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Abstract
The research is based on a year-long ethnographic work in the homes of nine
men and women aged 65+, who are using tablets and touchscreen technology
on a daily basis. The research aims at documenting and characterizing these
participants' ways of living with advanced technologies, as a mean for better
understanding the role of technology in the lives of the elderly. The model
that has emerged embraces up-to-date-ness, cognitive enhancement, and
personal empowerment, to name just a few of the affordances that might
accompany the daily use of tablets by 'third age' people. This paper details
our primary results and briefly presents a model for technology-enhanced
aging which we chose to name "Aging 2.0".
Keywords: Aging, elderly, iPad, tablet.
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