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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen aiheena on lapsuuden ruumiillisuus. Tutkimuksessa kysytään, millainen kuva lapsuudesta ja lapsuuden ruumiista aineistossa
vallitsee. Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi, millaisena ruumiillisuus näyttäytyy lapsen arkipäiväisessä elämässä, hänen suhteissaan aikuisiin ja
muihin lapsiin. Viimeisenä tutkimuskysymyksenä on tutkia, miten ruumiillisuus ilmenee ja millaista osaa se näyttelee yhdessä lapsuuden
keskeisimmistä projekteista, ympäröivän todellisuuden hahmottamisessa sekä muihin ihmisiin ja sosiaaliseen järjestykseen liittymisessä.
Tutkimusaineistona on analysoitu 144 omaelämäkertaa. Elämäkerrat on kerätty kirjoituskilpailulla vuonna 1992 seksuaalisia asenteita ja
-elämäntyylejä koskevaa tutkimusta varten. Kirjoitukset on analysoitu lapsuuskerronnan ja osittain nuoruuskerronnan osalta. Analyysi on tehty
kvalitatiivisesti, tutkimuskysymyksiä seuraillen.
Tutkimuksen olennaisen teoreettisen kehyksen muodostaa fenomenologi Maurice Merleau-Pontyn teoria ruumis-subjektista. Tämän teoreettisen
perustan pohjalta lapsi ymmärretään aktiiviseksi ja intentionaaliseksi, muita ihmisiä ja kulttuuria kohti pyrkiväksi, mutta myös kulttuurin
rakenteiden alaiseksi. Tutkimus on lapsuuden käsittämisen osalta sitoutunut nk. uuden lapsitutkimuksen näkökulmaan, jossa lapsi nähdään
aktiivisena toimijana ja lasten keskinäinen kulttuuri ja lapsuus ikävaiheena itsearvoisina.
Tutkimuksen perusteella lapsuuden ja nuoruuden taitekohta näyttäytyy hämäränä ja ristiriitaisena, eikä selkeää rajaa näiden kahden välille voi
löytää esimerkiksi sukukypsyydestä. Murrosikäisen ruumis ilmenee muuttuvana, kun taas lapsen ruumis edustaa stabiiliutta. Aikuisten ja lasten
välinen ruumiillinen toiminta sijoittuu erityisesti lapsuuteen, ja karisee vähitellen nuoruutta kohti mentäessä. Aikuisten ja lasten välisessä
ruumiillisessa toiminnassa ? hellimisessä, hoitamisessa ja kurittamisessa ? aikuinen näyttäytyy päällisin puolin teon tekijänä, subjektina, ja lapsi
teon kohteena, objektina. Lapsen subjektipaikan ottamista edustaa karnevalisaatio, joka tarkoittaa lasten hetkittäistä auktoriteettisuhteiden ja
vallitsevien säädösten kumoavaa toimintaa. Lasten keskinäisissä suhteissa ruumiillisilla ominaisuuksilla on merkittävä asema hierarkiaan
sijoittumisessa. Ruumiillisuudella nähdään olevan merkittävä asema kulttuurisen ja sosiaalisen järjestyksen hahmottamisessa. Samaistumalla
ruumiillaan aikuisten asentoihin, eleisiin ja liikeratoihin lapset omaksuvat kulttuurissa vallitsevia ruumiillisen olemisen tapoja. Lapsi näyttäytyy
tässä ruumiillisen sosialisaation prosessissa subjektina, joka aktiivisesti ja omatoimisesti pyrkii hahmottamaan sosiaalista järjestystä. Kyky
karnevalisaatioon osoittaa, ettei lapsi ota kaikkia kulttuurin säädöksiä annettuina, vaan hänellä on reflektiokykyä ja mahdollisuus kapinoida.
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