
4 . u n i t a t e  d i d a k t i k o a

Garapen sexuala

T.Barrenetxea



4.1. Oinarrizko kontzeptuak

� Gizakia izaki sexudun gisa

Gizakiaren eraketa-prozesua

Giza garapena gameto (ugaltze-zelula) maskulinoa edo
espermatozoidea, mintza zeharkatuta, gameto
femeninoan sartzen denean hasten da. Ordubete
geroago, gutxi gorabehera, bi gametoen nukleoak
fusionatu egiten dira eta bi zelulen material genetikoak
konbinatu egiten dira eta zigotoa eratzen da. Zigotoa iza-
ki berriaren herentzia-informazio guztia duen zelula da.

Ordu batzuk igaro eta gero, zigotoak bikoizte-prozesua
eta banatze-prozesua hasten ditu eta, gero,bereizte-
-prozesuari ekiten dio. Pertsona guztiek prozesuon
hasiera eta amaiera zehazten dituen egutegi
genetikoa dute.

Bikoizte-prozesuan eta banatze-prozesuan, bi
gametoen material genetiko konbinatua, bikoiztu
egiten da, eta informazio genetikoa daukaten bi multzo
eratzen dira. Multzo bakoitza zigotoaren mutur batean
kokatzen da, eta, zigotoa bitan banatzen denean, bi
zelula sortzen dira. Ondoriozko bi zeluletako bakoitzak
era berean jardungo du, material genetikoa bikoiztuz
eta beste bi zelulatan banatuz, eta, ondorioz, 4 zelula
izango ditugu, eta, gero, 8, 16, 32 zelula izango ditugu
eta, hurrenez hurren, progresio geometrikoaren
arabera haziko dira.

Geroago, bereizte-prozesuan, egutegi genetikoak
markatutako denboraren arabera, zelulak espezializa-
tu egingo dira, gorputzeko ehunak eta organoak
eratzeko, eta ugaldu egingo dira, dagokien erritmoan,
kode-genetikoan programatutako eginkizuna betetze-
ko. Prozesu horretan, zelula batzuk beste batzuk baino
lehen hilko dira, edota dagokien eginkizuna ez dute
beteko, une egokia (pubertaroa, helduaroa,
zahartzaroa) iritsi arte.

Sexuaren zehaztapena izaki berriarengan

Gizakiaren kode genetikoa 46 kromosomaz edo DNA-
-aren (azido desoxirribonukleikoaren) molekulez osatuta
dago. Kromosoma horiek 23 paretan antolatuta daude,
zigotoa edo lehen zelula eratzen duten hasierako
gametoetako bakoitzak ekarritakoetan antolatuta.

Kromosoma bakoitzak, besteak beste, geneak deitzen
diren milaka segmentu dauzka. Geneek, kode
genetikoaren arabera, informazioa igortzen dute
zeluletara, zelula horiek gorputzeko organoak
(giltzurrina, bihotza, zerebroa...) osa ditzaten.

Gizakion 23 kromosoma-paretako 22 antzeko oso
elementuz osatutako pareak dira eta kromosoma-erdi-

bakoitzean antzeko gene-antolaketa eta –sekuentzia-
ditu. 23. parea ez dago horrela antolatuta. 23. parea
sexu-kromosoma da, eta izaki bakoitzaren sexua
zehazten duena da.

Emakumeengan, 23. parea X-formako bi kromosoma
hadiz osatuta dago, eta, horregatik, XX deitu ohi zaio.
Gizonezkoengan, ordea, 23. pareak X-formako
kromosoma handia eta askoz ere txikiagoa denY-formako
beste bat dauzka. Horregatik, 23. kromosoma
maskulinoari XY deitu ohi zaio.

Beraz, emakumearen 23. pareak X-formako bi kromo-
soma dauzkanez, obulu edo gameto femenino bakoi-
tza (izaki berriaren kromosomen erdia ematen duena)
beti X izango da. Gizonezkoen 23. pareak X kromoso-
ma bat eta Y kromosoma bat dauzkanez, dagozkion
gametoak % 50 X eta % 50 Y izango dira. Hortaz,
obulua ernaltzen duen espermatozoidearen arabera,
izaki berria XX (neska) edo XY (mutila) izango da.

Esandakoa Mendelen Lege Genetikoen bidez azal daiteke:

Ernaldiaren seigarren astearen inguruan, giza fetuak
garapen sexualaren lehenbiziko fasea hasiko du.
Fetua arra (XY) bada, Y kromosomak daukan geneak
seinale biokimikoa igorriko du, eta, seinale horren
bidez, zazpigarren astean, sexu-organoak garatzen
hasiko dira. Fetua emea bada, Y kromosomarik ez
daukanez, ez du seinalerik igorriko eta, beraz, bedera-
tzigarren astera arte ez da garatzen hasiko.

Kanpoko genitalak (femeninoak zein maskulinoak)
sorkuntzaren osteko 12. astearen inguruan  osatuko dira.

Garapen psikologikoa

Fisikoki garatzen den aldi berean, garpen sexual
psikologikoa ere eratzen da. Garapen hau ere jaio baino
lehen hasten da eta jaio eta gero hedatu egiten da.

Sexualitate psikologikoaren eraketan faktore askok
eragiten dute, hots: inguruneak, familiak, kulturak,
afektibitateak, etab. Sorkuntza-unetik aurrera, jaioko
den haurraren sexua onartzeak edo ez onartzeak,
oinarri garrantzitsuak zehaztuko ditu haur horren
nortasunean eta bere buruaz duen kontzeptuan eta
bizi-jokabidean. Horren arabera, gizakia, sorkuntza-
-unetik aurrera izaki sexuala dela esan daiteke, eta
sexualitate horrek bizitza osoan zehar iraungo du.
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XX + XY = XX + XY + XX + YX
(ama)   +   (aita)   =   (% 50 alaba eta % 50 seme)



� Generoa eta sexua

Sexu-berezitasunak eta genero-
-bereizitasunak

Argi dago giza espeziea biologikoki bi sexutan banatu-
ta dagoela, maskulinoan eta femeninoan. Sexu
bakoitzak dagozkion ezaugarri fisikoak eta biologikoak
ditu. Ezaugarri horiek sexu-berezitasunak dira.

Hala ere, tradizioetan, baloreetan, sinesmenetan eta
abarrean oinarritzen diren ezaugarri bereziak ere
badaude. Ezaugarri horiek ez dira berdinak kultura
guztietan eta eragina dute sexu bakoitzaren
jardueretan eta jokabideetan. Ezaugarri berezi horiek
genero-berezitasunak dira. 

Gizarte jakin batean bi genero baino gehiago zehatz
daitezke. Antropologiaren arabera, horren hainbat
kasu daude; adibidez, Omango Xanithak gizonezkoak
jantzi ohi diren bezala janzten diren gizonezkoak dira,
baina kolore biziagoak erabili ohi dituzte. Jendaurrean
emakumeekin baino ezin dute hitz egin eta prostituzio-
an aritzen dira homosexual pasibo gisa. Ezin dira
ezkondu eta betiko Xanithak izan behar dute.

Haurtzaroan sexua eta generoa bereizteko
prozesua

Gaur egun, aurrerakuntza teknologikoei eta medikoei
esker, haurdunaldiko bigarren eta hirugarren
hiruhilabeteen artean jaioko den haurraren sexua zein
izango den jakin daiteke. Une horretatik aurrera,
hurbileko pertsona helduak haurrak izango dituen
sexu-ezaugarrien araberako aukerak sortzen hasten
dira: arropa, gelaren kolorea edo haurrak izango
dituen gustuak eta lehentasunak aurreikusten dituzte,
eta aurreikuspen horiek generoari kulturalki ezartzen
zaion rolaren araberakoak izango dira.

Garapen sexuala, beste edozein garapen bezala,
denbora jakin bat irauten duen prozesua da. Prozesu
horren helburua, pertsona espeziearen jarraipena
ziurtatzeko gai izateko prestatzea da. Horren ondorioz,
sexua eta ugalketa uztartuz, pertsonaren sexualitatea
pubertaroan, hau da, sexu-organoak garatzen
direnean, hasten dela eta heldutasunean amaitzen
dela pentsatu ohi da. Hala ere, orain, gehienen iritziz,
bizitza sexuala, hasiberria bada ere, heldutasun
sexualera iritsi baino lehen hasten da. 

0 urtetik 6 urtera, gerora garrantzi handia izango duten
haur-sexualitatearen alderdiak agertzen dira. Haurrak

txiki-txikitatik sexu-organoei buruzko jakin-
-mina izaten dute, eta lehenbizi euren
burua eta gero besteak behatuz adieraz-
ten dute. Esplorazioen bidez informazioa
handiagotu egiten dute. Gero, galderak
egiten hasten dira. Horrela, euren ideiak
sortuko dituzte eta euren gorputza eta
beste sexuko gorputza eta genero bakoi-
tzari dagokion rola bereizten hasiko dira.
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Sexu-berezitasunek pertsonen osagarri
biologikoen araberakoak dira, eta genero-
-berezitasunak alderdi kulturalen
araberakoak dira.



Azken hamarkadetan egin diren ikerketa eta behaketa
ugarien arabera, haurrek txiki-txikitatik uler dezakete per-
tsonak gizonezkoetan eta emakumeetan banatzen direla.

Adibidez, ikerketa horien arabera, 3 hilabete inguru
dituztenean, haurrak aurpegi maskulinoak eta femeni-
noak desberdinak direla konturatzen dira. Urtebete
inguruan, neskak eta mutilak bereizteko gai dira,
antzera janzten badira ere.

T. G. R. Bower-ek esandakoari buruzko ikerketa egin
zuen. Bower-ek bideo-zintan grabatutako irudiak
erakutsi zizkien urtebeteko haurrei. Irudietan agertzen
ziren urtebete eta bi urte bitarteko neska-mutilek,
sexua kontuan hartu gabe, prakak eta alkandora
zeramatzaten, eta beste batzuek parpailadun soinekoz
jantzita zeuden eta panpinarekin edo danborrarekin ari
ziren jolasten. Urtebeteko haurrek arreta handiago
eskaini zieten beren sexuko haurrei, edonola jantzi eta
edozein jostailurekin jolastu arren. (1)

Bower-en teoriaren arabera, haurrek mugimendu
desberdinak egin ohi dituzte generoaren arabera.
Neskek pauso txikiagoak egiten dituzte, mokorrak
mugitzen dituzte, mugimendu lirainagoak egiten dituzte
eta, makurtzeko, belaunak okertzen dituzte eta mutilek
gerria makurtzen dute. Beraz, Bower-en iritziz, haurrek
urtebeterekin beren genero-kategoriak sortzen dituzte.

2 urterekin, haurrak, aipatzen duten pertsonaren
sexuaren araberako hitzak erabiltzen hasten dira.
Horrela, inguruko jendea kategoriatan sailkatzen dute.
Horren arabera, sexuen araberako jarduerak eta
jokabideak eta sexu bakoitzari dagozkion jostailuak,
koloreak, arropak, etab. ezartzen dituzte.

Adin horretatik aurrera, haur bakoitza gero eta gehiago
identifikatzen da dagokion sexuarekin eta nahiago
izaten du generoaren arabera ezarritako jostailuekin
jolastea (neskek panpinekin eta mutilek kamioiekin).
3 urterekin, generoaren araberako rolak antzezten
dituzte (medikuak, erizainak) eta beren sexuko lagune-
kin eta ikaskideekin harremanak izateko joera dute.
4 urterekin, erabili behar dituzten jostailuei eta egin
behar dituzten jokoei buruzko iritzi sendoa dute.

Oro har, eskolaurreko urteetan, mutilen jarduerak
mugimenduzkoak izan ohi dira (korrika egitea, salta-
tzea, borrokatzea, etab.), eta adin bereko nesken
arduerak lasaiagoak izan ohi dira eta lankidetza-
-jolasak egiten dituzte.

Egoera horren arabera, funtsezko galdera honako hau
da: zerk eragiten ditu jolasetako roletako eta
jardueretako diferentzia horiek: sexu-berezitasunek
ala genero-berezitasunek? Zaila da galdera horri
erantzutea eta hori ez da unitate honen helburua. Hala
ere, jarraian, generoen artean bereizten diren rolak eta
estereotipoak onartzeko arrazoiak aztertuko ditugu.
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Sexu-berezitasunak, ala genero-berezitasunak? Zergatik hasten dira haurrak, txiki-txikitatik, sexuaren arabera jolasten eta
genero-jokabideak barneratzen?



� Genero-rolez eta estereoti-
poez jabetzea

Ikerketa askoren arabera, ia gizarte guztietan, jolasen
bidez, neskak eta mutilak dagokien kulturaren arabera
nagusitan beteko dituzten rolak ikastera bultzatzen
dituzte. Beraz, haurraren garapenaren alderdi
guztietan, generoaren eraketa izango da kulturaren
eta gizarte-aldaketen eragin handiena duen alderdia.

Orain dela hamarkada batzuk, adibidez, nahiago
izaten zen mutilak erasokorrak eta lehiakorrak izatea,
eta, neskak otzanak eta pasiboak izatea. Gizonezkoen
eta emakumeen eskubideen berdintasunari dagokio-
nez, azken mende-erdian lortutako guztiaren eraginez,
jokabide horiei buruzko iritzia aldatu egin da. Hala ere,
oraindik badira genero biak bereizten dituzten estereo-
tipoak eta rolak.

jokabideei eta zereginei buruzko estereotipo ugariz
jabetzen dira. Adibidez, familia gehienetan, arrazoiak
arrazoi (gizarte-aukerak, gizonezkoek lanagatiko ordainsari
handiago kobratzea, etab.), emakumeak denbora gehiago
egiten du haurrak eta etxea zaintzen. Haurra jaiotzen
denetik jabetzen da rol horretaz: amak haurrak zaintzen ditu
eta etxean lan egiten du, eta aitak etxetik kanpo lan egiten
du. Estereotipo horiek mantendu egiten dira sozializazio-
-prozesuan, batez ere, komunikabideen bidez.

Geroago, estereotipo horiek hedatu egingo dira, eta
nortasun-ezaugarrietan, trebetasunetan eta ikasgaietan
ere eragina izango dute. Adibidez, Estatu Batuetan,
Japonian eta Taiwanen, ikasleek gustukoen dituzten
ikasgaiei buruz egindako ikerketen arabera, neskek
irakurtzea nahiago zuten eta mutilek matematika.

Halaber, gai horri buruz egin diren ikerketa gehienen
arabera, mutilek neskek baino iritzi estereotipatuagoak
dituztela frogatu izan da. Mutilek, maskulinotzat jotzen
diren jardueretan neskek izaten duten porrotaren
arrazoia azaltzeko, trebetasun-falta aipatzen dute. Bai-
na mutilek jarduera horietan izaten duten porrotaren
arrazoia azaltzeko, jarduera edo trebetasun jakin bat
praktikatzeko edo ikasteko aukera-falta aipatzen dute.

Inkestetan oinarritutako ikerketa ugariren arabera,
sexuen araberako jokabideak eta lehentasunak daudela
frogatu izan da. 70ko hamarkadan, eskumena, anbizioa,
independentzia, arrazionaltasuna, izaera gogorra,
lehiakortasuna, etab. gizonezkoen ezaugarritzat jotzen
ziren, eta epeltasuna, sentsibilitatea, altruismoa, emotibi-
tatea, pasibotasuna, diskrezioa, segurtasun-falta, etab,
emakumeen ezaugarritzat jotzen ziren. Lanbideei edo
ezaugarri fisikoei buruz galdetzen zenean ere antzeko
emaitza estereotipatuak lortu ziren.

Harrezkero, generoen parekatzeari dagokionez
aldaketak izan badira ere eta haurren hezkuntzan
nolakotasun horien lehentasuna ukatzen bada ere,
oraindik estereotipo horiek oso errotuta daude, zeren,
oraintsu egindako azterketetan ere 70ko hamarkada-
koen oso antzeko emaitzak lortu baitziren.

Nola jabetzen dira haurrak genero-estereotipo
horietaz? Nola hartzen dute rol bat edo bestea sexua-
ren arabera? Gizarte-ikaskuntzaren edo kulturaren
ondorioa da, ala haurrak desberdin jokatzera
bultzatzen dituen oinarri biologikoa dago? Auzi hoetan,
ikerketak banatuta daude: batzuek garrantzi handiago
ematen diote sozializazio-prozesuari eta beste ba-
tzuek alderdi biologikoen ondoriozkoak direla diote.

Estereotipatzea sozializazioaren ondo-
riozkoa dela aldarrikatzen duten irizpi-
deak

Irizpideon arabera, alderdi kulturalak eta sozializazioa
erabakigarriak dira genero-estereotipoak sortzeari
dagokionez.
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Estereotipoak eta rolak

Genero-estereotipoa, gehienen iritziz ezaugarri eta
jokabide batzuk gizonezkoentzat egokiak direla eta
beste batzuk emakumeentzat egokiak direla pentsa-
tzea da. Genero-rolak eguneroko bizitzan izaten diren
genero-estereotipoen adierazpenak dira. Beraz, este-
reotipoak aurreikusitako ideiak izango dira, eta rolak
jokabideak izango dira.

Bizitzako lehenbiziko urteetan, mutilek eta neskek
gizonezkoei eta emakumeei dagozkien jarduerei,

Azken hamarkadetan aldaketak izan badira ere, oraindik
genero bakoitzari dagozkion rolak daude, eta mantendu
egiten dira.



Korronte hauek, batez ere antropologian oinarritzen
dira, eta beste kultura batzuetako genero-
-estereotipoak eta gure gizartean onartzen direnak
desberdinak direla aldarrikatzen dute. Ikertu diren
kasu batzuetan emakumea da gobernatzen duena, eta
gizonezkoak   garbiketa-lanak egiten ditu eta haurrak
zaintzen ditu; beste batzuetan, komunitateko kide guz-
tiek antzeko lanak egiten dituzte, sexua aintzakotzat
hartu gabe, eta antzeko nortasun-ezaugarriak dituzte.

Zentzu honetan, ekarpen garrantzitsuena Margared
Mead antropologoarena izan da. Mead-ek Ginea
Berriko hiru tribu aztertu zituen, eta jokabide desberdi-
nak zituztela aurkitu zuen.

Arapesh-en tribuan lankidetza eta besteez arduratzea
emakumezkoen zein gizonezkoen eginkizuna zela
ikusi zuen. Mundugumor tribuko emakumeak eta gizo-
nezkoak, ordea, erasokorrak eta errukigabeak ziren,
eta Tchanbuli tribuko gizonezkoak mendekoak eta
pasiboak ziren eta denbora gehiena itxura zaintzen eta
jarduera artistikoak egiten ematen zuten, eta emaku-
meak dominatzaileak ziren, eta arrantzan egitera
ateratzen ziren, eta kanoan bidaia luzeak egiten
zituzten trukeak egiteko.

Mead-en iritziz, beraz, sexuen artean ez da berezitasunik,
eta gizartea da berezitasun horiek bultzatzen dituena.

Kenyako Luo tribuko umeekin ere antzeko ikerketa
egin zen. Komunitate horretan neskek eta mutilek
eginkizun desberdinak zituzten: nesken eginbeharrak
anai-arreba txikiagoak zaintzea, janaria egitea, etxea
garbitzea eta ura eta egurra ekartzea zen, eta mutilena
familia bakoitzak zuen abere-kopuru txikia zaintzea
besterik ez zen. Hala ere, ikerketa egin zen garaian,
familietan nesken kopurua mutilena baino handiagoa
zen eta, ondorioz, mutil askok berez neskenak diren
eginbeharrak bete behar izan zituzten. Behaketa
sistematikoak egin ondoren, ikertzaileek honako hau
ondorioztatu zuten: nesken eginbeharrak betetzen
zituzten mutilek nesken antzeko jokabideak zituzten
eta ez ziren hain erasokorrak, arduratsuagoak ziren
eta ez zuten nagusitzeko premia handirik.

Estereotipatzea alderdi biologikoen
ondoriozkoa dela aldarrikatzen duten
irizpideak

Bestalde, oinarri biologikoa aldarrikatzen duten iritzien
argumentuak bi alderditan oinarritzen dira: alde
batetik, oso desberdinak diren kulturen arteko konpa-
razioan eta, bestetik, alderdi biologiko/hormonaletan.

Lehenbiziko argumentuaren oinarria oso desberdinak
diren kulturen arteko antzekotasuna da. Antzekota-
sun hori genero-rol askotan ikusten da; adibidez,
gizonezkoengan independentzia edo izaera gogorra
da nagusi, eta emakumeengan mendekotasuna edo
izaera emozionala; gizonezkoak egokiagoak dira

indarra edo izaera autoritarioa eskatzen duten lanak
egiteko, eta emakumeak egokiagoak dira elkar
ulertzea edo epeltasuna eskatzen duten lanak egiteko.
Irizpide honen arabera, pentsaera hori elkarren artean
oso desberdinak diren kultura askotan agertzen da.

Argumentu biologiko/hormonalen oinarria genero-rol
jakin bat aukeratzeko sexu-hormonek duten eragina da.

Giza espeziea dimorfikoa da, hau da, arrek eta emeek
gorputz-itxura desberdina dute. Hori hautespen
naturalaren ondorioa izan daiteke. Hautespen natura-
laren eraginez emakumeak sexu-garapena bukatzen
duenean eta haurdun gelditzeko gai denean, ez da
gehiago hazten, bere premiek umearen premiak
oztopa ez ditzaten, eta gizonezkoak, pubertaroaren
ondoren ere, hazten jarraitzen du.

Animaliekin egindako ikerketen arabera, androgenoak
(hormona maskulinoak) dira erasokortasun handiagoa,
jolas aktiborako joera, eragiten dutenak eta, espezie
askotan, hormona horiek haurrak zaintzeko joera
inhibitu egiten dute. Hala ere, giza espezieari dagokio-
nez, zientzialari guztiak ez datoz bat gai honi buruz.

Dakigunez, arrazoi etikoengatik gizakiekin ezin da
esperimenturik egin, baina egin izan dira azterketak
sortzetiko hiperplasia suprarrenala edo jaiotzatiko
sindrome adrenogenitala deitzen den arazo hormonala
zuten pertsonekin. Arazo hormonal hori, entzima-akats
hereditarioen ondoriozko sexu fenotipikoaren
anomalia (genitalen itxura-aldaketa) da. Anomalia
horren eraginez, androgeno gehiegi ekoizten dira eta
neskengan kanpoko genital anbiguoak sortzen dira
(zakila dirudien klitori hipertrofikoa sortzen da).
Horrelako aldaketa gehienak operatu egiten dira haur-
tzaroan edo umezaroan.

Kasu horiei buruz egindako ikerketen arabera, neskek
genero-rol maskulinoagoaren araberako jokabidea
zuten (automobilekin eta pilotekin jolasten zuten,
mutilak nahiago zituzten laguntzat, ez ziren asko
arduratzen jantziekin eta orrazkerekin...). Emaitza
horiek lortu arren, sozializazioan oinarritzen diren
teorien arabera, portaera maskulino horiek, agian,
gurasoek edo hurbileko gizarte-inguruneak eraginda-
koak izan daitezke, neskok hain femeninoak ez direla
ikusita, mutilak balira bezala tratatu dituztelako.

Generoen estereotipatzea gure gizartean

Oraingo gizartea gero eta gehiago kezkatzen da
sexuak berdintzeari buruz. Azken hamarkadetan,
Espainian, aldaketa handia izan da gai honi buruz.
Gaur, gizonezkoek eta emakumeek eskubide berdinak
dituzte, emakumeak etxetik kanpo lanean hasi dira,
enpresa pribatuetan gero eta emakume gehiago
aritzen dira zuzendaritza-lanetan, emakumeek gero
eta gehiago parte hartzen dute bizitza publikoan eta
erantzukizuneko gero eta kargu gehiago dituzte
administrazioetan.
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Hala ere, bide luzea dago egiteke, sexuen berdintasu-
na egiazkoa izan arte: oraindik, emakumeen soldatak
txikiagoak dira eta erabakiak hartzeko organo
publikoetan zein pribatuetan emakumeen ehunekoa
gizonezkoena baino txikiagoa da. Etxeko lanei eta -
seme-alaben hezkuntzari dagokienez, gizonezkoak
baino askoz ere emakume gehiago aritzen dira.

Errealitate hori sozializazio-prozesuan ikusten eta
mantentzen da. Bizitzako lehenbiziko urteetan,
sexuaren araberako bereizketak badaude ere, bereiz-
ketok ez dira hain nabarmenak eta, ondorioz, 0-6 urte-
ko haurrek antzeko garapena izan ohi dute, eta ia
gauza berak egiteko gai izaten dira. Hala ere, kulturari
dagokionez, argi dago, kontzienteki edo inkontzienteki,
rolen eta estereotipoen eragina jasaten dutela eta rol
eta estereotipo horiek sozializazio-agenteen bidez bar-
neratzen dituztela.

Askotan, gurasoek eurek bultzatzen dituzten haurren-
gan jokabide-bereizketak, zeren zeregin desberdinak

egiteko eskatzen baitiete eta portaera batzuk edo
besteak baloratzen baitituzte. Adibidez, neskak edo

mutilak istripu txikiren bat izaten duenean, helduek
erantzun desberdinak ematen dituzte askotan, eta

honako esaldi hauen antzekoak erabiltzen dituzte:
“Koldo, hori zauri txiki bat baino ez da. Ez egin negar,

mutilek ez dute negarrik egiten eta”. “Ane, gajoa, min
hartu du umeak, ezta? Etorri, amatxok osatuko zaitu eta”.

Komunikabideetan ere generoen estereotipazioa etenga-

bekoa da. Haurrentzako programek, haur-literaturak eta
haurrek eskuratzen duten informazioaren parte handi

batek genero-rolak mantendu eta bultzatu egiten dituzte.

Beraz, gizarteek gizonezkoen eta emakumeen artean

neskentzat eta mutilentzat asmo desberdinak izatea era-
giten duten desberdintasunak egiten eta bultzatzen dituz-

ten bitartean, ezin izango dugu jakin biologiak edo kultu-
rak zein eragin duten genero-rolak sortzeko orduan.
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Kontzienteki edo inkontzienteki, jolasen, jardueren eta portaeren bidez, haurrak estimulatu egiten ditugu, helduen rolak
bete ditzaten.



4.2. Teoria argitzaileak

Ikusi dugunez, arrazoi biologikoengatik edo kulturalen-
gatik eta ikaskuntzari dagozkion arrazoiengatik,
haurrek, euren sexuaren araberako bereizketak egiten
dituzte txiki-txikitatik, genero-rolei dagokienez. Baina,
zein da bereizketa horien jatorria?

Gai hau jorratzen duten hiru teoria psikologiko garran-
tzitsuenek, hau da, psikoanalisiak, ikaskuntzaren
teoriak eta teoria kognitiboak, desberdin erantzun
diote aurreko galdera horri:

Psikoanalisi-teoriek sexu bereko gurasoaren
irudiarekin identifikatzeak duen garrantzia na-
barmentzen dute.

Gizarte-ikaskuntzan oinarritzen diren teoriek
sariek, zigorrek, behaketak eta modelaketak sexu
bakoitzari dagozkion jokabide egokiak berega-
natzeko duten garrantzia nabarmentzen dute.

Teoria kognitiboek haurrek, arraren eta emearen
kategoriak ezarri ondoren, sozializatzeko egin
behar dituzten bideak nabarmentzen dituzte.

� Psikoanalisi-teoriak.
Sigmund Freud

� Freud eta sexu-garapena

Garapenari buruzko psikoanalisi-teorien asmatzailea
Sigmund Freud izan zen. Freud-en iritziz, pertsona-
ren garapena sexu-garapenaren araberakoa da. Baina
Freud-entzat sexualitatea ez da organo genitaletara
mugatzen; aitzitik, giza afektibitatearen garapen osoa
hartzen zuen kontzeptu askoz ere zabalagoa zuen.
Hala ere, bere garaikoen artean eztabaidarik handiena
sortu zuen iritzia, bizitzako lehenbiziko egunetatik
haurrek bizitza sexuala zutela onartzea izan zen.

Freud-ek paziente asko tratatu ondoren gatazken
oinarria beti haurtzaroan gertatutako trauma sexuala
dela ondorioztatu zuen. Freud-en garaian, sexu-
-garapena ez zen ezagutzen eta sexu-sena pubertaro-
ra arte ez zela sortzen uste zen, eta horrek, Freud-en
iritziz, eragin erabakigarria zuen pertsona bakoitzaren
nortasun-ezaugarrietan, eta horixe zen helduaroan
sortzen ziren arazo askoren oinarria. Ondorioz, Freud-
-ek sexualitatearen teoria proposatu zuen. 

� Freud-en sexualitatearen teoria

Freud-ek dioenez, pertsonaren sexu-garapenean hiru
alde erogeno daude. Alde erogenoak atsegina eragin
dezaketen gorputzaren parteak dira. Gorputzaren edo-
zein parte, berez, alde erogenoa izan daiteke, baina
hiru dira nagusiak eta hiru horiek hiru eboluzio-fase eza-
rriko dituzte, eta hurrenez hurren sortuko dira haurraren
garapen neurologikoan. Hiru fase horiek honako hauek
dira: aho-fasea, uzki-fasea eta fase falikoa.

Aho-fasea

Jaio eta 2 urte bitartean gertatzen da. Atseginaren
zentzua ahoan eta ezpainetan dago. Lehenbiziko
urtean, haurtxoaren jarduera guztien helburua aho-
-premiak asetzea da (titia hartzea, edatea, jatea).
Haurra, ahoaren bidez, amarekin lehenbiziko oinarri
afektiboak ezartzen hasten da, eta kanpoko mundua
esploratzeko eta ezagutzeko erabiltzen du.

Lehen fase hau beste bizi-sen batekin, hau da, bizirik
irauteko senarekin, batera sortzen da. Hala ere,
haurrak fase honetan garatzen dituen jarduera guztien
helburua ez da bizirik irautea.

Uzki-fasea

2-3 urte bitartean. Haurraren sexualitatea digestio-
-aparatu osora hedatzen da eta uzkian, kaka egitean eta
esfinterrak kontrolatzean zentratzen da.

Garrantzitsua da haurrari higiene-ohitura egokiak irakastea,
eta sistema zorrotzegiak eta permisiboegiak saihestu egin
behar dira.
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Zein da haurrek, genero-rolei dagokienez, egiten dituzten
bereizketen jatorria? Korronte psikologikoek, bakoitzak bere
irizpidearen arabera, hainbat interpretazio egiten dituzte.



Fase falikoa

3-5 urte bitartean. Fase honetan, neskaren zein mutila-
ren sexualitatea edo, Freud-ek deitzen zion bezala,
libidoa (bizi-senen energia), zakilean edo faloan
zentratzen da. Haurrak bere gorputzarekiko jakin-mina
du eta, ondorioz, gorputza esploratu egiten dute eta
sexu-organoak atsegin-iturriak direla konturatzen dira.
Halaber, bere sexuaren eta besteenaren diferentziak
ere, haurra erakarri egiten du.

Freud-ek aldarrikatzen zuenez, adin honetako haur
guztiek amarenganako desio erotikoa sentitzen dute,
eta aita areriotzat jotzen dute. Mutila aitarekin identifi-
katzen saiatzen da, amaren maitasuna lortzeko.
Freud-ek, jokabide horri Ediporen konplexua deitu
zion. Neskekin antzeko zerbait gertatzen da, baina
konplexuagoa da. Neskek aitarenganako desioa senti-
tzen dute, eta ama arerio gisa hautematen dutenez,
amarekin identifikatzen saiatzen dira, aitaren maitasu-
na lortzeko. Jokabide honi, Freud-ekin oso ados ez ze-
goen Carl Jung-ek Elektraren konplexua deitu zion.

Bi konplexu horiez gain, beste konplexu bat ere badago,
hots: kastrazio-konplexua. Konplexu hau neskek eta
mutilek izaten dute, baina era desberdinean. Adin
honetako haurrentzat zaila da bataren eta bestearen
organo genitalak bereiztea. Mutilak pentsatzen du nes-
kak ere berak bezalako organoa zuela, baina, zerbai-
tengatik moztu egin diotela, eta mutila beldur da berari
ere antzeko zerbait gertatuko ote zaion, eta horrek estu-
tasuna sorrarazten dio mutilari. Neskak egoera txarra-
goan dagoela uste du, zakilik ez duelako, eta ukatzen
edo konpentsatzen saiatzen da, aitarengana hurbilduz.

Etaparik gatazkatsuenetakoa da, baina normala da eta
oso garrantzitsua supernia (pertsona helduaren moral-

tasuna) sortzeko. Etapa hau berez gainditzen da eta,
bukatzen denean, haurrek euren buruen kontzientzia
hartzen dute, eta euren burua gizonezkotzat edo ema-
kumetzat jotzen dute. Azken horri, genero-identitatea
deitu ohi zaio.

Sexu-garapenaren beste fase batzuk

Jaiotzatik 6 urtera arteko hiru fase horiez gain, Freud-
-ek, sexualitatearen teorian, pertsonaren sexu-
-grapena osatzen duten beste bi fase proposatu
zituen: latentzia-fasea eta fase genitala.

Latentzia-fasea. 6 eta 11 urte bitartean, sexuari
buruzko interesa murrizten den fasea dago.
Biologikoki sexu-garapen osoan gelditze-fasea
edo latentzia-fasea gertatzen da.

Fase genitala. Haurraren sexu-garapenaren
amaiera markatzen duten hormona-aldaketak
sortzen hasten dira. Sexuari buruzko interesa
edo libidoa, dagoeneko, ez da gurasoengan zen-
tratzen eta beste pertsonaren batengan zentra-
tzen da. Pertsona hori, normalean, beste sexukoa
izan ohi da.

�Freud-en teorien aldaerak

Freud-en laguntzaile eta jarraitzaile batzuk ez zeuden
erabat ados aitzindariaren teoriaren zenbait punture-
kin, batez ere Freud-ek sexualitateari buruz zuen
iritziarekin eta nortasunaren garapenean sexualitateari
ematen zion garrantziarekin.

Carl Jung. Freud-en ikaslerik onenetakoa
zen mediku suitzarra. Jung-en iritziz,
sexualitatea ez da giza jokabidearen deter-
minatzaile nagusia.

Alfred Adler. Medikua zen, eta, Freud beza-
la, Vienakoa. Freud-en ikasle eta idazkari
izan zen. Jung bezala, urrundu egin bere
maisuarengandik, sexualitateari buruzko
ikuspuntu desberdina izateagatik. Adler-ek
aldarrikatzen zuenez, pertsona, batez ere,
izaki soziala da, eta ez sexuala. Garrantzi
handiagoa ematen zien motibo sozialei se-
xualei baino. Pertsona bakoitzak, aukera-
tzen duen bizimoduaren arabera, bere
sexu-premiak nola ase erabakitzen du.

Karen Horney. Maisuak alderdi biologikoei
garrantzi handiegia ematen ziela eta alderdi
sozialak albo batera uzten zituela pentsa-
tzen zuen.
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Freud-en iritziz, haurrak, fase honetan, beren
gorputzen jakin-mina izan ohi dute, eta euren
sexuaren eta besteenaren arteko diferentziak
erakarri egiten ditu.
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� Gizarte-ikaskuntzaren
teoriak. A. Bandura.

�Gizarte-ikaskuntzaren teorien printzi-
pioak

Gizarte-ikaskuntzari buruzko teoriaren aitzindaria
Albert Bandura da. Teoria horren arabera ia rol-
-eskema guztiak ez dira jaiotzatikoak, eta ez daude
determinatuta; ikasitakoak dira.

Haurrak, elkarreraginari esker, amak bera zaintzea eta
ama bertan egotea baloratzen eta jarduera horiek
eskatzen ikasten du. Horrela azkar ikasten du, guraso-
en jokabideak imitatzen dituenean, gurasoek laztanak
eginez eta arreta eskainiz (hau da, haurrak behar
duenaz) erantzuten diotela, eta, ondorioz, jokabideen
indartzaile gisa jokatzen duen zirkulua ezartzen da.
Haurra, hazten den heinean, gurasoen erantzunak
gogoratuta, behar dituen eta gurasoek une horretan
eman ezin dizkioten ordezko sariak lortzen ditu.
Hortaz, haurrak imitatzea eta saria lotu egiten ditu, bai
zuzenean, bai ordezkatuz.

Hala ere, jokabideak ikasteko, beti ez da aldez aurreko
saiorik egin behar, zeren, horrela balitz, ez genuke
denak egiteko astirik izango. Beraz, behaketaren
bidezko ikaskuntza Banduraren teoriaren beste puntu
garrantzitsuetako bat da. Beste jokabide batzuk eta
jokabide horien ondorioak behatuta, erantzun berriak
ikasten dira, norberak egin beharrik izan gabe.

Baina Banduraren teoria ez da hor gelditzen eta beha-
keta hori kognizioarekin lotuta dagoela aldarrikatzen
du. Adibidez, neskek amaren jokabideak behatzen eta

imitatzen dituzte, eta mutilek aitarenak behatzen eta
imitatzen dituzte, zeren aldez aurretik bai baitakite
neska eta mutila direla. Beraz, haurren jokabidea
euren buruen pertzepzioa baino lehenago sortzen da,
hau da, lehenbizi, modelaketari eta errefortzuari esker,
euren generoari dagozkion erantzunak barneratzen
dituzte eta, gero, bereganatu egiten dituzte. Hala ere,
sexuaren araberako jokabide desberdinen arrazoia ez
da ulertzeko era hori, batez ere lehen haurtzaroan.

Banduraren eta gizarte-ikaskuntzaren teorikoen iritziz,
haurren jokabidean zein gaitasun kognitiboetan izaten
diren sexu-bereizketa asko ez dira hornikuntza geneti-
koaren ezinbesteko ondorioa, baina ez dute ukatzen
gizonezkoak eta emakumeak biologikoki bereizi egiten
direnik. Irizpide honen arabera, bereizketa sexualak ez
dira ezinbestekoak, eta aldatu egin daitezke ingurua-
ren baldintzen arabera.

�Genero-rolak nola barneratzen eta
sortzen diren

Genero-rolak azkar sortzen dira eta, batez ere, haurraren
bizitzako lehenbiziko hilabeteetan. Normalean, 5 urte
bete baino lehen, haurrek dagoeneko ikasi dituzte “gizo-
nezkoa” eta “emakumea” kontzeptuak, eta sozializazio-
-prozesuan azkar ikasten dituzte kulturak sexuen
araberako portaerei buruz ezarritako estereotipoak.

Rolak sortzeko, ikaskuntzaz gain, garrantzitsua da
haurrari errefortzu asko eskaintzea, haurraren jokabi-
dea dagokion genero-rolarekin bat datorrenean. Baina
haurraren jokabidea aurreikusitakoarekin bat ez
badator, zigortu egin daiteke. Hala ere, Bandurak
frogatu zuenez, errefortzua imitazio-jokabideak
ikasteko beharrezkoa ez bada ere, errefortzuaren
bidez jokabide horiek mantendu egiten dira.

Zigorra/saria efektuaren dinamikak, errefortzu gisa, genero-rolaren araberako jokabide egokia garatzen laguntzen du.
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� Interesgunearen eredu.
Sexu-hezkuntzako saiakun-
tza aurtzaroan

�Interesgunea: Gure gorputza

Eredu-saiakuntzak
1.- Saiakuntza egiteko erabili den testuingurua

Saiakuntza hau Tenerifeko iparraldeko herri batean
egin zen. Herrian, jarduera ekonomiko nagusia
nekazaritza da (lehorreko polilaborantza), baina berta-
ko gazteak, bertako eta inguruko herrietako kostalde-
an turismoa hazi egin denez, gero eta gehiago aritzen
dira zerbitzuen sektorean.

Herriko jendearen maila kulturala ertaina/baxua da. Analfa-
betoen ehunekoa handia da, batez ere adin nagusikoengan.

Ikastetxeari dagokionez, saiakuntza Eskolaurreko zentroan
egin zen. Zentro hori dagokion ikastetxetik aldenduta dago.

Saiakuntza egin zuen irakaslea Harimaguada deritzon
Programari buruzko ikastaroa egin duen eta progra-
mazioan Sexu Hezkuntzako helburuak eta edukiak
sistematikoki erabiltzen dituen bakarra izan da.
Harimaguada programaren bidez, irakasleak gai honi
buruzko material didaktikoa (puzzleak, orriak, diaposi-
tibak, trapuzko panpinak...) lortu ahal izan du.

Familiaren eta eskolaren arteko harremanak eskasak
ziren. Haurrak denbora luzez egoten ziren amonekin,
zeren guraso askok eremu turistikoetan lan egiten bai-
tzuten eta ia egun osoa etxetik kanpo egoten baitziren.

Saiakuntza honetan parte hartu duen ikasle-taldea
mistoa izan da (mutil gehienak bost urtekoak eta neska
gehienak lau urtekoak).

Azkenik, saiakuntza hau gorputzari buruzko lan oroko-
rraren parte dela esan behar da (dagokigun gaiaz gain,
besteak beste, zentzumenak, elikadura, higienea eta
gorputz-eskema ikasi dira). Lan orokor horretatik,
garapen afektibo-sexualarekin zuzenean erlazionatuta
dauden alderdiak azpimarratu ditugu.

2.- Saiakuntzaren garapena

Lehen urratsa: Interesgunea hautatzea

Lehen hiruhilabetekoan eta haurrak ikasgelara ohitu
ondoren, ikasgelaren oinarrizko ezaugarriak ezagututa
eta elkarbizitzarako arau sinpleak ezarri ondoren,
etab., maisuak norbere gorputza eta besteen gorpu-
tzak ezagutzen hasteko proposamena egin zuen,
eta jarduerari ekin zion.

Ikasleak motibatzeko, gorputz-espresioko saioa egin
zen . Saio horren bidez, haurrak euren burua bereizten

hasi ziren, eta gorputzaren bidez egin zitzaketen
jarduerez jabetu ziren. Saio horren ondoren, galderen
bidez, maisuak eztabaida sortu zuen ikasleen artean.
Galderak honako hauen antzekoak izan ziren: Haur
guztiok al dugu gorputza? Zein partetan banatzen da
gorputz hori? Atal berdinak al ditugu denok? Zertan
bereizten dira batzuen eta besteen gorputz-atalak?
Zer gauza egin ditzakegu gorputza erabilita?...

Bigarren urratsa: Lan-plana egitea

A. Zer dakigu?

Lehenbiziko jarduera honek (gorputz-espresioak eta ezta-
baidak) ikaslea motibatzen du eta maisuari ikasgelaren
maila ezagutzeko aukera ematen dio, gaiari buruzko
jarrerei eta ezagutzei dagokienez. Jarduera honen bidez,
maisuak, haurrek eztabaidan organo genitalak ez zituzte-
la aipatzen ikusi zuen. Maisua genitalei buruz mintzatu
zenean, zenbait haurrek barre egin zuten. Oro har,
haurrek genitalen izen arruntak ezagutzen zituzten (fifi,
kuka, pipi...) eta haurretako batek baino ez zekien zakila
hitza. Hitz horrek ere ikaskideei barre eragin zien.

B. Zer jakin nahi dugu?

Beti maisuaren eskutik, haurrak euren interesak eta jakin-
-minak adierazi zituzten. Estimulu gisa, maisuak, orri bat
erakutsi zien haurrei; orrian, biluzik bainatzen ari ziren ema-
kume, gizonezko, neska eta mutilaren irudia zegoen.
Besteak beste, maisuak honako galdera hauek egin zituen:

• Noiz hasiko zaio zakila neskari?
• Nondik egiten dute txiza amek?
• Aitak zergatik du hainbeste ile?
• Amak zergatik ditu titi handiak?

Batzuetan, maisuak, galdera zuzenean egin beharrean,
haurren zalantzak adierazi nahian, azalpenak eman
zituen, adibidez: “Neskari oraindik ez zaio zakila hazi”.

C. Nola jakin dezakegu?

Maisuak gorputza ezagutzeko eta zaintzeko jarduerak
proposatu zituen; adibidez:

• Ispiluan begiratu, nolakoak garen ikusteko.
• Argazki-albuma egin, haurtxo txiki ginenetik

orain arte nola aldatu garen ikusteko.
• Ikasgelako haurren siluetak egin.
• Txotxongiloekin lan bat antzeztu.
• Norbere garbitasunaren eguna ospatu, geure

burua nola zaindu behar dugun jakiteko.

Haurrek ere honako jarduera hauek proposatu zituzten:

• Liburuetan begiratu.
• Plastilinarekin jolastu.

Maisuak, familiako guztiak biluzik marraztea eskatu
zien haurrei. Hori egin ondoren, talde txikietan banatu-
ta, haur bakoitzak marraztu zuena azaldu zien
ikaskideei. Marrazki horietan, haur askok antzera
marraztu zituzten genital maskulinoak eta femeninoak.



Bi sexuak bereizteko, paperezko bi panpina (bata
neskarena eta bestea mutilarena) egiteko eskatu zitzaien
haurrei. Gelako neskato baten silueta egin eta osatu egin
zuten. Organo genitalak aparte egin zituzten, paper itsasga-
rriz, eta neska edo mutila izatearen arabera jarri zituzten.

Jarduera hau egiten ari zirenean, anekdota bat gertatu
zen: haurretako batek zakila edo alua zuen ez zekiela
esan zuen. Maisuak komunera joateko eta ikusteko esan
zion. Haurra poz-pozik itzuli zen, “Zakila dut!” esanez.

Beste haur batzuek ere komunera joatea eskatu zuten eta
maisuak, gauean, etxean, bainua hartzen zuten bitartean
euren gorputzei begira ziezaiotela esan zien, hurrengo
egunean gorputzaren marrazkia egin zezaten.

Interesgunearen hasieran, neskato batek, dutxatzen
ari zen familiaren irudia ikusi zuenean, neskatoari
zakila noiz haziko zitzaion galdetu zuen. Maisuak,
berriro galdera hori egin zien eta kontrako iritziak
zeudenez (“Inoiz ez zaie hazten, neskek ez dutelako
zakilik”, “Handiak egiten direnean”...), honako galdera
hau egin zuen: “Jaiotzen direnetik mutilek zakila eta
neskek alua al dituzte?” Haurrek antzeko erantzunak
eman zituzten eta, maisuaren iritziz, sexu-identitatea
ez dela mantentzen adierazi zuten (denborarekin alda-
tu egiten zirela pentsatzen zuten). Horregatik, haurrak
sexu-identitateaz jabetzeko asmoz, maisuak, eurak bi-
luzik agertzen ziren haurtxoak zireneko eta geroagoko
argazkiak etxetik ekartzeko eskatu zien haurrei.Argaz-
ki horietako batzuk erabilita eta talde txikitan banatuta,
maisuak jaio zirenetik genital berdinak, hau da, zakila
edo alua, zituztela ikusten lagundu zien. Ondoren
haurrek euren hazkuntza-prozesua banatu eta
ikasgelako albuma egin zuten.

Jarduera nagusi horiek osatzeko, mailaka, fitxak (zen-
bait alderdi indartzeko), puzzleak, plastilinazko haurren
gorputz-irudiak, etab. egin zituzten. Jarduera osagarri
horiek guztiek helburu afektibo/sexualak zein bestelako-
ak (logiko/matematikoak, irakurketa/idazketa, plastika,
musika...) lortzen lagundu zuten. Plastilina erabili zute-
nean, askoz errazago bereizten zuten irudi maskulinoa,
zeren zakila alua baino errazago modelatzen baitzuten.

Maisuaren iritziz, higiene pertsonala eta autonomiare-
kin zerikusia duten zenbait trebetasun ezin ziren albo
batera utzi. Ikasle askok trebetasun horiek bereganatu
gabe zituzten, agian amonek gehiegi babestearen
ondorioz, zeren eguneko ordu gehienetan amonekin
egoten baitziren. Garbitasunaren eguna ospatzea
proposatu zitzaien. Haurrek hainbat tresna ekarri
zituzten etxetik: hortzak garbitzeko eskuilak, orraziak,
xaboi txikiak... Taldeka, haurrak komunera joan ziren
hortz-haginak eta eskuak garbitzera. 

Iritzira, garbiketa-tresnak taldetan banatu zituzten, eta
egunaren amaieran, gorputza zaintzeari buruzko kanta
kantatu zuten.

Maisuaren iritziz, gorputzaren alderdi emozionalak,
adierazpenekoak, etab. gutxiegi landu ziren. Maisuak
ikusi zuenez, ikasleek sentimenduak, aldartea, etab.
adierazteko gaitasun handirik ez zuten, eta mutilek
neskek baino gaitasun urriagoa zuten.

Fitxa batetako irudietan oinarrituta, gorputzaren bidez
“egin” genitzakeen gauzez gain, “senti” genitzakeen
gauzei buruz eztabaidatu zuten. Ildo berean, mimika-
-saioa egin zuten. Saio horretan, haurrek, hitzak erabili
gabe, aldarteak, sentimenduak... adierazi zituzten. On-
doren, antzezpenari buruzko marrazkiak egin zituzten.

3. Interesgunearen balorazioa

Maisuak Interesgunearen garapenaren balorazio posi-
tiboa egin zuen. Ikasleek, gorputz biluzien irudien
aurrean, saiakuntzaren bukaeran, hasieran baino
antsietate eta lotsa gutxiago  zutela azpimarratu zuen.

Halaber, maisuaren iritziz, gorputza lantzeak etapa ho-
rretan garrantzitsuak diren hainbat alderditan aurrera-
tzen lagundu zion; besteak beste, lateralitatea, orienta-
zio espazio/tenporala, sentimenduen adierazpena eta
ulermena, autonomia-trebetasunen garapena, etab.

Zailtasunei buruz, maisuka honako hau esan zuen: hau-
rrek, genitalak izendatzeko hitzak deformatu egiten zi-
tuzten (“pene” esan beharrean “peine” esaten zuten eta
“vulva” esan beharrean “pulpa” esaten zuten). Ikasge-
lan baino ez zituzten ondo esaten edota, askotan, ahaz-
tu egiten zituzten, agian, etxean hitzon erabilera indar-
tzen ez zelako. Zentzu horretan, anekdota adierazgarria
gertatu zen: gorputz-atalen izenak berrikusten ari zirela,
mutiletako batek bere genitalak izendatzeko hitza ez
zuela gogoratzen esan zuen. Orduan, beste mutil batek
honako hau esan zion: “Gogoan izan ¡Ay, pena, penita,
pena...! eta horrela ez zaizu ahaztuko”. 

Maisuak azpimarratu zuen beste alderdi bat honako
hau izan zen: mutilek hitz egitean eta jokabideetan
agresibitate handiagoa erakutsi zuten eta neskak
naturaltasun handiagoa zuten gaiari buruz, batzuetan
mutilak imitatzeko joera bazuten ere.

Maisuak autokritika ere egin zuen, gurasoekin lan siste-
matikoa ez planifikatzeagatik, zeren, ondorioz, familiaren
laguntza eskasa izan baitzen. Gaia garatzen lagundu ez
zuen beste alderdi bat, ikastetxean sexu-hezkuntzari
buruzko programa egin zuen irakasle bakarra izatea zen,
zeren ezin izan baitzen inorekin koordinatu eta saiakun-
tza bere gelan baino ezin izan baitzen egin.

Ondorio gisa, maisuaren iritziz, gaiaren helburu oroko-
rrak, ikasleek euren eta beste pertsonen gorputzak
naturaltasunez onartzea izan behar du. Helburu hori
mailaka lortu behar da eta, maisuaren ustez, haren
ikasleak helburu hori lortzeko aurrerapena egin zuten.
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�Interesgunea: Gure jatorria

Eredu-saiakuntzak
1.- Saiakuntza egiteko erabili den testuingurua

Saiakuntza hau biztanle sakabanatuak dituen
nekazaritza-eremuan egin da. Maila ekonomikoa ertai-
na/baxua da, eta maila kulturalari dagokionez, biztanle
gehienek lehen mailako ikasketak baino ez dituzte egin.

Ikastetxeak 26 unitate ditu, eskolaurrea barne. Saiakun-
tza ikastetxea “Harimaguada” izeneko Sexu-hezkuntzako
Programan sartu zen lehenbiziko urtean egin zen. Urte
horretan, irakasleen % 25ak parte hartu zuen programan.
Irakasleek, programan sartu zirenean, sexu-hezkuntzari
buruzko hasierako ikastaroa egin zuten. Ikasleek, sexu-
-hezkuntzako programari dagokionez, ondo onartu zuten,
eta laguntza eskaini zuten. Irakasleetako bat gai horren
koordinazioaz arduratu zen. Irakasleek erabili zuten
metodologia, batez ere lehen mailetan, aktiboa eta globa-
lizatzailea izan zen, eta horrek sexu-hezkuntzako
alderdiak eranstea erraztu zuen.

Gurasoekin izandako harremanak urriak izan ziren,
biztanleak sakabanatuta egoteak baldintzatuta. Hala
ere, ikasturtearen hasieran seme-alaben prestakun-
tzan sexu-hezkuntza sartzearen berri eman zitzaien,
eta laguntza eskatu zitzaien. Gaia nola landuko zenari
buruzko zalantza batzuk argitu ondoren, guraso
gehienen jarrera “egiten uztea” izan zen.

Parte hartu zuten ikasleak eskolaurreko bigarren
mailakoak izan ziren.

2.- Saiakuntzaren garapena

Interesgunea bigarren hiruhilabetekoan garatu zen eta
bi aste iraun zuen. Metodologia aldetik, honako urrats
hauek bete ziren:

Lehen urratsa: Interesgunea hautatzea

Gaiari buruz motibatzeko, gelan kanario-bikote batek
kumeak izan zituela aprobetxatu zen. Gertakizunari
buruz hitz egin ondoren, pertsonen jaiotzari buruz
mintzatu zen. Neskatoetako batek honako hau esan
zuen: “Niri anaia jaioko zait laster”. Orduan, maistrak,
gelan ikusi zuten kanarioen jaiotza eta beste animalien
eta pertsonen jaiotzari buruz uste zutena edo zekitena
adieraz zezatela eskatzeko aprobetxatu zuen. Baserri-
-eremua zenez, gehienek beste animaliaren bat
jaiotzen ikusita zeuden (antxumeak, txahalak...), edo
horri buruz zerbait entzuna zuten.

Harrezkero, elkarrizketa biztu egin zen, zeren haurrak,
anaiaren edo arrebaren baten edo euren jaiotzari bu-
ruzko pasadizoak kontatzen hasi baitziren: “Gure
amak, ni oso negartia nintzela esaten du”, “Ni oso
txikia nintzen”...

Maistrak egiaztatu zuenez, gaia interesgarria zen
haurrentzat eta elkarrizketetan gutxitan parte hartzen

zutenek ere, bizipenen bat kontatu zuten. Maistraren

iritziz, une egokia zen gaia garatzeko eta ikasleek

erakutsi zuten interesari erantzuteko.

Bigarren urratsa: Lan-plana egitea

A. Zer dakigu?

Maistrak, elkarrizketaren bidez, aukera eman zien

ikasleei gaiari buruz zekitena adierazteko. Oro har,

haurrek honako hau zekiten:

• Haurra amaren sabelean dagoela.

• Umea erditzeko emakumea ospitalera joaten dela.

Hala ere, informazio horrekin batera, haurra sabelera nola

iristen zen adierazteko haurren teoriak ere bazeuden:

• “Amak irentsi egiten du jaten ari denean”.

• “Amak hezur txikia irensten du eta gero hazi

egiten zaio sabelean”.

B. Zer jakin nahi dugu?

Galdera horren bidez, maistrak lehentasuna zuten

interesak zehaztu zituen, gaia garatzean interes horiei

erantzuna emateko.

Galderak, besteak beste, honako hauek izan ziren:

• Nola jaten du umeak sabelean?

• Jolas egin al dezake barruan?

• Zergatik joaten da ama klinikara?

• Umeak kaka eta txiza egiten al du sabelean?

• Nola sartu zen umea sabelean?

• Amak, umea ikusteko, sabeletik atera nahi badu,

nola egiten du?

Haurren galderen arabera, argi dago, interes handiena

haurdun dagoen emakumearen sabelaren barruan zer

gertatzen denari buruzkoa dela. Ernalketari buruzko

galdera bakarra egin zuten.

C. Nola jakin dezakegu?

Itxuraz, ikasleek egindako galderak errazak ziren. Hala

ere, maistrak jakin nahi zutena ikasteko jarduerak

proposatzeko aukera eman zien haurrei (ohiko jarduera

da hori gelan, eta edozein interesgune lantzen denean).

Haurrek honako jarduera hauek proposatu zituzten:

• Soniaren amari galdetu, umea izan behar du eta.

• Maistrari galdetu.

Maistrak jarduera gehiago proposatu zituen, honako

hauek erantsiz:

• Liburuetan begiratu.

• Etxean galdetu.

• Haurrarekin dagoen amaren edo aitaren bati

galdetu.

• Fitxak, antzezpenak, etab. egin.
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Hirugarren urratsa: Lan-plana garatzea

Jarduerak egiten hasteko jatorriaren prozesu osoaren
ikuspegi orokorra eta oinarrizkoa azaldu zen, Harima-
guada Programako orriak erabiliz. Orria ikusita,
neskatoetako batek honako hau galdetu zuen: “Zerga-
tik daude biluzik?” Eta beste neskato batek honako
hau erantzun zion: “Horrela egotea gustatzen zaiela-
ko”. Maistrak, orduan esan zuen, gurasoei elkar
ukitzea eta laztantzea gustatzen zaiela eta hori ez
zutela umeak izateko egiten, zeren umeak izatea
erabaki behar den zerbait baita.

Ikasgelako batzarrak, maistrak proposatuta, Soniaren
ama gelara ekartzea erabaki zuen, haurdunaldiari
buruzko gauzak kontatzeko. Haur bakoitzak galdera
bat egitea erabaki zuten. Gaiaren hasierako interesa-
rekin zerikusirik ez zuten galdera berriak azaldu ziren:

• Zuk zer nahi duzu, neska ala mutila?
• Ostiko gogorrak jotzen al dizkizu?
• Noiz aterako dizute umea?
• Umeak ilea izaten al du jaiotzen denean?
• Erosi al diozu arropa?

Emakumea, horrez gain, haurdunaldian zaindu behar
zituen gauzez mintzatu zen.

Harimaguada Programako bibliografian, adinerako
irudi egokiak zituzten liburuak hautatu ondoren,
maistrak ikasleen interesei erantzuteko erabili zituen.

Irudietako batean bagina bidezko erditzea ikusi ondo-
ren, mutiletako batek adierazi zuenez, anaia ateratze-
ko, amari sabela ireki behar izan zioten. Maistrak,
orduan, ume gehienak bagina bidez jaiotzen zirela,
baina batzuetan sabeletik atera behar izaten zirela,
azaldu zien haurrei.

Ikasle batzuek, maistraren azalpena entzunda. eurak
ez zekitela nola jaio ziren esan zutenez, etxean
galdetzea proposatu zen. Familiekin harremanak ezar-
tzeko erabiltzeaz gain, inkesta bi sarrerako marrazkiak
eta marrazki-multzoak egiteko erabili izan zen.

Haurdun zegoen emakumeari egindako elkarrizketan
eta liburuen bidez euren jatorriari buruz egindako
ikerketaren bidez lortutako informazioa erabilita, mais-
trak, ikusitako guztia finkatzeko eta indartzeko, ikasleek,
banaka, 3 fitxa egitea pentsatu zuen. Fitxa horien bidez,
pertsonen eta animalien jatorriaren prozesua landu
zuten eta, gero, horma-irudian, denak batera eta mais-
traren laguntzarekin desberdintasunak ezarri zituzten.

Fitxa horietan oinarrituta, “barruan” eta “kanpoan”
kontzeptuak, denbora-sekuentziak, etab. landu ziren.

Prozesua errazago barneratzeko, maistrak antzeztea pro-
posatu zien ikasleei. Horretarako, kartoizko kaxak erabili
zituzten. Kaxen barruan, haurrak “ilunetan eta epel-epel”
zeuden, sabelean bezala. Besteak beste, ume bakarren,
bikien eta hirukien erditzeak antzeztu zituzten. Horrela
bosterainoko zenbakien ikaskuntza indartu zuten.

Ondoren, sekuentziatan, antzeztu zuten prozesua
marraztu zuten. Maistrak ikusi zuenez, marrazki
askotan umea zaintzea adierazi zuten eta haurrek
zeregin hori amak egiten zuela esan zuten. Horregatik,
umea zaintzeko lanetan, amak eta aitak aritu behar
dutela azpimarratu zien.

Ikasgelara ama eta bere umea ekarri zuten, umea nola
zaindu behar zen eta lan hori nork egiten zuen
jakiteko. Taldeak, besteak beste, honako galdera
hauek egin zituen:

• Zer jaten du?
• Zergatik egiten du hainbeste negar?
• Nork janzten dio arropa?
• Txupeterik ba al du?
• Nork bainatzen du umea?

Maistrak, aldez aurretik, amarekin hitz egin zuen eta,
besteak beste, aitaren zereginak zein ziren azaltzeko
eskatu zion (aitak ezin izan zuen ikasgelara joan,
ordutegi-arazoak zituelako). Ondoren, taldeka, umeak
zaintzeko zereginak adierazten zituzten horma-irudiak
egin zituzten aldizkari- eta egunkari-zatiekin. Banaka,
fitxa batzuk egin zituzten. Fitxa horien bidez, kolore urdi-
na eta kolore gorria eta esku-trebetasuna landu zituzten.

Gaia bukatzeko eta landutako alderdi guztiak laburtze-
ko, maistrak Harimaguada Programako unitate didakti-
koan sartzen den “El nacimiento de Tara” deritzon
ipuineko irudiak erakutsi zituen, gardenki bihurtuta,
haurren arreta erakartzeko. Ipuina kontatzen ari zen
bitartean, haurrak euren jatorriari buruzko aipamenak
edo animaliekiko konparazioak egin zituzten, batzue-
tan berez eta beste batzuetan maistrak bultzatuta.

Maistrak kontuan hartu zituen adierazpen horiek
ebaluazioa egiteko.

Komunikazio-jarduera gisa, monografia egin zuten,
egindako lan guztia bilduta, eta gero, lagun korrespon-
tsalei bidali zieten.

3. Interesgunearen balorazioa

Oro har, gaia, maistraren iritziz, berak uste zuen baino
naturaltasun handiagoz garatu zen. Ebaluazioa
egiteko behaketa eta egindako lanak (fitxak, marraz-
kiak, monografiak...) kontuan hartu zituen.

Egoera bitxiak edo adierazgarriak, haurren teoriak,
etab. jasotzeko, anekdota-liburua erabili zuen. Gaia
bukatu ondoren, anekdota horiek aztertu zituenean,
ikasleak noraino iritsi zirenaren ikuspegi orokorra lortu
zuen. Hori, marrazkien bidez eta galderen mailen eta
egindako jardueretan izan zuten inplikazioaren bidez
ere behatu zuen.

Zailtasunei dagokienez, maistrak adierazi zuenez,
haurrek beren teoriak zituzten edota “zekitena, entzu-
ten zutena eta ikusten zutena” nahasita, teoria berriak
egiten zituzten, eta horrek desanimatu egin zuen
maistra, zenbait unetan. Hala ere, maistrak, interesgu-
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ne hau haurtzaroan zehaztuta ez dagoela kontuan
hartuta, haurren heldutasunaren araberako helburu
nagusia lortu zuela adierazi zuen. Haurrek jakin-minak
eta interesak argi adieraztea lortu zuen konfiantza- eta
naturaltasun-giroan.

Azkenik, gurasoak prestatzeko eskolaren beharra adiera-
zi zuen, zeren familien ezagutza-falta nabaria baitzen, gai
honi buruz seme-alabek zituzten jakin-minei eta interesei
buruzko erantzunak emateko.

� Hazteko eta sozializatzeko
estilo desberdinak

Ez da harritzekoa, hazteari eta sozializatzeari dagokie-
nez, kultura desberdinetako gurasoek era desberdine-
tan jokatzea. Bizitza-testuingurua eta garapenari eta
hezkuntzari buruzko irizpideak hain desberdinak
izanda, logikoa da gurasoek seme-alabekin dituzten
jokabideak ere kultura batzuetan eta besteetan
desberdinak izatea. Kultura bakoitzean, bizi-
-baldintzak, hezkuntza-garapenari buruzko irizpideak
eta hazkuntza-jarduerak, barne-sistema koherentea-
ren araberakoak dira. Sistema horren osagaiek
orekatuta egon behar dute, sistema manten dadin eta
sistema horrek eraginkorki funtziona dezan.

Hazkuntza- eta hezkuntza-irizpideei dagokienez, arlo
askotan desberdintasun handiak daude gurasoen
kulturaren arabera. Desberdintasun horietako batzuek
eragina dute eguneroko jardueretan ere (adibidez, haur
txikiak dauden familietan nork norekin lo egiten duen).
11.1. taulan, lau urte edo gutxiagoko haurrak zituzten
gurasoekin egindako ikerketari buruzko datuak ikus
daitezke. Laginak Estatu Batuetakoak (beltzen eta
zurien familietako haurrenak), Italiakoak eta Japoniako-
ak dira (Wolf, Lozoff, Latz eta Paludetto, 1996).

Ikertzaileon iritziz, datuak ondo ulertzen dira, kulturen
araberako autonomia/interdependentzia kontzeptua
kontuan hartuz gero. Estatu Batuetako zuriak hasiera-
tik arduratzen dira independentziaz eta autonomiaz,

baina beste hiru taldeetako gurasoek alderdi horri
buruzko beste balore eta helburu batzuk dituztela ikus
daiteke. Estatu Batuetako guraso beltzek, italiarrek eta
japoniarrek baino lehenago ateratzen dituzte haurrak
gurasoen gelatik, baina Estatu Batuetako guraso
horiek beste alderdi batzuetan (haurrei lo egiten lagun-
tzea, gauaren parte batean edo gau osoan haurrarekin
egotea) ehuneko handiak dituzte. Ikertzaileen arabera,
Estatu Batuetako guraso beltzek asko baloratzen
dituzte independentzia eta autonomia, baina, aldi
berean, ardura handia dute txiki-txikitatiko pertsonen
arteko harremanei dagokienez. Estatu Batuetako
gurasoen ustez, haurrak oso mendekoak dira jaiotzen
direnean, eta gurasoen eginkizuna, lehenbailehen
autonomia eta independentzia lortzeko bideak ematea
da. Japoniako gurasoek kontrako iritzia dute: haurrak
familiarekiko mendekotasun-sentimendurik gabe
jaiotzen dira, eta hezkuntzaren helburuak falta den
lotura hori finkatzea izan behar du, haurrak familiako
kide sendoak eta leialak izan daitezen. Azkenik,
Italiako datuei dagokienez, ikertzaileen iritziz, familia
barneko harremanak mendekotasun- eta solidaritate-
-lotura sendoak ezartzean oinarritzen dira.

Jakina, ez dago zertan gauera arte itxaron, haurrenga-
nako harremanetan desberdintasunak aurkitzeko.
Elkarreraginaren bidez, esploratzeko jokabidea edo
janaria erabiltzeko eraren bidez eguneroko egoerei
aurre egiteko era aztertuta ere, kontraste kultural
interesgarriak ikus daitezke. 

Adibidez, Erdialdeko Amerikako maien artean, guraso-
ek gauza asko egiten dituzte haurrentzat, baina gauza
gutxi egiten dituzte haurrekin, zeren euren ustez,
haurrek ez baitute elkarreraginaren edo zuzeneko
heziketaren bidez ulertzeko edo ikasteko gaitasun
handirik eta ikasten duten gehiena anaia-arreba
nagusiagoekin edo helduekin egoeretan parte hartuta
ikasten baitute. Ondorioz, 3-4 urteko haurra ondo
zainduta dago, inguruneko arriskuetatik (sua, ura,
animaliak...) babestuta badago, eta egoki hezita dago,
anaia-arrebei edo helduei, gero eta zailagoak diren
jardueretan laguntzeko nahikoa aukera ematen
bazaizkie (Gaskings, 1996).

Haurraren ohea gurasoen logelan % 6 % 47 % 76 % 68

Helduren batek lo egiten laguntzen dio haurrari % 6 % 70 % 55 % 66

Haurrarekin lo egiten dute, gutxienez, astean 3 aldiz % 19 % 58 % 42 % 58

Maiz gauaren parte bat haurrarekin lo egiten dute % 43 % 80 % 55 % 73

Jokabidea gurasoei elkarrizketa egin baino 
hilabete lehenago

Estatu Batuak
(zuriak)

Estatu Batuak
(beltzak)

JaponiaItalia

11.1. TAULA

Non egiten du lo haurrak? Nork lo egiten du berarekin?



Mendebaldeko kulturan, ordea, garrantzi handiagoa
ematen zaio ikaskuntza goiztiarrari eta helduen eta
haurren arteko elkarreraginari, herrialdeen eta eremu
kulturalen arabera jarrera eta jokabide desberdinak ikus
badaitezke ere. Adibidez, Europako hegoaldeko herrial-
deetan garrantzi handia ematen zaio besteen laguntzaz
mugimenduzko gaitasunak ikasteari, helduen eta
haurren arteko elkarreraginari (haurrak lo ez daudene-
an), edota haurrek gurasoekin batera jateari. Baina Ipar
Amerikako gurasoentzat, ordea, lehentasuna du seme-
-alabengan independentzia-sentimenduak sustatzeak
eta, ondorioz, euren kabuz esploratzeko eta bakarrik
jolasteko aukera gehiago ematen dizkiete, eta guraso-
engandik aparteko euren jateko orduak ezartzen
dizkiete (New eta Richman, 1996).

Interesgarria da pertsonen arteko harremanetan
sakontzea, batez ere, haur txikiak zaintzen dituen
pertsonari atxikimendu-harremanak sortzen dituen
pertsonari dagokienez. Hemen ere desberdintasun
nabariak daude kulturen arabera. 

Mendebaldeko kulturan, urtebete baino gutxiagoko
haurraz pertsona heldu gutxi arduratzen dira (normale-
an ama bakarrik, gurasoak bakarrik, amona bakarrik
edota haur txikiak zaintzeaz arduratzen dena bakarrik,
etab.). Ondorioz, haur txikiek atxikimendu-lotura
estuak ezartzen dituzte pertsona heldu gutxirekin, eta,
askotan, zaindu ohi duen pare bat pertsonarenganako
harremanak izan ohi dira.

Zaireko efe pigmeoen artean egoera zeharo desberdi-
na da (Tronik, Morelli eta Ivey, 1992). Tribu erdi-
-nomada horretan, zaintzaile anitzen adibidea ikus
daiteke. Haurrak negar egiten duenean, ama lanean
badabil, beste emakume batek hartzen du eta titia
ematen dio (esnea eduki ala ez). Ordubetean, sei
emakume helduren artean eskurik esku ibil daiteke.
Haurrak beti du titiren bat eskuragarri eta ia etengabe
gorputz-kontaktua sentitzen du. Haurraren bigarren ur-
tean zehar, amarenganako harremana sendotu egiten
da apur bat, baina askotan beste emakumeek ere
zaindu egiten dute. Baldintza horietan, efe tribuko
haurrak atxikimendu anitz garatzen dituzte, seguru
sentiarazten dituzten irudi asko dituzte inguruan, talde-
ko kide izateko sentimendu indartsua garatzen dute,
etengabe estimulazioa jasotzen dute eta zenbait
egoerari (adibidez, ama galtzeari) aurre egiteko, amak
bakarrik zaindutako haurrek baino erraztasun handia-
goa dute. Jokabide hori oso egokia da erditu ondoren-
go emakumeen heriotza-tasa handia duen eta, Erdial-
deko Afrikako oihanetan, gehienez 50 kideko
taldeetan, bizi den tribu erdi-nomadarentzat.

Ikerkuntzan erabili izan diren adibide gehienak haur
txikiekin egiten diren jardueretan oinarritutakoak badira
ere, jokabide horiek ez dira haur txikiekin erabiltzen
bakarrik, zeren haurrak hazten direnean jokabideok
mantendu eta areagotu ere egiten baitira.

Proiektu kultural guztien helburua, kultura horretako
kideak, sozializazio-prozesuaren bidez, beste kulture-

kiko bereizten dituzten oinarrizko ezaugarriez jabetzea
lortzea da. Prozesu horretantxe sartzen dira familiako
hezkuntza-jarduerak eta kultura guztiek dituzten fami-
liaz kanpoko sozializazio-agentek (familia handiak,
auzokoek eta lagunek, eskolak...) egiten dituzten
jarduerak. Garapen-prozesuaren bukaeran, kultura-
-kide bakoitzak taldearen ordezkari egokia izan behar
du eta, unea iristen denean, seme-alabengan antzeko
baloreak ziurtatzeaz arduratzeko eta seme-alabekin
koherentziaz jokatzeko gai izan behar du (ugalketa
kulturala). Prozesu horretan, jakina, belaunaldien
arteko aldaketak sortuko dira, baina aldaketa horiek
oso finkatuta eta sendotuta dauden ezaugarri bereizle-
en araberakoak badira, produktu kultural hutsa izan
arren, berezkotzat joko dira.

� Nerabezaroa desberdinak
kultura desberdinetan

Atxikimendu-prozesuak haurtzaroaren hasieran sortu
ohi dira, baina kulturak garapenean duen eragina
azaltzeko haurtzaroaren amaiera, hau da, heldutasu-
nerako trantsiziozko garaia edo nerabezaroa,
aztertuko dugu. Garapen psikologikoaren etapa horre-
tan, haurtzaroan indarrik ez zuten eragin kulturalak
oso garrantzitsuak dira.

Azterketa honetan, bereiztu egin behar ditugu haur-
-gorputza ugaltzeko gaitasuna duen gorputz heldu
bihurtzen duten aldaketa fisikoak (pubertarokoak) eta
haurtzarotik heldutasunerako trantsiziozko aldian
(nerabezaroan) pertsonaren gaitasunetan eta estatus
psikosozialean eragina duten aldaketa psikologikoak
eta psikosoziologikoak (Palacios, 1990). Pubertaroa
gure agenda biologikoaren parte da (haurtzaroan
hortz-haginak ateratzea bezain zehaztuta dago gure
kode genetikoan), baina nerabezaroa agenda kultura-
laren parte da (desberdina izango da, dagokion
kulturaren arabera). Egia da aldaketa historikoek eta
kulturalek pubertaroan ere eragina dutela, baina
aldaketa fisikoak aurreratu edo atzeratu besterik ez
dute egiten; adibidez, mendebaldeko herrialdeetan,
neskengan, lehenbiziko hilekoa aurreratu egin da az-
ken mendeetan, baina dagoeneko, aurreratze hori gel-
ditu egin da, zeren lehen aipatu dugun agenda biologi-
koak mugak ezartzen baitizkio ingurunearen eraginari.

Nerabezaroa, ordea, funtsean, fenomeno psikosoziala
da, zeren ez baitago aldez aurretik ezarrita espezieari
dagozkion geneetan, kulturaren eta gizartearen antola-
ketan eta ezaugarrietan baizik. Nerabezaroa haurtza-
roaren eta helduaroaren arteko edo, hobeto esanda,
haur-estatusaren eta heldu-estatusaren arteko (beste-
ek haurtzat jotzearen edo heldutzat jotzearen arteko)
trantsizioa besterik ez da. Nerabeak, dagoeneko, ez
dira umeak (altuera, gorputz-egitura, sexu-ezaugarri
sekundarioak, jokabide asko ez dira umeenak), baina
helduak ere ez dira (oraindik eraketa-prozesuan
daude, ekonomikoki gurasoen mende daude, ez dituz-
te gizarte demokratikoek eskaintzen dituzten eskubide
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guztiak, etorkizunean zer izango direnari eta bizitza
nolakoa izango denari buruzko ziurtasunak baino
zalantza gehiago dituzte).

Heldutasunerako trantsizio-egoera sinpleena primiti-
boak deitzen diren gizarteetan eta industriaurreko
gizarteetan izan ohi da. Gizarte primitiboen kasuan,
haurtzarotik heldutasunerako trantsizioa azkar eta
etengabe burutzen da: haurtzaroan, haurrak mailaka
bereganatu dituzte helduen ohiko zereginak eta, lanari
dagokionez, 10 urteko umeak egiten duena edo 20
urteko gazteak edo 40 urteko helduak antzeko lanak
egingo ditu; baina, hori bai, adinarekin indarra, trebeta-
suna eta jakituria areagotu egingo dira. Ohikoa da
estatusaren aldaketa zehazteko “iniziazio-errituak”
egitea. Erritu horietan puberrak (neskak talde batean
eta mutilak beste talde batean), tributik kanpo egon ohi
dira egun batzuetan edo aste batzuetan taldeari
dagozkien sekretuak ikasteko (ehizari dagozkionak,
sinesmen erlijiosoei dagozkienak, erasotzeko eta
defendatzeko teknikei buruzkoak...), eta bizitza sexual
heldurako prestatzen dira (zeremonia batzuetan,
adibidez, mutilei zirkunzisioa egiten diete eta neskei
himena apurtzen diete). Herrixkako bizitzara itzultzen
direnean, euren buruak zein taldea mantentzeko lanei
ekiteaz gain, neskak eta mutilak prest daude bikotea
aukeratzeko (aldez aurretik ezarrita ez dutenean),
etxea prestatzeko (lehendik eraikita ez badago edo
gurasoen etxea ez bada) eta ezkontzeko. Geroago,
guraso bihurtzen dira; beraz, 20 urte egin baino lehen-
txeago, gehienak, kultura horretako ohiko helduak dira
eta sortu duten hurrengo belaunaldiko taldekideei edu-
ki kulturalak transmititzeko baldintza egokiak betetzen
dituzte. Neska-mutil hauentzat, biologikoki ugaltzeko
adina eta ugalketa soziala burutzeko tresna eraginko-
rra izateko adina oso hurbil daude.

Aipatu dugun kasuaren kontrako kasua, mendebalde-
ko gizarteetakoa da, batez ere Bigarren Mundu Gerra-
ren ostean. Gure artean, nerabezaroan hainbat alder-
dik eragiten dute, besteak beste: sofistikazio
industrialak (eskulaneko langile gutxi behar dira eta
behar direnek gaituak izan behar dute), bizi-itxaropena
luzeagoa izatea (helduak, erretiro-legeen bidez,
nahitaez kanporatu arte lanean aritzen dira), gizartea
gero eta hiritarragoa izatea (hiri handietan gazte ugari
pilatzen dira), derrigorrezko eskola-urteak luzatzea
(hezkuntza-erreforma bakoitzean luzatu egiten da).

Aldaketa horien guztien eraginaren ondorioz, heldu-
-estatusa atzeratu egiten da gure gizartean. Espainiako
1996ko datuen arabera, gurasoekin bizi ziren
nesken/emakumeen eta mutilen/gizonezkoen ehunekoak
honako hauek ziren, adinen arabera: 22-24 urterekin,
mutilen % 89 eta nesken % 75; 25-27 urterekin, hurrenez
hurren, % 67 eta % 49 eta 29-30 urterekin % 43 eta % 31.
31-34 urteko gizonezkoen % 24 eta emakumeen % 18
gurasoekin bizi ziren oraindik (Iglesias de Ussel, 1998).

Oso garrantzitsua da gazteei lan-merkatuan tartea egitea.
Horregatik, Europan.erretiro-legeen osagarri gisa, astean
35 ordu lan egiteari buruzko eztabaida sortu da, eta ezta-

baida hori dagoen lana jende gehiagoren artean nola
banatzeari buruzko eztabaida baino ez da.

Gazteek nolabaiteko independentzia ekonomikoa
lortzen ez duten bitartean, ezin dute euren etxean
bizitzeko eta seme-alabak izateko asmorik izan.
Iglesias de Ussel-ek dioenez (1998), sena (pubertaro-
aren osteko premiak eta gaitasun sexualak) eta institu-
zioa (agirien bidez edo agiririk gabe bikotea sortzea)
ez dira inoiz elkarrengandik hain urruti egon.

Bestalde, gure gizartean, 10 urteko umeak eta 20 urteko
gazteak antzeko zereginak dituzte (denborarik gehiena
ikastetxean ematea), baina zeregin horiek ez dute inolako
antzekotasunik 40 urteko helduak dituen zereginekin.
Biologikoki ugaltzeko gaitasuna izaten den adina eta
hurrengo belaunaldiari kultura transmititzeko gaitasuna
lortzen den adina elkarrengandik ezin urrutiago daude.
Arazo hori konpontzeko, transmisio hori profesionalen
bidez egin ohi da, zeren, dagoeneko ez baitira gurasoak
edo auzokoak bizitzari, naturari eta aberastasuna
ekoizteko bideei dagozkien sekretuak transmititzen
dituztenak, hezkuntzako profesionalak baizik.

Norbere identitatea ideologia eta balore jakin batzue-
kin identifikatuz eta helduen ohiko rolak (lan egitea,
ama edo aita izatea, etab.) betez lortzen da. Baina rol
horietara iristeko bidea gero eta ilunagoa da. Hori
azaltzeko adibide bat erabiliko dugu:

Orain dela urte batzuk, zenbait identitate profesional
hipotekatuta egon ohi ziren (ginekologoaren semeak
edo alabak aitaren lanbidea eta historia klinikoak, hau
da, bezeroak, “heredatzen” zituen). Baina orain,
gaztearen lanbidea ez da gurasoen borondatearen
araberakoa, eta zenbait kasutan, ezta gaztearen bera-
ren borondatearen araberakoa ere, hauta-probetan
edo selektibitatean lortzen duen notaren araberakoa
baizik. Ginekologoaren semeak edo alabak, hauta-
-probetan medikuntza egiteko behar duen nota lortzen
badu ere, karrera bukatu ondoren, barneko medikua
izateko azterketa gainditu beharko du, zeren, bestela,
ezin izango baitu espezialitaterik egin; baina azterketa
hori gaindituta ere, egokitzen zaion espezialitatea ez
da berak nahi duena izango, azterketan lortu duen
notaren eta beste ikaskideek lortu duten notaren
araberakoa baizik, eta nota horiek, espezialitatea
zehazteaz gain, lan egiteko lekua ere zehazten dute.
Hortaz, kasurik onenean, Bilboko ginekologoaren
semea edo alaba Tuterako otorrinolaringologo aditu
bihurtuko da eta, orduan, prest egongo da (haurtzainde-
gian urte bi, eskolaurrean hiru urte, lehen eta bigarren
hezkuntzan hamabi urte, lizentziatura lortzeko sei urte,
espezialitatea lortzeko azterketa prestatzen bi urte eta
espezialitatean hiru urte aritu ondoren) graduatu ondoko
prestakuntza espezializatua egiteko, lehenbiziko historia
klinikoa ireki baino lehen. Baina aipatutako prozesua
baino ohikoagoa izaten da, ginekologoaren semeak edo
alabak hauta-probetako testu-iruzkina oso ondo ez egitea
eta, ondorioz, Eustakioren edo Fallopioren tronpetan adi-
tua izan beharrean, orkestrako tronpa-jole aditua izatea.
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Aipatutakoaren arabera honako hau ondoriozta dezake-
gu: hogeita batgarren mendearen hasierako mendebal-
deko industriondoko gizarteetan, haur-estatusetik
heldu-estatusera pasatzeko trantsizioa izugarri luzatzen
da eta, beraz, prestakuntza-aldi laburra zena oso luzea
den eboluzio-etapa bihurtzen da, eta horrek eragin
handia du alderdi pertsonaletan (identitatea eratzean)
eta sozialetan (gurasoekin eta antzekoekin sortzen
diren harremanetan, bikotea aukeratzean, familia berria
sortzean edo amaren eta aitaren rola eskuratzean).

Hala ere, industriondoko gizarte guztiak ez dira berdi-
nak, ezta gutxiagorik ere. Gizarte batzuetan gazteek
ez dute hainbeste zailtasunik lan-merkatuan sartzeko,
eta, ondorioz, helduen estatusa lehenago lortzen dute
eta nerabezaroko zalantzak lehenago gainditzen
dituzte. Horregatik, kultura edonolakoa izanda ere,
pubertaroa bakarra dela esan dezakegu, baina
nerabezaro bakarra dagoenik ezin dugu esan, zeren
ez baita prozesu homogeneoa kultura guztietan.

� Rolen sorkuntzan eragina
duten agenteak

Haurren rolen sorkuntzan parte hartzen duten agente
nagusiak familia (jokabide eredu gisa eta sozializatzeko
agente eragile gisa), eskola eta komunikabideak dira.

Familia jokabide-eredu gisa

Ikusi dugunez, haurrek beren generoari dagozkion
jokabideei behatuz ikasten dituzte, eta lehenbiziko
eredua familia, eta, gehien bat, gurasoak izango dira,
batez ere, seme-alabak txikiak eta mendekoak direne-
an. Hortaz, generoaren araberako jokabide estereoti-
patuak mantentzeak, ezinbesteko eragina izango du,
haurrak genero-rol jakin batzuk hartzeari dagokionez.

Oro har, emakumeak umea izaten duenean, as-
kotan, lana uzten du edo lan-ordutegia murriz-
teko eskatzen du, umea zaindu ahal izateko.
Halaber, normalean, ama izan ohi da etxeko ze-
reginak egiten duena. Familian haurra hiruga-
rren pertsonaren batek zaintzea erabakitzen
bada, ia gehienetan, beste emakume bat bilatu
ohi da, bai familiakoa, bai kontratatutako profe-
sionala.

Aitaren ereduari dagokionez, urrunagoa izan ohi
da eta ez du haurraren oinarrizko zainketan parte
hartu ohi. Etxera dirurik gehiena ekartzen duena
izan ohi denez, ia egun osoa etxetik kanpo egon
ohi da.

Haurrek estereotipo horiek ikasi eta irudikatu egiten
dituzte, jokabideen bidez eta jarreren, keinuen, hitz
egiteko eraren eta abarren bidez. Dena den, haurrek
ez dituzte amaren eta aitaren jokabideak zehatz-
-mehatz kopiatzen; aitzitik, eredu bietako elementuak

hartzen dituzte; horregatik, sexu bereko anaiek edo
ahizpek jokabide-arau desberdinak izan ditzakete.
Geroago, adinarekin eta beste ereduekin, beste
lagunekin, beste helduekin, komunikabideekin eta
gizartearekin orokorrean harremanak areagotzen
direnean, gizarte-jokabidea aldatu egingo dute.

Familia sozializazio-agente gisa

Bandura-k dioenez, genero-rolekin eta rol horien tipolo-
giarekin zerikusia duen sozializazioa jaiotzatik hasten
da eta gurasoek haurrak desberdin ikusten dituzte
sexuaren arabera. Hortaz, neskei ematen zaizkien
ezaugarriak leunak eta ahulak izan ohi dira, eta mutilei
ematen dietenak indartsuak eta seguruak izan ohi dira.
Gurasoek, halaber, mutilekin neskekin baino gogorrago
jokatzeko eta mutilei neskei baino gehiago eskatzeko
joera izaten dute, zeren mutilak lantzeko zailagoak
direla uste baitute. Seme-alabengan sexuaren arabera-
ko ezaugarri desberdinak hautemateak gerora eragina
izango du nesken eta mutilen portaera desberdinetan.

Haurrak hitz egiteko eta gustukoen dituzten koloreak,
jostailuak edo jarduerak zein diren adierazteko gai izan
baino lehen, helduek, gero izango dituzten zaletasu-
nak zehazten dituzten mezuak transmititzen dizkiete.

Haurra mutila bada, urdinez, zuriz edo horiz jantziko
dute, baina inoiz ez dute arropa arrosa erabiliko, zeren
kolore hori arrebarentzat baita. Mutilen gelak anima-
lien irudiekin apainduko dituzte eta neskenak loreen
irudiekin apainduko dituzte. Mutilari, jolasteko, pisto-
lak, pilotak, automobilak erosiko dizkiote, baina inoiz
ez panpinak, zeren panpinak arrebak baino ez baititu
erabiltzen. Agian pelutxeren bat erosiko diote, eta,
normalean, animaliaren baten irudia izango da.

Anaia eta arreba hazten direnean, jokabide desberdi-
nak izatea eta jarduera desberdinak egitea espero
izango dute. Mutila, ausarta bada (adibidez, irristan
jaitsi beharrean, toboganean gora igotzen bada edo
amari erosketetako pakete pisutsuak eramaten lagun-
tzen badio), goraipatu egingo dute, arreta handiagoa
eskainiko diote eta sozialki hobeto onartuko dute.
Baina, arrebak, antzeko sariak jasotzeko, amari
mahaia jartzen lagundu beharko dio edo parkeko
hondartzan eserita jolastu beharko du.

Eskolaren eginkizuna

Genero-rol hauetako asko eskolan mantendu egin ohi
dira. Sexu-rolei eta estereotipoei buruzko ikerketan
aitzindari diren Serbin  eta Fagot-ek idatzitako  artikulu
eta liburuen arabera, maisu-maistrek azkarrago
erantzuten diete mutilen jokabide erasokorrei eta,
ondorioz, jokabideok saritu egiten dituzte; neskak,
ordea, mendekoagoak izatera bultzatzen dituzte, ze-
ren mutilei baino laguntza gehiago ematen baitizkiete. 

Haurren elkarrekintzetan ere genero-rolak mantendu
egin ohi dira, zeren, haurrak aurreiritzien arabera,



dagokion rola betetzen ez badu, haur hori berehala
kritikatu egingo dute edo jolasetan baztertu egingo
dute, eta, rola betetzen badu, ordea, goraipatu egingo
dute eta bere jokabidea imitatu ere egingo dute.

Komunikabideak

Komunikabideek, batez ere telebista eta bideo-jokoak, era-
gin handia dute rolak eta estereotipoak transmititzeko or-
duan, zeren, Bandura-k dioenez, egiazko jarduerak ahoz-
ko azalpenak baino seinale argiagoak igortzen baititu.

Haur asko ordu gehiago egon ohi dira telebistaren,
ordenadorearen edo bideo-kontsolaren aurrean,
gurasoekin, aitona-amonekin edo lagunekin baino.
Ondorioz, ikus-mezu ugari jasotzeaz gain, haurrek eredu
okerrak, edo euren kulturari ez dagozkion ereduak ere
jasotzen dituzte, eta horren eraginez, alboan jasotako
informazioa alderatzeko pertsona heldurik izaten ez
dutenez, mezuok oker barneratzeko arriskua dago.

� Teoria kognitiboak.
J. Piaget eta L Kohlberg

Gizarte-ezagutzaren araberako teoriek esaten dutena-
ren aurka, teoria kognitiboen arabera, lehenbizi,
bakoitzak hautemateko era eraikitzen du eta, gero
datoz generoaren araberako jokabideak.

Teoria kognitiboek aldarrikatzen dutenez, haurrek
intelektualki aurrera egiten duten neurrian, generoaren
kontzeptua perfekzionatuz joaten dira, zeren, txikiak diren
bitartean, oso kontzeptu sinplea baitute. Ondorioz, sexu-
-desberdintasunak, berezitasun biologikoen araberakoak
baino, jokabideen araberakoak direla uste izaten dute.

Eskolaurreko haurrekin egindako ikerketen bidez
frogatu denez, mutilek, gonak jantziz gero, neska bihur
daitezkeela uste dute, eta neskek, ilea oso labur
moztuz gero, mutil bihur daitezkeela uste dute.

Sandra Bem-ek, generoari buruzko ikertzaile ospetsuak
dioenez, Jeremy bere semeak, egun batean haurtzainde-
gira ilean pintza bat ipinita joatea erabaki zuen. Eskolako
kide batek, ikusi zuenean, neska izan behar zuela esan
zion behin baino gehiagotan, zeren, “neskek baino ez
baiturte ilean pintza ematen”. Jeremy-k, nazkatuta,
prakak jaitsi zituen lagun burugogorrari zakila zuela eta
mutila zela erakusteko. Baina lagunak, harritu gabe,
honako hau esan zion: “zakila denok daukagu, baina
neskakek baino ez dute ilean pintza jartzen”. (4)

Piaget-en teorian oinarrituta, Kohlberg-en iritziz,
haurrak hurbileko ingurunearekiko duen elkarreragina-
ren ondorioz ikasten du genero-jokabide egokia.

Kohlberg-ek ikerketa ugari egin zituen adin desberdi-
neko haurrekin. Ikerketa horietan, panpinaren sexua
zehaztea eskatzen zien haurrei. Erantzunen arabera,

Kohlberg-ek honako hau ondorioztatu zuen: euren
burua mutiltzat jotzeko gai direnean, haurrak (mutilak)
beren generoari dagozkion jarduerak eta objektuak
positiboki baloratzen hasten dira.

�Generoaren iraunkortasunaz jabetzea

Neskak eta mutilak, kanpoko itxurak eta jokabideek
biologia ez dutela aldatzen konturatzeko gai direnean,
generoaren iraunkortasunaren kontzeptua barneratu
egin dutela esan daiteke.

Teoria hori beste azterketa ugariren bidez egiaztatu izan
da. Azterketa horiek frogatu dutenez, haurrek, 6 urtere-
kin, sexua iraunkorra dela ulertzen dute.

Kohlberg izan zen teoria hori estreinako aldarrikatu
zuena (hala ere, Kohlberg-i funtsean mutilen erantzu-
nak baino ez erabiltzea leporatu izan zaio). Kohlberg-
-en iritziz, haurrak, generoaren iraunkortasunaz jabetu
baino lehen, honako hiru etapa hauek bete behar ditu:

Generoa etiketatzea

Eskolaurreko urteetan, haurrak euren eta besteen sexua
egoki etiketatzeko gai izaten dira. Hala ere, neska-
-mutilei honako galdera hau eginez gero: “hazten
zarenean, nahi izanez gero, mutila/neska izan al
zaitezke?”, neskek zein mutilek baietz erantzun ohi dute.

Generoa egonkortzea

Gero eta gehiago ulertzen dute sexua egonkorra dela,
baina, mutila gizon bihurtuko dela eta neska emakume
bihurtuko dela jakiteko gai badira ere, jantzia edo
orrazkera aldatuz gero, sexua alda daitekeela pentsa-
tzen jarraitzen dute.

Generoa sendotzea

Eskolaurrearen bukaeran edo eskolan hastean
gertatzen da. Haurrak ziur dakite euren sexua ez dela
aldatuko, jantziak eta jokabideak aldatu arren.

�Genero-eskema

Teorialari kognitiboek ere zalantzan jartzen dute,
generoaren iraunkortasunaz eta sexuaren egonkorta-
sunaz jabetzeko gaitasuna, jaiotzatik izaten den gauza
ez ote den, zeren haur gehienek, oso txikitatik, jokabi-
de tipifikatuak izaten baitituzte.

Galdera horri erantzuteko, teoria kognitiboaren
ikertzaileek genero-eskema asmatu dute. Genero-
-eskema, haurrek gizarteak gizonezkoen eta
emakumeen jokabide eta eginkizunei dagokienez
ezartzen dituen bereizketak azkar hautemateko duten
gaitasunean oinarritzen da.

Haurrek, pertzepzio horren bidez, inoren jokabideak
baloratuko dituzte eta ingurunea eta beren mundua
interpretatuko dute, eta, hazten diren heinean, euren
jokabideak eskema horietara hurbiltzen dituzte
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Genero-eskema horiek, halaber, jokabide estereotipa-
tuak ere indartu egingo dituzte. Beraz, mutilari automobi-
lekin jolastu behar duela eta panpinak bere arrebarentzat
direla irakasten bazaio, automobila eskaintzen zionean,
objektu hori bere gauzatzat joko du, gehiago aztertuko
du eta objektu horretaz gehiago ikasiko du, eta, panpina
albo batera utziko du, zeren bai baitaki panpinak bera-
rentzat ez direla. Gerora, mutilak eskema handiagotu
egingo du eta berarentzat diren gauzei buruzko ezagutza
handiagoa izango du, eta beste generoari dagozkion
gauzez ez da arduratuko edo gutxiago jakingo du.

4.3. Baterako hezkuntza eta
sexista ez den hezkuntza

Definizioz, baterako hezkuntza sexuagatiko diskrimi-
naziorik gabe gazteei ematen zaien hezkuntza da.
Hala ere baterako hezkuntzaren kontzeptua neska-
-mutilak elkarrekin esertzen diren eskola baino zerbait
zabalagoa da. Beraz, auzi horri dagokionez, beti
eztabaida egon izan da, zeren baterako hezkuntzak
hezkuntza ulertzeko era jakin bat eskatzen baitu, eta
denak ez baitira iritzi berekoak.

Nesken eta mutilen berdintasunezko hezkuntzari
buruz hainbat ikuspegi izan dira, garai historikoen eta
gizarte-sektoreen arabera. Historikoki, emakumeen
gutxiagotasuna sexuen arteko desberdintasun
biologikoetan oinarritu izan da. Beraz, muskulu-masa
edo altuera txikiagoa izatea, nahikoa zen emakumeen
gaitasun urriagoak justifikatzeko.

Margaret Mead antropologoaren ekarpenek zalantzan
jartzen dute, jokabide-desberdintasunak izaeraren edo
biologiaren ondoriozkoak izatea. M. Mead-en hitzetan:

“Batzuetan, ezaugarri jakin bat sexu bati edo besteari
egokitu izan zaio. Zenbait lekutan, mutilak oso ahulak
direla eta, beraz, samurtasunez zaindu behar direla
pentsatzen dute, eta beste zenbait lekutan, ezaugarri
hori neskei dagokie. Zenbait gizartetan, gurasoek
magia eta ezkonsaria erabili behar izaten dituzte,
alabentzat senarra lortzeko; beste zenbait gizartetan,
gurasoen arazoa semeak ezkondu ahal izatea izan ohi
da. Zenbait herrialdetan, emakumeak etxetik kanpo lan
egiteko ahulegiak direla pentsatzen dute, eta, beste
batzuetan, ordea, emakumeak karga handiak eramate-
ko egokienak direla uste dute, zeren emakumeek
gizonezkoek baino indar handiagoa baitute buruan”. (5)

� Nesken eta mutilen
hezkuntza historian zehar

Nesken hezkuntza ez da beti era berean ulertu histo-
rian zehar. XVIII. mendean, jaungoikoak emakumeak
eta gizonezkoak xede desberdinekin sortu zituela
pentsatzen zen; beraz, batzuek eta besteek hezkuntza
desberdina izan behar zuten. Neskei etxeko lanak
egiten eta otoitz egiten irakasten zitzaien. Gizarte-
-maila altukoa bazen, horrez gain, musikaren eta
artearen hastapenak ere irakasten zitzaizkien, baina
gizarte-harremanetara zuzenduta soilik.

Rousseau-k, pedagogia modernoaren aitzindaritzat
jotzen denak, neskentzat eta mutilentzat hezkuntza
erabat desberdina aldarrikatu zuen. Mutilaren hezkun-
tza bere nortasunaren errespetuan eta ezagutzak
transmititzean oinarritzen da, irizpidedun pertsona
autonomoa eta askea izan zedin. Neskari dagokionez,
ordea, hezkuntzaren helburua emakumea ahula eta
mendekoa izatea da, zeren emakumearen xedea
gizonezkoari zerbitzatzea baita.

XVIII. eta XIX. mendeetan, Espainiako hezkuntza-
-legeetan argi azaltzen da neskak eta mutilak desberdin
eta bereiz hezi behar direla. 1821era arte ez da aterako,
neskek josten eta otoitz egiten ikasteaz gain, irakurtzen,
idazten eta kontatzen ikasi behar dutela agintzen zuen le-
gea. XIX. mendearen bukaeran, berdintasunezko hezkun-
tza aldarrikatzen hasi ziren, hau da,  neskek goi-mailako
ikasketak egiteko aukera izan zezaten eta neskak eta
mutilak ikastetxe berean ikasi behar zutela eskatzen.

1876tik 1938ra, Giner de los Rios-ek sustatutako
Institución libre de enseñanza zeritzonak, familian zein
gizartean, sexuen elkarbizitza naturalean oinarritutako
hezkuntza bultzatu zuen. XX. mendearen hasieran,
Ferrer i Guárdia-ren Eskola modernoak baterako
hezkuntzaren ideiak erabili zituen bere mendeko
ikastetxe guztietan eta Katalunian antzeko esperien-
tziak sortu ziren, denak pribatuak. Euskal Herrian,
Migel Muñoaren Donostiako ikastola eta R.M. Azkuek
zuzendutako Bilboko Euzko Ikastola Batza aipatu
behar dira. Ikastola horietan neskak eta mutilak
eskolan batera aritzen ez baziren ere, edukiak eta
hezkuntza baterakoak ziren.

Espainiako Bigarren Errepublikan, eskola mistoak
areagotu egin ziren, gehienak ez baziren ere. Hala ere
sexu-hezkuntza, artean, tabua zen nolabait, eta batera-
ko hezkuntza erabili ohi zen zenbait ikastetxetan,
ugaltze-aparatu femeninoa eta maskulinoa ematen ziren
egunetan, neskek eskolara ez joateko baimena zuten.

Espainiako Gerra Zibilaren ostean, eskola Elizak
kontrolatu zuen berriz ere eta Franco-ren gobernuek
nesken eta mutilen baterako hezkuntza debekatu egin
zuten. Euskal Herrian, Elbira Zipitriak Donostian
euskaraz irakasteko egin zuen ahalegin erraldoia
aipatu behar da. Zipitriaren eskoletan, neskek eskola
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publikoetan ikasi ezin zutena ikasteko aukera zuten.
Gero, 60ko hamarkadan ikastola-kooperatibak sortu
ziren (erabat pribatuak). Ikastoletan neskei zein mutilei
eduki berberak ematen zitzaizkien euskara hutsean.
1970ean, orduko Hezkuntza eta Zientziako ministroa
zen Villar Palasí-k hezkuntza-erreforma planteatu
zuen. Erreforma horretan, eskola mistoaren debekua
indarrik gabe gelditu zen eta neskei zein mutilei ezagu-
tza berberak ematen zitzaizkien.

� Gauza bera al dira eskola
mistoa eta baterako hezkuntza?

Gaur egun Espainian eskola mistoa dago, baina esko-
lan benetako berdintasuna dago, ala itxura hutsa da?
Genero-rolen araberako asmo eta aurreikuspen
desberdinak mantendu egiten al dira? Benetako
baterako hezkuntza al dago?

Oraingo hezkuntza-sistema ikusita, itxurari dagokio-
nez, behintzat, argi dago baterako hezkuntza badago-
ela: neskak eta mutilak elkarrekin esertzen dira
geletan, liburu berekin ikasten dute... baina, gauza
berak transmititzen al zaizkie?

Formalak eta ideologikoak ez diren edukiei, hau da,
curriculum ezkutua deritzonari, erreparatuz gero, bi
sexuak ez dira berdin tratatzen, lehen begiratuan hala
badirudi ere. 

Hezkuntzan curriculumak bateratzeaz mintzatzen
bada ere, egia esan, matematika, hizkuntza eta antze-
ko irakasgaiak baino ez dira garrantzitsutzat jotzen,
eta haurrak zaintzea edo eguneroko etxeko lanak, hau
da, jatekoa egitea edo arropak garbitzea albo batera
uzten dira. Beraz, oraingo “baterako hezkuntzan”
mutilen hezkuntza-programan garrantzitsuak ziren

edukiak mantendu dira garrantzitsu gisa eta ez dira
aintzakotzat hartu, garrantzirik eman ez zaiolako,
neskek ikasi beharko lituzketen edukiak.

Marina Subirats-ek honako hau esan du: “Ez dago
baterako hezkuntzarik; neskak ereduzkotzat jotzen
den, hau da, mutilen, hezkuntzara egokitu besterik ez
dituzte egin. Hori ez da gertatzen genero femeninoari
dagozkion jokabideak daudela ez jakiteagatik; aitzitik,
jokabideok maila apalagokotzat jotzen direlako gerta-
tzen da eta, beraz, helburua jokabideon adierazpena
ezabatzea da”. (6) Halaber, beti maskulinotzat jo diren
balioak garrantzi handiagoa dute oraingo gizartean.
Bizi garen gizartean, lehiakortasuna da nagusi,
lehenbizikoa eta onena izatea da garrantzitsuena eta
besteen arazoek ez dute garrantzirik.

Oraintsu Katalunian egin diren azterketen arabera,
eskolan paradoxa sortzen da: ikasleei esanekoak izatea
eta arauak onartzea eskatzen zaie eta, aldi berean, gizar-
tean eta eskolan bertan mantsotasun hori gutxietsi egiten
da. Neskak eta mutilak konturatu egiten dira horretaz, eta,
ondorioz, gatazkak areagotu egiten dira, eta gatazkok ere
desberdin tratatuko dira sexuaren arabera.

Jokabide erasokorrak dituena neska bada, mutila bada
baino gehiago gaitzetsiko dute. Halaber, neskei lanak
garbiago egitea eskatu zaie, zeren, jakina baita, mutilak
neskak baino arduragabeagoak eta aktiboagoak direla.

Irakaslearen eta ikaslearen arteko elkarreraginari
buruz egin diren lanen arabera, irakasleak neskenga-
nako eta mutilenganako asmo desberdinak dituela
egiaztatu da. Tratatzeko era aldatu egiten da sexuen
arabera, hau da, gehiago kezkatzen dira mutilen porta-
eraz, eta mutilei galdera gehiago egiten zaizkie, egin
behar dutena azaltzeko jarraibide gehiago ematen
zaizkie eta, era berean, errieta gehiago egiten zaie.
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Oraingo testuliburu askotan ere, oraindik, estereotipo se-
xualak eta irudi sexistak ikus daitezke, hizkuntza
androzentrikoa erabili ohi da eta historian zehar emakumeek
kulturan egin dituzten ekarpenak ez dira aipatzen.

� Nola hurbildu egiazko
baterako hezkuntzara

Herrialde askotan neurriak hartzen ari dira baterako
hezkuntza eskola mistoa baino zerbait gehiago izan
dadin. Gero eta gehiago sustatzen dira sexistak ez
diren liburuak eta materialak, Liburu eta material horie-
tan desberdintasunak errespetatzen irakasteko
edukiak daude, emakumeak bizitza sozialean eta
kulturalean egin dituen ekarpenak aintzakotzat hartzen
dira eta, ikuspuntu maskulinoaren ondorioz, antzinatik
egin izan diren akatsak zuzendu egiten dira, eta
horregatik, normaltasuna dagoela ematen du.

Beraz, baterako hezkuntzari dagokionez, diseinatu
behar den ereduak ez du neskak eta mutilak berdinta-
sunez tratatzean eta elkarrekin esertzean oinarritu
behar. Baterako hezkuntzak eredu femeninoa sartu
behar du, maskulinoarekin batera eta eredu femenino
horri garrantzi bera eman behar zaio.

Helburu hori lortzeko lehenbizi egin beharrekoa,
curriculuma aldatzea da, zeren oraingo curriculumean
eduki akademikoei baino ez baitzaie garrantzia
ematen, eta femeninotzat jotzen diren eguneroko
bizitzaren ondoriozko edukiak ez baitira aintzakotzat
hartzen. Halaber, orientabide profesionala eta
akademikoa berriro aztertu beharko lirateke, eta
karrera eta lanbide jakin batzuk generoen arabera
egiteko joera berriro planteatu beharko litzateke.

Egia da hezkuntzak berez ezin dituela desberdintasun eta
estereotipo guztiak desagerrarazi, baina egia da, halaber,
horretan ekin egin behar duela, zeren Montserrat
Moreno-k dioenez, “ez esku hartzea, dagoen eredua
onartzea da. Neskei eta mutilei nahi dutena egiten utzita
askatasuna ematen diegula uste badugu, oker gabiltza,
zeren inguruneko eskemak eta ereduak errepikatzeko jo-
era izango baitute (...) Eskolak lagundu egin dezake bete-
behar horretan, ikasleekin batera, gizarteak sexu bakoi-
tzari ezartzen dizkion eginkizunak aztertuz (...) baina,
batez ere, pertsona bakoitzarentzat, gizarteak, iritzira,
bere generoari markatzen dizkion estereotipoen arabera
jokatzeak eragiten duten mugak”. (7)
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Ipuinen azterketa

Helburuak

—— Azterketa kritikoa bultzatzea.
—— Pertsonen arteko harremanetarako eta lana antolatzeko gaitasunak lantzea.

Garapena

—— 3-4 laguneko taldeetan, haur-literaturako liburuak kontsultatu behar dituzue, zenbait ipuin herrikoi aztertzeko: Txa-
nogorritxu, Marierrauskin, Edurne Zuri, Bizar Urdin, Zazpi antxumeak...

—— Pertsonaia femeninoak nola tratatzen diren eta zein balore ordezkatzen dituzten aztertu. Egin gauza bera
pertsonaia maskulinoekin. Pertsonaia bakoitzari dagozkion rolak behatu. Agertzen diren estereotipoak aztertu.
Etab.

—— Lana idatziz entregatu behar da, ondo aurkeztuta, eta erabilitako bibliografia aipatu behar da.

Iraupena

—— Jarduera hau unitatearen hasieran aurkeztuko da eta ikasgelan 4 ordu erabiliko dira jarduera egiteko. Behar izan
daitezkeen gainerako orduak eskolatik kanpokoak izango dira.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Lanean parte hartzea.
—— Aurkezpen ona.
—— Lanaren zehaztasuna.

4.1. jarduera

1. Zer desberdintasun dago sexuaren eta generoaren artean?

2. Egin genero-estereotipoen eta dagozkien rolen zerrenda.

3. Egin sexu-garapenaren konparazio-taula, gaian azaldutako hiru teoria nagusien arabera.

4. Ikastetxeko liburutegiko historia-liburuak erabiliz, azaldu nola ematen zaien historia eskolako
haurrei. Begiratu nola azaltzen diren aurkikuntza eta balentria handiak. Nola azaltzen da liburu
horietan gizakiaren aurrerapenen sustatzaileak nortzuk izan diren?

5. 3 laguneko taldeetan, baterako hezkuntza lantzeko eta bultzatzeko jarduera asmatu, 0-3 urteko hau-
rrentzat.

6. 5-6 laguneko taldeetan, kartel bat egin. Kartelean banakako etxeko zereginak agertu behar dira,
eta aitak, amak, aitona-amonek, seme-alabek edo familiako beste norbaitek egiten dituen azaldu
behar duzue. 

7. Ikasgelako guztien artean, genero-estereotipoen araberako eguneroko egoerak azaltzen dituen
komikia egin.

Ariketak



4.2. jarduera
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Gaurkotasun-albisteei buruzko eztabaida

Helburuak

—— Neska eta mutilen hezkuntzari buruzko gaurkotasun-albisteen azterketa sustatzea.

—— Taldean lan egiteko, besteak errespetatzeko eta besteen iritziekiko tolerantzia izateko gaitasuna lantzea.

—— Guztiz onartzen ez den iritzira egokitzeko eta iritzi hori defendatzeko gai izatea.

Garapena

—— Denen artean, ariketa honekin batera doazen testuak irakurri eta lan-taldeak osatu.

—— Talde bakoitzean ikasleen erdiak egongo dira.

—— Lehen taldeak 1. dokumentua landuko du. Talde horretan, antzeko lagun-kopuruko beste bi talde osatuko dira.
Talde horietako bakoitzean artikuluan bultzatzen den jarrera defendatuko duten ikasleak eta kontrako iritzia defen-
datuko duten ikasleak egongo dira. Halaber, irizpide bakoitzean idazkaria egongo da eta talde bientzako modera-
tzaile bat izendatuko da.

—— Irizpidea defendatzen dutenek zein kontrako iritzia dutenek, irizpidea indartzeko argumentuak bilatu beharko dituzte.

—— Talde bakoitzeko idazkariak, hala nahi duenean hitza eta botoa izateaz gain, esaten den guztia idatziko du,
eztabaida hasten denean idatziz jasota egon dadin. Bi taldeetako edozein kidek hitza eska dezake, eztabaida
orokorrean parte hartzeko.

—— Moderatzailea azpitalde bakoitzak lantzen duenaz arduratuko da, baina ezin izango du aldeko edo kontrako
ideiarik adierazi, ez eta beste taldean entzun duena azaldu ere. Eztabaida orokorrean, moderatzaileak hitza eman
beharko dio parte hartzea eskatzen duenari, txandak ezarriko ditu eta eztabaida ondo garatzeaz arduratuko da.

—— Ikasleen beste erdiak 2. dokumentua landuko du, 1. dokumentua landu dutenek egin duten era berean.

—— Eztabaida bakoitzean, gainerako ikasleek publikoarena egingo dute eta eztabaidaren bukaeran parte hartu ahal
izango dute.

Iraupena

—— Jarduera egiteko bi eskola-saio erabiliko dira. Dokumentuak irakurtzeko eta rolak banatzeko 15 minutu erabiliko
dira. Talde txikien prestaketarako 45 minutu beharko dira eta 30 minutu eztabaida bakoitzerako.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Talde txikian zein talde handian parte hartzea.

—— Eztabaidan sortzen diren irizpideak eta argumentuak ordenaz eta argi azaltzea.

—— Ikaskideak errespetatzea, hitz egiteko txanda dutenean.

—— Eztabaidan azaltzen diren ideia guztiekiko errespetua eta tolerantzia izatea.
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1. dokumentua

Gobernuak eskola publikoan baterako hezkuntza inposatzen duen alda dezake

2. dokumentua

Bikote homosexualen seme-alaben eta bikote heterosexualen seme-alaben artean ez dago
desberdintasunik

Estatu Batuetako 1972ko hezkuntza-
-legea den IX. idazpuruak eskola publiko-
an sexuen arabera ikasleak banatzea
debekatzen du. Hala ere, Hezkuntza
Ministerioak, legearen interpretazioa
murriztailea eragozteko, legea aldatu
egingo duela iragarri du.

Hasi berri den ikasturtean, nabaritu dira,
dagoeneko, erronka horren ondorioak.
Oraindik baterako hezkuntza utzi duten
ikastetxeak gutxi badira ere, irakasleek
gero eta asmo handiagoa dute beste ber-
tsio batzuk probatzeko; besteak beste,
zenbait irakasgaitan neskak eta mutilak
banantzea. Askotan ikasgaien ikasketa
indartzeko klase osagarriak dira. Adibidez,
Arlington Middle School deritzon ikastetxe-
an “Neskentzako Zientziak” izeneko
irakasgaia ematen da, zeren, irakasgai hori
emateaz arduratzen den irakasle andrea-
ren arabera, “zientzia berez da gogorra,
gainera, mutilekin batera azaltzeko”
(Washington Post, 2002-IX-9).

Ikasgela esperimental horietako gehienak
neskentzako dira eta borondatezkoak dira.
Elkarrizketatu diren neska gehienak pozik
daude mutilekin ez daudelako, zeren “
jolasekin eta etenaldiekin arreta galarazten
baitiete”. Baina mutilentzako klaseak ere
badaude; adibidez, Pamela G. Collins-ek,
Fox Chapel Elementary ikastetxeko zuzen-
dari andreak, sustatutakoa. Zuzendariari,
“Mutilak ote dira sexu ahula” izeneko US
News and World Report-eko artikulua ira-
kurri ondoren bururatu zitzaion ideia.
Artikulu horretan, mutilek ere gela banan-
duetan hobeto ikasten dutela azaltzen zen.

Washington-eko estatuan, gehienez, 400
ikasle ari dira gela banandu horietan. Bai-
na hurrengo ikasturteetan kopurua handia-
gotu egingo dela espero da, eta, ondorioz,
baterako hezkuntzari buruzko eztabaida
zaharra piztu egingo da berriz ere, eta,
adituen iritziz, eztabaida horretan ez dago
inolako adostasunik.Batzuentzat, desa-
dostasun horrek frogatzeko eginkizuna IX.

Titulua aldatu nahi dutenei uzten die.
Baina 1972an ere ez zen ezer frogatu.
Argi dago, gela bananduetan ikasten
duten neskek emaitza hobeak lortzen
dituztela Zientzietan, Matematikan eta
Informatikan. Horrez gain, klasean parte
hartzeko joera handiagoa dute eta lan-
-taldeetako aitzindariak dira.

Eztabaidaz aparte, legearen erreformak
antolakuntzari dagozkion alderdiak ere
kontuan hartu beharko ditu. Adibidez,
klase bananduak beti borondatezkoak
izango al dira? Eta, zer gertatuko da ikas-
tetxeko mutilek nahi izan arren, neskek
nahi ez badute? Aldaketak egiteko
ikerketa-datuak erabili behar dira, ala
besterik gabe egin daitezke? Hasieran
gurasoek, irakasleek eta ikasleek gelak
banantzeko proposamena eszeptizismoz
hartzen badute ere, “esperimentuak” gero
eta zale gehiago ditu.

CEPRENSA (18/9/2002)

MADRIL.- Madrilgo Psikologoen Elkargo
Ofizialean aurkeztutako ikerketa baten
arabera, homosexualen seme-alabek
autoestimu altua/ertaina dute eta emozio-
nalki ondo moldatuta daude eta ondo
integratuta daude.

Egiletako bat den Fernando Chacon
psikologoak azaldutakoaren arabera,
Madrilgo Adingabekoen Defentsariak eta
Andaluziako Juntak finantzatutako ikerketa
hori Madrilgo eta Sevillako psikologo-talde
batek bi hirietako 28 familiarekin egin den
lehenbizikoa da.

Chacon-en hitzetan, familia-talde horietako
15 familiatan harreman heterosexualen
ondoriozko seme-alabak dituzten ama
homosexualak dira, eta beste 10 familia-
tan, adoptatutako edo intseminazio artifi-
zialaren bidezko seme-alabak dituzten
ama eta aita homosexualak dira.

Gainerako hiru familietan seme-alaben
zaintza lortu ez duten, baina seme-alabekin
bizi diren aita homosexualak dira.Lagina ez
da aleatorioa eta, familia horien maila

ekonomikoa dela eta, emaitzak orokortzea
mugatu egiten du. Lagin horren arabera
honako hau ondorioztatzen da: “bikote
homosexualen familietako seme-alaben
artean ia ez dago desberdintasunik”.

Malgutasuna genero-rolei dagokienez

Chacon-ek dioenez, homosexualen fami-
lietako seme-alabek malgutasun handia-
goa dute genero-rolei dagokienez, eta
homosexualitatea hobeto onartzen dute.

Bestalde, ume horien eguneroko bizitzako
ezaugarri nagusia “eguneroko ohiturak
egonkorragoak” izatea da; horrez gain,
eskola-egunetako jarduerak ere egonko-
rragoak dira, eta asteburuetan esperientzia
aldakorrak izan ohi dituzte.

Halaber, ikaskideen antzeko aisiako
jarduerak egiten dituzte.

Inplikazioa hezkuntzan

Bestalde, laginean inkestatu diren familia
horietako gurasoek autoestimu altua dute,
hezkuntza-estilo demokratikoa erabili ohi
dute eta gurasook seme-alaben hezkun-

tzan inplikatuta daude.Aipatutako ikerketa-
ren sarreran, parte hartu duten psikologo-
en taldeak dioenez, gizarteak familia horiei
dagokienez duen kezka nagusia horrelako
familietan bizitzeak umeen garapenean
izan dezakeen eragina da.

Psikologoen hitzetan, hainbat herrialdetan,
batez ere, AEB-etan, Erresuma Batuan eta
Kanadan, egindako ikerketen arabera,
zalantza horiek argitzen ari dira.

Ikerketa horietan guztietan, aurkeztu
dugunean lortutakoen antzeko emaitzak
lortu dira. Psikologoek diotenez laburbil-
duz, garapen intelektualari eta nortasunari
dagokienez, bikote homosexualen seme-
-alaben eta bikote heterosexualekin bizi
diren seme-alaben artean ez dago
desberdintasunik.

Identitate sexualari edo genero-
-identitateari dagokionez ere ez dago
desberdintasunik eta ikaskideekin harre-
man normalak izan ohi dituzte.

EFE (2002-7-5)
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Jolasak behatzea

Helburuak

—— kerketa-lana bultzatzea.

—— Ikasitako teoria errealitatearekin erlazionatzea.

Garapena

—— Edozein plaza edo parke publikotan, bertako haurrek garatzen dituzten jolasen   behaketa-lana egin. Honako
hau idatzi behar duzue:

—— Erabiltzen dituzten jostailu-motak.

—— Zein talde-mota sortzen dituzten (mistoak edo sexu berekoak).

—— Zein arropa-klase daramaten soinean.

—— Horrez gain, haurren mugimenduak eta jarduerak idatzi behar dituzue eta, elkarrizketaren bat sortzen badute,
haurrek elkarri esaten diotena apuntatu behar duzue.

—— Behaketa non egiten duzuen adierazi.

—— Ikerketan behatuko ditugun haurrekin dauden pertsona helduei haurren adinari buruz galdetu.

—— Ikasleek bikoteka banatuta, 4-6na behaketa egin beharko dituzte, ahal izanez gero, adin eta sexu
desberdinetako haurrekin, ondorioak ateratzeko orduan lagin nahikoa zabala izateko.

—— Lana idatziz aurkeztu behar da.

—— Ikaskideen aurrean ahozko aurkezpena egin ondoren, emaitzak alderatu eta behatutakoari buruz eztabaidatu.

Iraupena

—— Jarduera hasieran eskola-orduetatik kanpo egingo da. Aurkezpena eta eztabaida egiteko 90 minutu beharko dira.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Lanean parte hartzea eta lanaz arduratzea.

—— Idatzizko lana ondo aurkeztea.

—— kaskideak errespetatzea, hitz egiteko txanda dutenean.

—— Azalpena argi egitea.

4.3. jarduera
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“Pelikula:“Mi vida en rosa”

Fitxa:

Herrialdea: Frantzia (1993)

Jatorrizko izenburua: Ma vie en rose

Gaztelaniaz bikoiztutako bertsioa

Zuzendaria: Alain Berline

Antzezle nagusiak: Michèle Laroque, Hélène Vincent, Jean
Philippe Ecoffey eta George Du Fresn

Iraupena: 85 minutu.

Argumentua

—— Ludovic-ek, gizarte-maila ertaineko familia bateko seme gaztee-
nak, ume guztiek bezala, bere ametsak egia bihurtzeaz amets
egiten du. Baina bere ametsak ahozabalik utzi ditu familiakoak,
lagunak, auzokoak eta eskolako kideak, zeren Ludovic-ek neska
bihurtzea besterik ez baitu nahi. Ludovic-ek ez du ulertzen bere
nahiak sortzen duen harridura hori eta neskaren arropak
janzteak besteengan sortzen duen erreakzioa. Ludovic arazo
bihurtzen da familiarentzat, eta gurasoak harrituta daude seme-
aren irmotasunaz, eta harrapatuta sentitzen dira auzokoek
arbuiatu egiten dituztelako. Istorio hau, pertsonak berezia dene-
an sentitzen duen lotsari buruzkoa da.

Jarduerak

—— Lehenbizi banaka egingo dira, eta gero, ikasgelan irizpideak bateratu egingo dira

Azaldu Ludovic-en eta amaren arteko harremana. Nolakoa da harreman hori pelikularen hasieran eta nolakoa da
bukaeran?

Eta nolako harremana du aitarekin?

Pelikulako zein pertsonaiak onartzen du Ludovic den bezala?

Zer iruditzen zaizu Ludovic-ek zikoinari eta kromosomei buruz egiten duen azalpena?

Aldageletan Ludovic-i eraso egiten diotenean, anaiek ez dute Ludovic defendatzen. Zergatik?

Ikastetxeko zuzendariak zuzen jokatu zuela uste al duzu, gizarteak eragindako presioagatik Ludovic kalera botata?

Ikastetxeko zuzendariaren jokabideak oraingo eskoletan ere sortzen al dira? Zergatik? Nola saihets daitezke? 

Zer iruditzen zaizkizu panpinaren eszenak? Zer esan nahi digu zuzendariak eszena horien bidez?

Zure ustez, Ludovic bezalako 8 urteko umeak definituta al du sexualitatea?

Denok bereziak bagara, zergatik baztertu ohi dira dagokien berezitasuna defendatzen duten pertsonak?

4.4. jarduera


