtävyyksistä/monumenteista netistä. 
Pyydä osallistujia luomaan niistä tekstit (max. 100–120 sanaa) ja 
lähettämään ne sinulle WhatsAppin kautta. 
Esittele ohjelma, jolla luotte QR-koodin (esim. QR Code 
Generator), ja pyydä osallistujia lataamaan sovellus laitteilleen; 
voitte työskennellä myös yhdessä interaktiivisen näytön tai  
esim. Zoom-, Skype-linkkien kautta. 
Luo kansio, mihin voitte kerätä tekstit. 
Neuvo pareja QR-koodien luomisessa ja tallentamisessa.
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Tehtävän kenttätoteutus
Jos mahdollista järjestä vierailu nähtävyyksiin/monumenteille 
mahdollisesti kutsumalla myös ryhmän ulkopuolisia kokemaan 
QR-koodien toimivuus.

Tehdä aikuisista luottavaisempia digivälineisiin heitä 
kiinnostavien kulttuuriaktiviteettien kautta, mikä voi auttaa 
heitä ymmärtämään, että digitaaliset välineet voivat 
helpottaa saavutettavuutta ja älyllisen sisällön levittämistä.

Tavoite

Valmistautuminen

Valmistele kysely liittyen tarvittaviin digitaalisiin resursseihin ja 
taitoihin: älykännyköiden, tablettien ja tietokoneiden 
perustaidot; pääsy nettiin; viestintävälineiden käyttö (Skype, 
Zoom, Meet). 
Kyselyn vastausten perusteella järjestä henkilökohtaiset 
lähitapaamiset ja valmistele tutoriaali perustaitojen oppimista 
varten, esim. miten yhdistää nettiin, miten käyttää 
viestintäalustaa, miten ladata ja asentaa sovelluksia. Käytä 
etätyöpöytäsovellusta (AnyDesk, TeamViewer) järjestääksesi
tukea osallistujille, joilla on hankaluuksia verkkotehtävien kanssa.

Verkossa, hybridi, kontakti

60 - 90 minuuttia

8-12

Pari- ja ryhmätyö


