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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa käsitellään naisten naiseuden rakentumista ja äitiyden kohtaamia suhtautumistapoja vammaisen naisen näkökulmasta.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka liikuntavammaisen naisen naiseus rakentuu ja kuinka hänen äitiyteensä suhtaudutaan. Naiseuden
rakentumista tutkimuksessa käsitellään naiseuden käytäntöjen kautta, joita tutkimuksessa ovat seksuaalisuus, parisuhteet ja äitiys. Tutkimuksen
yhtenä tarkoituksena on selvittää niitä suhtautumistapoja, joita vammaiset äidit naiseuttaan ja äitiyttään kohtaan yhteiskunnassa kohtaavat, sekä
sitä kuinka nämä suhtautumistavat vaikuttavat siihen miten heidän naiseutensa ja äitiytensä rakentuu. Kasvua naiseksi ja äidiksi käsitellään
identiteetin käsitteen kautta. Tutkimuksessa identiteetin nähdään rakentuvan sosiaalisissa suhteissa, joita tutkimuksessa ovat todellisuutta
muovaavat, kommunikatiiviset ja valtaan liittyvät suhteet.
Tutkimuksen empiirisenä aineistona ovat neljän eri-ikäisen ja eri vammaryhmiin kuuluvan liikuntavammaisen äidin omakohtaiset elämäntarinat
kasvustaan naiseksi ja äidiksi. Tutkimusaineistona olevien elämäntarinoiden kertojat, liikuntavammaiset äidit, ovat osallistuneet tutkimukseen
lehti-ilmoituksen kautta. Tutkimuksessa tuodaan neljän liikuntavammaisen äidin omaelämänkerrallisen tarinan kautta esille ne käännekohdat,
tapahtumat ja asiat, jotka ovat rakentaneet heidän kasvuaan naiseksi ja äidiksi. Omaelämänkerrallisista tarinoista kolme on kerätty temaattisesti
rajatun omaelämänkerrallisen haastattelun kautta ja yksi tarinoista on kirjoitettu omaelämänkerrallinen tarina. Tutkimuksen lähestymistapa on
narratiivinen ja naisten omaelämänkerrallisia tarinoita käsitellään identiteettikertomuksina tai "identiteettimatkoina". Tarinoiden analysoinnissa
on käytetty narratiivista juonirakenneanalyysiä.
Tutkimuksen tuloksena esitetään, että vammaisen naisen nais- ja äitiysidentiteetti on rakentunut paljolti niiden suhtautumistapojen kautta, joita
he ovat kommunikatiivisissa lähisuhteissaan vammaisuuttaan ja sukupuolisuuttaan kohtaan kohdanneet. Tutkimuksen tuloksena tuodaan esille,
että vammaiset naiset kasvavat naisidentiteettiin vammaisidentiteetin omaksumisen kautta. Tutkimuksen merkittävimpänä tuloksena on käsite
itselle ja lähiyhteisöille hyväksyttävä nais- ja äitiysidentiteetti. Se mahdollistuu, kun vammainen nainen on kohdannut kommunikatiivisen
suhteen, jossa naiseuden ja vammaisuuden kulttuuristen mallien välinen ristiriita ei välity negatiivisina suhtautumistapoina, vaan suhtautuminen
on vamman ja sukupuolisuuden hyväksyvää.
Tärkeimpinä lähteinä tutkimuksessa ovat Burkittin (1999), Nousiaisen (2004) ja Hännisen (1999) teokset sekä Rosenthalin (2004) artikkeli
Biographical research teoksessa Qualitive Research Practice, jonka ovat toimittaneet Seale, Gobo, Gubrium & Silverman.
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