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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tavoitteena on kuvata lapsuuden subjektiviteettia ja selvittää miten subjektiviteetti ilme-nee ja määrittyy kymmenvuotiaan
suomalaislapsen elämässä.Teoreettisena kehyksenä on lapsuuden sosiologian uusi paradigma, jossa keskeistä on lapsuuden näkeminen
muuttuvana yhteiskunnallisena rakenteena ja lasten ymmärtäminen aktiivisina toimijoina, myös lapsuuden määrittäjinä. Lapsuuden sosiologia
nostaa lapset tutkimuksen keskiöön: lapset ja lasten elämä on tämän lähtökohdan mukaan tutkimisen arvoisia sinällään, aikuisriippumattomasti;
ja pitää arkipäivän sosiaalista toimintaa ja sen analyysiä tärkeänä tutkimuskohteena.
Tutkielma on laadullisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävä tapaustutkimus, jossa keskeistä empiiristä aineistoa ovat kymmenvuotiaan tytön
haastattelut sekä ajankäyttöpäiväkirja yhden kuukauden ajalta (maaliskuu 2002).
Lähtökohtana on lapsuuden muuttuminen sekä tutkimuksen käsitteenä että arkielämässä. Lapset ovat saaneet paikkansa yhteiskunnallisessa
tutkimuksessa vasta viime vuosikymmeninä uuden lapsuus kä-sitteen myötä. Suomalaisen yhteiskunnan voimakas muutos 1990-luvulla,
perinteisen sukupolvijär-jestyksen mureneminen sekä se, että lapsilla on omaa asiantuntemusta esim. informaatioteknologias-sa, ovat kaikki
vaikuttamassa lapsen toimintamahdollisuuksien laajenemiseen. Kuitenkin lapset ovat yhteiskunnassa ennen kaikkea vajaavaltaisia ja riippuvaisia
vanhemmistaan.
Tutkielmassa keskeistä on lapsen oma kokemus ja käsitys elämästään, lapsena olemisesta Suomessa 2000-luvun alussa. Huomio on nykyhetkessä
tapahtuvassa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten välillä. Tutkimuskohdetta lähestytään tavanomaisuuden, jokapäiväisen arjen,
perspektii-vistä.Subjektiviteetti on tässä määritelty eletyistä kokemuksista muodostuneeksi omakohtaiseksi käsi-tykseksi toimijuudesta tietyltä
paikalta.
Tässä tapauksessa subjektiviteetti ilmenee lapsen elämässä aktiivisena toimimisena annetuissa rajois-sa. Lapsen subjektiviteettia määrittelee
tasapainottelu vanhempien huolenpidon ja omien itsenäisty-mispyrkimysten; riippuvuuden ja omatoimisuuden välillä.Lapsen
kokemusmaailmassa on asioita 1) joihin ei voi vaikuttaa kuten koulu tai taloudellinen tilanne 2) jotka ovat vapaita tietyissä annetuissa raameissa
kuten vapaa-aika ja omaehtoinen liikkuminen 3) jotka ovat täysin omassa hallinnassa kuten omat rahat ja tulevaisuuden suunnitelmat. Lapsen
toimijuus on sidoksissa perheeseen, vaikutusmah-dollisuudet perheen ulkopuolella ”aikuisten yhteiskunnassa” ja myös koulussa ovat hyvin
rajalliset.
Subjektiviteetti määritellään jokaisessa perheessä uudelleen ja siihen vaikuttavat sekä yleiset että yk-silölliset tekijät: käsitys hyvästä lapsuudesta
ja vanhemmuudesta, omat kokemukset ja yhteiskunnan säännöt ja odotukset.
Keskeiset lähteet ovat lapsuuden sosiologian teoreettinen kirjallisuus keskeisinä Allison Jamesin, Alan Proutin, Chris Jenksin, Berry Mayallin ja
Leena Alasen pohdinnat sekä suomalaista lapsuutta, lasten ajankäyttöä ja hyvinvointia kartoittaneet tutkimukset kuten Irmeli Järventien ja
Hannele Saulin, Maritta Törrösen, Marjatta Bardyn, Harriet Strandellin viime aikaiset julkaisut.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
lapsuus
subjektiviteetti
ajankäyttö
tapaustutkimus

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

