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Wprowadzenie 

Istniejące dane świadczą o tym, że osoby starsze są najrzadziej korzystającą z internetu grupą 

wiekową – zarówno w Polsce, jak i na całym świecie wiek jest jednym z głównych czynników wykluczenia 

cyfrowego (Batorski i Zając, 2010; Gackenbach i von Stackelberg, 2007; Raban i Brynin, 2006; Zickuhr,  

2010; World Internet Project [WIP], 2012). W Polsce e-seniorzy stanowią jedynie nieco ponad 20% grupy 

osób w wieku od 55 do 64 lat oraz niespełna 10% grupy osób w wieku powyżej 64 lat, podczas gdy w 

grupie wiekowej od 16 do 24 lat z internetu korzysta ponad 90% osób (GUS, 2010; WIP, 2012). Aż 70% 

grupy osób niekorzystających z internetu stanowią osoby mające 45 lat lub więcej; z kolei w grupie 

internautów 75% to osoby poniżej 45 roku życia, a tylko 4% to osoby w wieku 60 lub więcej lat. Emeryci 

stanowią jedynie niecałe 10% użytkowników sieci i aż 44% grupy osób niekorzystających z niej (Batorski, 

2011). Ponadto wiele starszych osób nigdy nie miało kontaktu z internetem: w grupie wiekowej od 65 do 

74 lat jest to aż 87% osób, podczas gdy wśród osób między 16 a 24 rokiem życia to jedynie 2% 

(Eurostat, 2010).  

Osoby starsze są zatem jedną z najsilniej wykluczonych cyfrowo grup społecznych. Na zjawisko to 

składa się bardzo wiele czynników, między innymi specyficzne cechy rozwoju w okresie starości, a także 

związane z tymi cechami motywy, przekonania oraz kompetencje seniorów (Szmigielska, Bąk i Hołda, w 

druku). Równocześnie jednak wokół zjawiska korzystania z internetu przez osoby starsze narosło wiele 

mitów, funkcjonujących nie tylko w potocznej świadomości, ale także powielanych przez media masowe i 

literaturę fachową.  

Jednym z takich mitów jest przekonanie, że osoby starsze w ogóle z sieci nie korzystają, które 

zapewne wynika z faktu, że seniorzy rzeczywiście są grupą w znacznym stopniu cyfrowo wykluczoną. 

Kolejne mity dotyczą przyczyn tego faktu – powszechne są przekonania, że według seniorów internet to 

zło, że boją się oni zawartości sieci i że nie korzystają z niej, ponieważ nie mają dostępu do komputera, a 

także że nie chcą uczyć się obsługi narzędzi nowych mediów oraz że nabywanie wiedzy z tego zakresu 

przychodzi im z wielkim trudem. Ponadto istnieje wiele mitów odnoszących się do sposobu korzystania z 

sieci przez osoby starsze. Zgodnie z tymi mitami seniorzy-internauci stanowią niezróżnicowaną grupę 

osób korzystających z internetu w jednorodny, specyficzny sposób, nie wiedzą oni o istnieniu portali 

społecznościowych i szukają w sieci jedynie informacji zdrowotnych i religijnych. W niniejszym artykule 

przedstawione zostaną wyniki badań podważające najpopularniejsze mity i stereotypowe przekonania 

dotyczące korzystania z sieci przez osoby w starszym wieku. 

 

MIT 1: Seniorzy nie korzystają z sieci  

Przekonanie, że osoby starsze w ogóle nie korzystają z sieci, jest mitem najbardziej 

rozpowszechnionym. Jak już wspomniano we wprowadzeniu, odsetek internautów w tej grupie wiekowej 

jest wciąż niewielki w porównaniu z młodszymi grupami, jednak grupa e-seniorów systematycznie się 

powiększa, zarówno w Polsce, jak i na świecie. W krajach rozwiniętych z internetu korzysta już większość 

osób starszych: w Stanach Zjednoczonych aż 78% osób w wieku 55-64 lat i 48% osób w wieku powyżej 

64 lat korzysta z sieci (WIP, 2012), a osoby mające 60 lub więcej lat stanowią najszybciej powiększającą 

się grupę użytkowników internetu (AXA, 2007); w Wielkiej Brytanii z sieci korzysta 57% osób w wieku 
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55-64 lat, 37% osób w wieku 65-74 lat oraz 24% osób w wieku powyżej 74 lat (Dutton i Helsper, 2007). 

Wyniki badań fińskich z udziałem osób w wieku powyżej 55 lat pokazały, że wszyscy badani mieli kontakt 

z internetem, a tylko 1/3 z nich nie korzystała z sieci (Vuori i Holmlund-Rytkönen, 2005).  

Także w Polsce grupa e-seniorów wciąż rośnie – w ciągu roku (2010-2011) liczba użytkowników sieci 

w grupie wiekowej 50-59 lat wzrosła z 37 do 45%, a w grupie wiekowej powyżej 59 lat – z 15 do 17% 

(WIP Poland, 2011). Osoby starsze coraz częściej zapisują się na kursy poświęcone obsłudze komputera i 

internetu, organizowane specjalnie dla osób w tym wieku (Batorski, 2009; Batorski i Zając, 2010; 

Tomczyk, 2010; Wolski, 2008). Oprócz tego istnieje znaczna grupa osób starszych, które wprawdzie 

same z internetu nie korzystają, jednak sięgają do zasobów sieci od czasu do czasu za pośrednictwem 

innych osób, przede wszystkim rodziny (Batorski i Zając, 2010). 

Okazuje się ponadto, że osoby starsze są także aktywnymi uczestnikami i współtwórcami sieciowej 

społeczności, choć w mniejszym stopniu niż osoby młodsze. Mimo że większość seniorów-internautów 

korzysta z sieci w sposób bierny (Batorski i Zając, 2010; Dutton i Helsper, 2007; Hołda, 2008c; WIP 

Poland, 2010), to jednak przegląd treści dostępnych w internecie wskazuje na to, że istnieje pewna grupa 

osób w starszym wieku, które nie tylko przeglądają strony internetowe, ale także prowadzą blogi, 

zamieszczają zdjęcia i opracowują własne strony, współtworząc wirtualną rzeczywistość. Istnieje również 

wiele forów dyskusyjnych dla seniorów, których uczestnicy dzielą się opiniami, przeżyciami, problemami, 

ale też przepisami kulinarnymi. Aktywni tam internauci w wieku senioralnym doradzają, jak radzić sobie z 

komputerem i internetem, plotkują, wspierają się, a także zamieszczają zdjęcia, linki do swoich blogów i 

ulubionych stron (Hołda, 2008c). 

 

MIT 2: Według seniorów internet to zło 

Pogląd, że osoby starsze w ogóle nie korzystają z sieci, pociąga za sobą kolejne mity i stereotypy, 

dotyczące między innymi przyczyn tego niekorzystania. Według jednego z takich popularnych mitów 

osoby w starszym wieku nie używają internetu, ponieważ uznają to medium za źródło zła. Jednak rosnąca 

liczba internautów w starszym wieku przeczy temu przekonaniu. Jak pokazują wyniki sondaży sprzed 

kilku lat, w Stanach Zjednoczonych niemal 2/3 Amerykanów w wieku 65 lub więcej lat uważała, że 

internet uczynił ich życie ciekawszym (AXA, 2007). Z kolei w badaniach przeprowadzonych wśród polskich 

seniorów-internautów okazało się, że wiele osób starszych pozytywnie ocenia internet i dostrzega 

korzyści płynące z jego użytkowania; tylko nieliczni badani twierdzili, że „internet niesie ze sobą mnóstwo 

zagrożeń, i choć daje pewne nowe możliwości, to jednak należałoby lepiej kontrolować treści, jakie 

można w nim znaleźć, i ograniczyć dostęp do niego” (Hołda, 2008c).  

Badacze analizujący stosunek seniorów do sieci i jej zasobów, powołując się na wypowiedzi 

uczestników, wśród korzyści wymieniają możliwość zwiększenia kontaktu z rodziną i światem 

zewnętrznym (Age Concern and Help the Aged i BT, 2005; Ernest-Jones, 2008; Lagana, Oliver, Ainsworth 

i Edwards, 2011), pomoc w utrzymaniu relacji ze znajomymi poza krajem (Age Concern i Barclays, 2002) 

oraz wzrost liczby kontaktów z osobami tej samej profesji (WIP Poland, 2010, 2011). 

Również wyniki badań prowadzonych wśród osób niekorzystających z sieci nie potwierdzają 

przekonania, że według seniorów internet jest złem. Najczęściej wymienianym powodem niekorzystania z 

internetu przez osoby starsze jest brak zainteresowania i przeświadczenie, że internet nie jest dla nich 

użyteczny. Opinie, że internet to zło, w wypowiedziach badanych nie pojawiły się ani razu (Batorski i 

Zając, 2010). 
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MIT 3: Seniorzy boją się internetu 

Według kolejnego mitu seniorzy nie korzystają z internetu, ponieważ się go boją. Przekonanie to 

przynajmniej częściowo wynika z poprzedniego – skoro osoby starsze uważają, że internet jest złem, to 

nie powinno dziwić, że się go boją i nie chcą z niego korzystać. Jednak w cytowanych już badaniach, 

przeprowadzonych wśród polskich seniorów -internautów okazało się, że osoby badane wymieniły więcej 

korzyści użytkowania internetu niż zagrożeń z nim związanych. Większość badanych twierdziła ponadto, 

że internet, choć niesie pewne zagrożenia, to jednak jest wspaniałym wynalazkiem, daje mnóstwo 

nowych możliwości i trudno już w tej chwili wyobrazić sobie życie bez niego (Hołda, 2008c).  

Przyczynami braku zainteresowania korzystaniem z internetu są natomiast często różnego rodzaju 

negatywne przekonania na jego temat oraz obawy związane z własnymi zdolnościami w zakresie 

użytkowania sieci. Wielu seniorów, którzy z sieci nie korzystają, uważa na przykład, że internet nie jest 

przeznaczony dla ludzi w ich wieku i że niewiele z tego, co sieć oferuje, koresponduje z ich 

zainteresowaniami. Osoby starsze często mają też niższe poczucie własnej skuteczności w tej dziedzinie, 

a także obawy przed trudnościami w nauce korzystania z komputera i internetu, możliwością zepsucia 

sprzętu itd. Ponadto seniorzy często nie wiedzą, czemu korzystanie z internetu miałoby służyć, ani w jaki 

sposób mogliby go wykorzystać do zaspokajania różnego rodzaju potrzeb czy rozwiązywania problemów. 

Oprócz tego seniorzy, którzy z sieci nie korzystają, nierzadko deklarują, że po prostu nie mają na to 

czasu (Batorski, 2009; Batorski i Zając, 2010; Buniewicz, 2007; Czaja i in., 2006; Hilt i Lipschultz, 2004; 

Hołda, 2008c, 2011; Keenan, 2009; National Institute on Aging, 2001). 

 

MIT 4: Powodem niekorzystania z internetu przez seniorów jest brak komputera  

Jeszcze jednym mitem dotyczącym powodów niekorzystania z sieci przez znaczną grupę seniorów 

jest przekonanie, że kluczowy jest tutaj brak odpowiedniego sprzętu, spowodowany przede wszystkim 

jego wysokimi kosztami. Z badań wynika jednak, że bardzo wiele starszych osób nie tylko nie podejmuje 

starań o uzyskanie dostępu do sieci, ale też często nie korzysta z niej mimo posiadania w domu (np. 

przez innych domowników) komputera i dostępu do internetu – tylko około połowa osób starszych, które 

mają w domu dostęp do internetu, korzysta z niego (Batorski i Zając, 2010). A zatem to nie brak 

komputera czy dostępu do sieci jest główną przyczyną niekorzystania z internetu przez osoby starsze. 

Obecnie bardziej znaczące wydają się bariery kompetencyjne, określone przekonania oraz brak motywacji 

(Batorski i Zając, 2010; GUS, 2010; Keenan, 2009).  

Tendencja ta jest zresztą widoczna nie tylko w tej grupie wiekowej i nie tylko w Polsce – wyniki 

badań prowadzonych w 16 krajach w ramach projektu World Internet Project pokazują, że na całym 

świecie  najczęstszymi powodami niekorzystania z sieci są brak za interesowania oraz brak umiejętności, 

nie brak komputera czy wysokie koszty (WIP, 2012). Osoby starsze nie są również przyzwyczajone do 

korzystania z internetu, jak to ma miejsce wśród osób młodszych, które większość potrzeb zaspokajają w 

świecie wirtualnym, czasem spędzając w nim czas właśnie „z przyzwyczajenia” (Age Concern and Help 

the Aged i BT, 2005; Batorski i Zając, 2010; Keenan, 2009). 

 

MIT 5: Seniorzy nie chcą się uczyć obsługi komputera i internetu 

Bardzo rozpowszechnione jest również przekonanie, że osoby starsze nie korzystają z sieci, ponieważ 

nie chcą i nie są w stanie nauczyć się obsługi komputera i internetu. Często podkreśla się, że 

funkcjonowanie w świecie wirtualnym jest dla osób w starszym wieku zbyt trudne, ponieważ „internet jest 

tylko dla młodych” – dla seniorów to „obcy świat”. Wyniki badań pokazują, że w  ocenie młodszych 

użytkowników sieci osoby starsze mają wiele oporów i trudności w korzystaniu z internetu, jest to dla 
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nich zupełna nowość i trudno jest im się przestawić na taki sposób funkcjonowania (Hołda, 2008b). Tego 

rodzaju przekonania zw iązane są z tradycyjnym ujęciem starości, zgodnie z którym ten okres życia 

człowieka jest okresem regresu rozwojowego i degeneracji, charakteryzującym się tendencją do 

przeciwstawiania się wszelkim zmianom oraz mniejszymi możliwościami adaptacji do środowiska 

kulturowego i społecznego (Bień, 2000; Błachnio, 2002; Cichocka, 2000; Straś -Romanowska, 2000). 

Wynika z tego założenie, że człowiek stary nie jest w stanie nauczyć się żadnych  nowych umiejętności. 

Istniejące dane świadczą jednak o tym, że wielu seniorów chce poznawać nowe technologie, a 

sukcesy na tym polu dają im olbrzymią satysfakcję (White i in., 2002). W badaniach przeprowadzonych 

wśród polskich seniorów-internautów większość osób deklarowała pozytywne nastawienie do nauki 

korzystania z sieci. Badani często twierdzili ponadto, że zanim nauczyli się korzystać z internetu byli 

zafascynowani nowymi możliwościami, jakie daje, a jednym z najczęściej wymienianych powodów 

rozpoczęcia korzystania z sieci była ciekawość i chęć nauczenia się czegoś nowego. Osoby starsze coraz 

częściej dostrzegają konieczność korzystania z komputera i internetu – wielu seniorów-internautów 

podkreśla, że powodem rozpoczęcia przez nich korzystania z sieci było przekonanie, że „w dzisiejszym 

świecie nie można obyć się bez internetu” (Hołda, 2008c).  

O tym, że osoby starsze chcą się nauczyć korzystać z internetu świadczy także fakt, że przeznaczone 

dla seniorów kursy poświęcone obsłudze komputera i internetu, organizowane przez instytucje pracujące 

z osobami w tym wieku (np. uniwersytety trzeciego wieku), cieszą się dużym zainteresowaniem, a ich 

organizatorzy podkreślają ogromne zaangażowanie i wielki zapał do nauki ich uczestników (Batorski, 

2009; Batorski i Zając, 2010; Tomczyk, 2010; Wolski, 2008). Również przegląd dostępnych w sieci ofert 

kursów komputerowych pokazuje, że jeśli są one kierowane do jakiejś określonej grupy wiekowej, to jest 

to właśnie grupa osób starszych, co świadczy o dużym zapotrzebowaniu na takie usługi w tej grupie 

wiekowej (Hołda, 2011). 

 

MIT 6: Seniorów bardzo trudno jest nauczyć korzystać z komputera  

Pogląd, że osoby starsze nie korzystają z sieci, ponieważ nie chcą uczyć się obsługi komputera i 

internetu, pociąga za sobą kolejny mit – że nauczenie ich tej umiejętności jest bardzo trudne. Wiążą się z 

tym także przekonania samych seniorów, którzy często mają niższe poczucie własnej skuteczności w tej 

dziedzinie oraz liczne obawy przed trudnościami w nauce, związane na przykład z obawą przed zepsuciem 

sprzętu (Batorski i Zając, 2010; Czaja i in., 2006). Nakładają się na to często również różnego rodzaju 

trudności techniczne: zbyt małe litery, trudne do rozróżnienia kolory czy skomplikowana nawigacja, które 

są szczególnie istotne w starszym wieku ze względu na osłabienie procesów percepcji, uwagi, pamięci i 

uczenia (Buniewicz, 2007; Hilt i Lipschultz, 2004; National Institute on Aging, 2001).  

Mimo wymienionych wyżej trudności, seniorzy rozpoczynający naukę korzystania z komputera 

nadrabiają braki ogromną motywacją. W zdobywaniu wiedzy wspomaga ich szereg projektów, których 

celem jest aktywizacja osób starszych w zakresie korzystania z internetu. Prowadzone inicjatywy 

obejmują między innymi przekazywanie wiedzy z zakresu użytkowania komputerów (Dickinson, Eisma, 

Gregor, Syme i Milne, 2005; Magnusson, Hanson i Nolan, 2005), promowanie korzystania z sieci i jej 

narzędzi (Age Concern i Barclays, 2002; Millward, 2003) oraz szkolenie trenerów pracujących z osobami 

w wieku senioralnym (Digital Unite, www.digitalengagement.org). Autorzy projektów dbają przy tym o 

budowanie zainteresowania treściami dostępnymi w sieci poprzez wiązanie ich z codziennym życiem 

seniorów, odpowiedni dobór słownictwa oraz wykonywanie ćwiczeń praktycznych, wymagających 

aktywnego wykorzystania internetu. 
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MIT 7: Seniorzy nie wiedzą o istnieniu portali społecznościowych 

Zgodnie z kolejnym bardzo popularnym mitem osoby starsze są specyficzną grupą internautów i jeśli 

w ogóle z internetu korzystają, robią to w zupełnie inny sposób niż osoby młodsze. Tego rodzaju poglądy 

są szczególnie rozpowszechnione wśród młodszych użytkowników internetu (Hołda, 2008b). W 

rzeczywistości mimo że istnieją pewne dowody na specyfikę korzystania z sieci przez osoby starsze 

(Assael, 2005; Batorski, 2003; Buniewicz, 2007; Dutton i Helsper, 2007; Hołda, 2008a), to jednak w 

większości badań stwierdzono tylko drobne różnice, dotyczące pojedynczych aktywności, celów, obszarów 

korzystania itd. Ponadto wyniki wielu badań świadczą o heterogeniczności grupy e -seniorów i o tym, że 

wielu z nich korzysta z internetu w podobny sposób i w podobnym zakresie jak osoby młodsze (Hilt i 

Lipschultz, 2004; Hołda, 2008a, 2008b; Vuori i Holmlund-Rytkönen, 2005). Także sami seniorzy uważają, 

że sposób korzystania z internetu nie zależy od wieku, ale od indywidualnych cech osoby (Hołda, 2008c). 

Mimo to powszechne jest przekonanie, że seniorzy mają inne potrzeby i preferencje niż młodsi internauci, 

a w związku z tym czego innego szukają w sieci i korzystają jedynie z ograniczonego wycinka jej 

zasobów. Dotyczy to szczególnie komunikacji przez internet – często uważa się, że osoby starsze nie 

korzystają między innymi z portali społecznościowych. 

Tymczasem, choć wciąż to poczta elektroniczna jest głównym narzędziem używanym przez seniorów 

do kontaktowania się przez internet z przyjaciółmi i rodziną (Keenan, 2009; Madden, 2010; WIP Poland, 

2010, 2011), w ciągu roku (2009-2010) liczba użytkowników portali społecznościowych w wieku 50 lub 

więcej lat w Stanach Zjednoczonych niemal się podwoiła. Obecnie prawie połowa internautów w wieku 

50-64 lat oraz co czwarty internauta w wieku 65 lub więcej lat korzysta z tego typu serwisów. Podwojeniu 

uległa także liczba seniorów korzystających z serwisów udostępniających usługę aktualizacji statusów, 

takich jak np. Twitter. Co więcej, okazuje się, że przyrost użytkowników serwisów społecznościowych w 

tej grupie wiekowej był znacznie większy niż wśród osób mających 18-29 lat (Madden, 2010). Również w 

Polsce w ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności serwisów społecznościowych wśród 

najstarszych internautów. W grupie osób w wieku 60 lub więcej lat liczba użytkowników tego rodzaju 

serwisów wzrosła w przeciągu roku (2010-2011) z 16 do 20%, podczas gdy we wszystkich pozostałych 

grupach wiekowych ich liczba spadła (WIP Poland, 2011). 

Przyczyn tak dużego wzrostu atrakcyjności serwisów społecznościowych wśród seniorów -internautów 

upatruje się przede wszystkim w tym, że zapobiegają one izolacji i ułatwiają aktywizowanie tej grupy 

wiekowej, umożliwiając ponowne nawiązanie kontaktów z osobami z ich przeszłości czy grupy zawodowej. 

W Stanach Zjednoczonych około połowa użytkowników tych serwisów w wieku 50 lub więcej lat 

deklarowała, że skontaktowali się z nimi dawni znajomi, którzy odnaleźli ich w sieci. Tego rodzaju 

odnowione znajomości mogą stanowić znaczące wsparcie zwłaszcza dla osób zbliżających się do 

emerytury (Madden, 2010). Potwierdzają to badania przeprowadzone w Polsce, w których ponad połowa 

respondentów w wieku 60 lub więcej lat stwierdziła, że korzystanie z  internetu poprawiło ich kontakty z 

osobami z ich grupy zawodowej, pomimo przebywania na emeryturze (WIP Poland, 2010). 

Przeciwdziałanie izolacji społecznej osób w starszym wieku wydaje się szczególnie ważne również ze 

względu na fakt, że wiele osób w starszym wieku cierpi na różne przewlekłe choroby, co utrudnia im 

tradycyjne formy interakcji społecznych. Serwisy społecznościowe mogą zatem stanowić dla tych osób 

znaczące źródło wsparcia społecznego. Ponadto serwisy te ułatwiają komunikację międzypokoleniową, 

pozwalając na dzielenie się wiedzą i doświadczeniami wbrew różnicom pokoleniowym (Madden, 2010).  
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MIT 8: Seniorzy szukają w sieci informacji zdrowotnych i religijnych 

Oprócz przekonania, że osoby starsze nie wiedzą o istnieniu portali społecznościowych i z nich nie 

korzystają, popularny jest również pogląd, że szukają oni w internecie wyłącznie informacji zdrowotnych i 

religijnych. Pogląd ten wydaje się mocno rozpowszechniony na przykład wśród twórców stron 

internetowych i reklamodawców – przegląd treści dostępnych w sieci wskazuje na to, że wszystkie portale 

dla seniorów zawierają osobny dział tematyczny poświęcony zdrowiu, a  najwięcej stron skierowanych do 

osób w tym wieku to oferty handlowe leków i preparatów farmaceutycznych (Hołda, 2008c). 

Jednak liczne dane świadczą o tym, że aktywność seniorów w sieci znacznie wykracza poza 

poszukiwanie tego rodzaju informacji, i nie tylko nie jest jedynym celem korzystania z internetu przez 

osoby starsze, ale nie jest nawet celem najważniejszym. Osoby starsze najczęściej korzystają z poczty 

elektronicznej i przeglądają strony www, a jako główne cele korzystania z sieci podają kontakt z rodziną i 

znajomymi oraz poszukiwanie informacji przydatnych w codziennym życiu lub związanych ze swoimi 

zainteresowaniami. W sieci seniorzy szukają także danych dotyczących dóbr i usług (nie tylko 

zdrowotnych) oraz doniesień z obszaru swojej dotychczasowej działalności zawodowej, biznesu lub nauki 

(Age Concern i Barclays, 2002; Batorski i Zając, 2010; Hilt i Lipschultz, 2004; Hołda, 2008c; Keenan, 

2009; Madden, 2010; Selwyn, Gorard, Furlong i Madden, 2003; WIP Poland, 2011). 

 

MIT 9: Seniorzy to grupa jednorodna 

Ostatni z przedstawionych w tym artykule mitów również dotyczy stylu korzystania z sieci przez 

seniorów i zakłada, że stanowią oni jednorodną grupę, której wszyscy członkowie korzystają z internetu w 

ten sam specyficzny sposób, uwarunkowany ich wiekiem. Jak już wspomniano, liczne dane wskazują na 

zróżnicowanie grupy seniorów-internautów, co podkreślają także oni sami (Hilt i Lipschultz, 2004; Hołda, 

2008b, 2008c; Vuori i Holmlund-Rytkönen, 2005).  

Zróżnicowanie to wiąże się z kilkoma czynnikami, między innymi z wiekiem i płcią. W części badań 

zarysował się wyraźny podział grupy e-seniorów na dwie podgrupy różniące się pod względem aktywności 

w sieci: pierwsza z nich to osoby w wieku 50-64 lat, druga natomiast – osoby po 64 roku życia (IAB 

Polska, 2010; Keenan, 2009; Madden, 2010; WIP Poland, 2010). W cytowanych badaniach podgrupa 

młodsza wykazywała się większą aktywnością w porównaniu do starszej.  

Wśród najstarszych internautów zaobserwowano także pewne różnice związane z płcią. Wyniki badań 

pokazują, że mężczyźni korzystają z sieci w sposób bardziej aktywny, częściej czytają prasę i książki, 

wyszukują informacje na interesujące ich tematy, przeglądają oferty pracy lub dokonują rezerwacji 

turystycznych. Kobiety częściej korzystają z poczty elektronicznej oraz kontaktują się z bliskimi osobami, 

a także dwukrotnie częściej niż mężczyźni grają w gry online (Age Concern i Barclays, 2002; Keenan, 

2009; White i in., 2002).  

Stwierdzono ponadto, że mimo pewnych drobnych różnic w częstości wybierania poszczególnych 

celów korzystania z sieci oraz w ich liczbie, osoby starsze generalnie wybierały te same cele co osoby 

młodsze, tylko w nieco innej kolejności. Podobnie było w przypadku obszarów internetu, z których badani 

korzystają najczęściej – osoby starsze wybierały te same obszary co osoby młodsze, tylko w nieco innej 

kolejności. Osoby starsze deklarują też, że najczęściej wyszukują w sieci informacje związane ze swoimi 

zainteresowaniami, a nie specyficzne dla swojej grupy wiekowej. Ich zdaniem osoby starsze korzystają z 

sieci podobnie do osób młodszych, ponieważ sposób korzystania z internetu nie zależy od wieku, ale od 

indywidualnych cech i potrzeb (Hilt i Lipschultz, 2004; Hołda, 2008b, 2008c). Wydaje się zatem, że 

seniorzy-internauci korzystają z internetu w podobnie różnorodny sposób co osoby młode . 
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Podsumowanie 

Opisane powyżej mity nie są jedynymi, jakie składają się na stereotypowy obraz seniora w 

kontekście jego relacji z komputerem i internetem. Są to jednak przekonania występujące najczęściej i, 

co ważne, przedstawiają one tę grupę wiekową w negatywnym świetle. Artykuł ten za główny cel miał 

ukazanie prawdziwego obrazu seniora-internauty, posługując się dowodami z badań naukowych, które 

przemawiają przeciwko istniejącym przekonaniom. Warto zaznaczyć, że nie oznacza to braku istnienia 

osób starszych, które mają negatywny stosunek do sieci. Z pewnością są w tej grupie również tacy, 

którzy internetu i komputera się boją, uważają go za źródło zła i nie wiedzą o istnieniu niektórych 

narzędzi komunikacyjnych dostępnych w świecie wirtualnym. Niemniej jest duża grupa osób starszych, 

które z ciekawością i zainteresowaniem uczą się nowych technologii oraz mają bardzo pozytywny do nich 

stosunek. Dla tych osób opisane mity są krzywdzące, co więcej, mogą utrudniać im dostęp do wiedzy i 

zmniejszać szanse na rozwój swoich zainteresowań. Stąd ważne staje się zderzenie obecnych w 

społeczeństwie mitów z aktualnym stanem wiedzy naukowej, aby seniorzy mogli pełniej uczestniczyć w 

życiu wirtualnym i bez etykietek stawać się coraz bardziej aktywnymi członkami społeczności 

internetowej. 
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