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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Tämän tutkielman aiheena on nuorten tyttöjen ajatuksia naiseudesta ja naisihanteista. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja
selvittää nuorten tyttöjen ajatuksia naiseudesta ja sitä, millainen on tyttöjen nais- ja kauneusihanne. Miten tytöt kokevat heihin
kohdistuvat odotukset ja vaatimukset? Mikä on ulkonäön merkitys aikuistuvalle tytölle? Millaisia ovat tyttöjen naiseuden
esikuvat? 

Tutkimuksen teoriaosuudessa olen perehtynyt tyttöihin tutkimuskohteena, aikaisempiin tutkimuksiin aihepiiristä, nuoren
kasvuun ja kehitykseen sekä nuoren kasvuympäristöön. Teoriaosassa haluan selvittää sitä kasvuympäristöä, missä tytöt
kasvavat ja kehittyvät. Tutkimusaiheeni on ajankohtainen, ja se löytää paikkansa uuden lastensuojelulain 2008 mukaan
ennaltaehkäisevän sosiaalityön kentältä. 

Tutkimukseni analysoitavana aineistona minulla on 8.-luokkalaisten tyttöjen kirjoitelmia aiheesta ”Naisihanne”.
Tutkimusaineisto koostuu 42 eri kirjoitelmasta, ja ne on kerätty keväällä 2009 nimettöminä eräästä espoolaisesta ja
helsinkiläisestä koulusta. Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimusaineiston analysointiin käytän sisällönanalyysiä. 

Tässä tutkimuksessa olen keskittynyt kuvaamaan tyttöjen kokemaa naiseutta. Saadut tulokset kertovat, mitä tytöt ajattelevat
naiseudesta. Tutkimustulokset antavat suuntaa, millaisia käsityksiä nuorilla tytöillä on naiseudesta. Tutkimukseni tuo tyttöjen
omalla äänellä kuuluviin, mitä mieltä he ovat nais- ja kauneusihanteista ja miten he kokevat naiseuden ja sille asetetut
vaatimukset ja odotukset. Työni antaa kuvan siitä, minkälaiset naiseuteen liittyvät asiat tämän päivän tyttöjä koskettavat ja
minkälaisia odotuksia ja vaatimuksia tyttöihin kohdistuu. 

Tutkimustulosteni mukaan tyttöjen mielestä naiseus oli monimuotoista. Tyttöjen mielestä jokainen nainen on omalla tavallaan
kaunis. Tutkimukseni tytöt kertoivat heihin kohdistuvista odotuksista. Suurin yksittäin tekijä, joka vaikutti heidän nais- ja
kauneusihanteisiinsa oli media. Muuten tytöille paineita asettivat vanhemmat, kaverit, pojat sekä tytöt itse. 

Tutkimukseni tytöt kokivat, että erilaiset tekijät vaikuttavat heidän ulkonäkönsä tarkkailuun. Tytöt antoivat kauneudelle sekä
sisäisiä että ulkoisia merkityksiä. He kertoivat kauneus- ja naisihanteistaan monipuolisesti ja kuvasivat naiseutta adjektiivien
ja joidenkin ominaisuuksien kautta. Tyttöjen mielestä nainen saa olla kaunis, mutta samalla he arvostivat suuresti naisten
erilaisia tietoja ja taitoja kauneuden rinnalla. Tytöt osasivat eritellä ulkoisen ja sisäisen kauneuden eron. He ymmärsivät, että
kauneus muuttuu iän myötä ja ulkonäkö ei ehkä vanhempana merkitse enää niin paljoa kuin nyt. Ulkonäkö koettiin tärkeäksi
asiaksi nuoruudessa. 

Aineistoni tytöt mielsivät itsensä tytöiksi, jotka olivat kasvamassa naisiksi. Kaikki tytöt eivät vielä tienneet, mitä heistä isona
tulee tai mihin suuntaan he olivat kasvamassa ja kehittymässä. Tytöt kokivat tärkeäksi, että he olisivat tulevaisuudessa terveitä
ja onnellisia. Tärkeintä kasvamisessa oli, että sai kasvaa rauhassa ja luonnollisesti tytöstä naiseksi. Kasvaminen ja muutosten
hyväksyminen ei tyttöjen mielestä aina ollut helppoa.

Tyttöjen kuva naisesta oli hyvin perinteinen ja realistinen. He odottivat itse kasvavansa tulevaisuudessa tavallisiksi
perheenäideiksi, joilla on koulutuksen ansiosta hyvä työpaikka. Tytöt ihailivat julkisuuden henkilöitä näiden taitojen ja
ominaisuuksia perusteella. Tyttöjen ihannenainen saattoi olla kuka tahansa, koska he kokivat, että kaikki naiset ovat kauniita.
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