
“Ez galdetu inori zure bizitzaz zer egin behar
duzun; galdetu zeure buruari.”
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5.1. Oinarrizko kontzeptuak

� Moralaren hezkuntza eta
dagozkion balioak

Moralaren hezkuntza

Gizakiak, izaki soziala den aldetik, irizpide moralak,
gizarte-arauak eta balioak eraiki eta egin behar ditu,
bizi duen eta elkarreraginen araberako aniztasunean
errespetuzko elkarbizitza lortzeko.

Haurtxo jaioberriak pertsona helduengandik jaso ohi
ditu balio horiek, hezkuntzari esker. Hezkuntza
fenomeno integrala izan arren, hobeto ikasteko
asmoz, unitate honetan, prozesu horiek guztiak
azaltzeko hezkuntzaren adar bat baino ez dugu
aztertuko, hots, moralaren hezkuntza.

Moralaren hezkuntzaren helburu nagusia haurrak
bere irizpide moralak egiteko gai izatea lortzea da.
Haurrak irizpide horiek barneratu egin behar ditu,
autonomoa izateko eta beste pertsonen moralaren
mende ez egoteko; halaber, irizpide horiek ezarritako
irizpide eta arauekiko koherenteak izan behar dute.

Moralaren hezkuntzaren xedeak ez du balio eta arau
moralak irakastea izan behar, baina, aldi berean, ezin
du, gatazkak konpontzeko bakoitzak bere irizpide
subjektiboak garatzen utzi. Horregatik, hezkuntzak
ezin du inposatu eta ezin du inhibitu ere egin;
hezkuntzak haurrari moralki hazten lagundu behar dio,
eta haurra, aldi berean, bere jokabideen epaile eta
epaitu izan dadin lortu behar du, beti ere guztien
ongizatea errespetatuz. Moralaren hezkuntzaren
helburua, azken finean, pertsonari autonomia lortzen
laguntzea eta bakoitzaren irizpidearen arabera
bidezko bizikidetza lortzeko elkarrizketa sustatzea da.

Orain, mendebaldeko gizartean moralaren hezkuntza
birplanteatzeko premia dago, zeren balio sozialak eta
moralak etengabe zalantzan jartzen baitira.

Moraltasuna eta kode morala

Gizarte-bizikidetza lortzeko pertsonen arteko hitzarme-
nak behar dira eta pertsona guztiek irizpide berberei
eman behar diete lehentasuna; hori lortzen denean,
moraltasuna dagoela esan dezakegu.

Moraltasuna arau eta balio jakin batzuen araberakoa
da. Balioak unibertsalak dira; besteak beste,
altruismoa edo besteenganako errespetua balio
unibertsalak dira, eta arauak kulturen eta ohituren ara-
bera ezartzen dira; adibidez, janzteko arauak, jendau-
rrean jokatzeko era,etab.

Balioen eta arauen multzoak gizarte jakin baten
bizimodua zehazten du. Balio eta arau horiek jende
gehienak onartzen ditu eta gizarte horretako kode
morala edo balioen eskala eratzen dute. 

Gizarte guztietan, moraltasuna, jokabide egokiaren
arauak zehazten dituen gizarte-antolaketaren bidez
babesten da, eta gauza bera gertatzen da gizarte
guztien barruan. Beraz, pertsona bi edo gehiago
elkarrekin bizitzeko batzen direnean, elkarbizitza
horren funtzionamendua arautzen duen arau-sistema
ezartzen dute. Adibidez, familia batean, kide guztiek
onartzen duten jokatzeko era ezartzen da eta jokatze-
ko era hori auzokoen familiarenaren berdina edo
desberdina izan daiteke.

Beti ez da erraza izaten balio moralak eta hitzarmen
sozialak bereiztea, zeren kultura batean ohitura izan
daitekeen zerbait, beste kultura batean esanahi moral
handia duen araua izan baitaiteke. Adibidez, Koreako
ikasleekin egindako ikerketen arabera, pertsona hel-
duei dagokien errespetuaz ez agurtzea akats larritzat
jotzen zen, lapurtzearen edo inor jotzearen parekoa. (1)

Gizartean indarrean dagoen moraltasuna eta pertsona
bakoitzaren kode morala ez dira itxiak, zeren gizarteak
garatzen eta elkarrekin batzen diren heinean, arauak
eta balioak ere garatu egiten baitira.

Adibidez, orain gure gizartean indarrean dagoen moral-
tasuna eta gure aitona-amonen garaiko moraltasuna ez
dira berdinak. Zenbait arau aldatu egiten dira, baina
zenbait balioren lehentasuna ere aldatu egiten da
balioen eskalan. Adibidez, XX. mendearen hasierako
familietan oso garrantzitsua zen aitak agindutakoa bete-
tzea, eta hori balio eztabaidaezina zen. Orain, obedien-
tzia itsu horren ordez, kide guztien erabaki eta iritziekiko
errespetua eta tolerantzia da nagusi familietan.

Hezkuntzaren helburuetako bat haurrek beren irizpide moralak
izan ditzaten lortzea da.
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Moraltasunaren osagaiak

Moraltasuna, hala ere, giza eskubideak eta besteen
premiak errespetatzea baino zerbait gehiago da, zeren
moraltasunak osagai emozionalak, kognitiboak eta
jokabidezkoak baititu.

Osagai emozionalak ditu, zeren pertsonak
errudun sentitzen baitira besteen mina eragiten
dutenean edo besteenganako enpatia sentitze-
ko gai ez direnean.

Osagai kognitiboak ditu, zeren pertsonek pen-
tsatu eta ulertu egiten baitute eta, beraz, bakoi-
tzak zuzentzat jotzen duenari buruzko balio-
-irizpideak egiteko gai baitira.

Jokabide-osagaiak ditu, zeren pentsamenduak
eta sentimenduak erabili egin baitaitezke eta
horien arabera jarduten den ala ez erabaki
baitaiteke.

� Haurraren garapen morala

Garapen morala, garapen kognitiboari eta garapen
emozionalari, eta norbere buruaren eta ingurunearen
ezagutzari dagokie. Moralki hazteak gehiago ulertzea,
malguagoa izatea eta nork bere erabakiak hartzea
esan nahi du. Horregatik, aukerak eta esperientziak
eskaini behar dira, haurra, agindutakoa betetzetik bere

erabakiak hartzera pasa dadin, eta erabaki hori
guztien ongizatearen arabera hartutakoa izan dadin.
Piaget-entzat hezkuntza moralaren helburu nagusia
pertsona autonomoak eraikitzea da.

Garapen morala eskola-urteetan sortzen da. Horren
arrazoia ikaskideekin sortzen diren esperientzia
ugariak dira: antzekoekin negoziatzen ikasi behar
dute, konpromisoak hartu behar dituzte, etab.
Gaitasun kognitiboak eta gai moralen ulermena gero
eta gehiago garatzen dira, eta, ondorioz, haurrak
pentsamendu logikoa izatea lortzen du. Horrez gain,
beste pertsonen premiez eta eskubideez gero eta
gehiago ohartzen dira.

Piaget-ek, haurra adin jakin batean normaltasunaren
barruan dagoela zehazten duten hazkuntza fisikoaren
parametroak dauden bezala, garapen morala
zehazteko, hau da, pertsona moralki nola hazten den
zehazteko, parametroak ere ez ote dauden planteatu
zuen. Horretarako, haur batzuek besteen jokabide jakin
batzuei buruzko iritzi moralak egitea planteatu zuen.

Ildo berean, Piaget-en jarraitzaile den Kohlberg-ek,
iritzi moralen antzeko ikerketa-tresna garatu zuen,
hots: dilema moralak. Dilema moralen bidez, haurraren
arrazonatzeko prozesua azter daiteke. Tresna hau
honelaxe planteatu zen: haurrei gerta daitezkeen eta
moralki gatazkatsuak diren istorioak kontatu
zitzaizkien. Istorio horietako pertsonaiak bi baliotako
bat (adibidez, bizitza edo legea) hautatu behar zuen.

Eskolan haurraren garapen morala bultzatzen duten esperientzia ugari egin ohi dira
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� Gizartearen araberako
emozio moralak

Tradizionalki, garapen morala garpeneko azken etapeta-
ko gaitasunen araberakoa dela pentsatu izan da. Baina
haur txiki-txikiek erruduntasuna, lotsa eta harrotasuna
adierazten dituzte, eta hori ez da helduen eragin hutsaren
ondorioa. Bi urterekin, haurrek zereginen batean arrakas-
ta lortzen dutenean harrotasuna adierazten dute (begiak
altxatzen dituzte, garaile-begirada izaten dute, irribarre
egiten dute, gorputza eta besoak altxatzen dituzte) eta
porrot egiten dutenean lotsa adierazten dute (kikildu
egiten dira, burua eta begiak jaitsi egiten dituzte eta
eskuak geldirik izaten dituzte). Lewis-ek, Alessandri-k eta
Sullivan-ek (1992) frogatu zutenez, haurrek arrakastaren
ondorioz adierazten zuten harrotasuna nabarmenagoa
zen zeregin zailagoa jartzen zitzaien heinean, eta
porrotaren ondoriozko lotsa handiagoa zen zeregina
errazagoa zen heinean. Horren arabera, adin horretako
haurrak autoebaluazioa egiteko gai dira eta harrotasuna
eta lotsa ez dituzte poztasunaz eta tristuraz lotzen, zeren
arrakasta lortzen dutenean edo porrot egiten dutenean,
hurrenez hurren, poztasuna eta tristura adierazten
baitituzte, zereginaren zailtasuna eta egindako ahalegina
edonolakoak izanda ere. Bigarren eta hirugarren urte
bitartean, lotsa eta erruduntasuna ere berezitu egiten
dituzte, zeren erruduntasuna adierazten dutenean
konponbidea bilatzen saiatzen baitira.

Garapen emozionalaren beste alderdietan bezala,
gizartearen araberako emozio moralak sortzeko hainbat
mekanismo daude. Badirudi, autoebaluazioa eskatzen
duten emozioak, hau da, lotsa, erruduntasuna eta harro-
tasuna, niaren garapenarekin lotuta daudela. Lewis-ek
eta laguntzaileek (1989) 15-25 hilabeteko haurrekin egin
zuten ikerketaren bidez frogatu zutenez, ispiluan euren
burua ezagutzen zuten haurrak baino ez ziren lotsatzen
pertsona helduek biziki goraipatzen zituztenean. 

Hala ere, emozio moralak sortzeko, norbere buruaren
kontzientzia izatea ezinbestekoa bada ere, emozio
moral horiek alderdi sozioafektiboak ere badituzte.
Alde batetik, haurrek euren jokabidearekiko dituzten
erreakzio horiek, zaintzailea onartzen edo ez onartzen
hastearekin lotu izan dira. 

Emozio moralen beste oinarri bat gizarte-erreferentzia
da. Beren balio-sistema komunikatzeko zaintzaileek
erabiltzen dituzten seinale emozionalek, haurrek lotsa
edo erruduntasuna txiki-txikitatik adieraztea eragiten
dute. Haurra gaizki portatzen denean, amak, lotsa edo
tristura adierazten du, eta haurrak, gizarte-
-erreferentziaren arabera, zaintzailea imitatuz, emozio
berak adieraziko ditu. Imitazioaren bidez, haurra
emozioak adierazteko gai denean, amak jokabide oke-
rra zuzendu egingo dio, haurrak benetako emozioak,
hau da, imitazioaren ondoriozkoak ez diren emozioak
(erruduntasuna eta lotsa) adieraz ditzan. 

Azkenik, enpatia ere erruduntasuna sortzeko eta joka-
bide morala sustatzeko oinarria dela esan daiteke.
Enpatiak eragindako erruduntasuna, haurrak bere
biktimaren sufrimendua bereganatzen duenean eta
sufrimendu horren erantzukizuna hartzen duenean
sortzen da. Biktima denean, haurrak, hitzen bidez edo
hitzik gabe, eragin dioten mina adierazi ohi du, eta era-
so egin edo jostailua kendu nahi dioten haurrek,
normalean, biktimaren tristura-seinaleak ikusita, era-
soari utzi egiten diote. Haserre biziena bi urterekin
adierazten dute eta eskolaurrean, haserre hori
murriztu egiten da; beraz, enpatiak eragindako
erruduntasunak haserrea eta erasoa modulatu egin
ditzake. Hoffman-en iritziz, biktimaren minarekiko
erreakzio enpatikoa, emozio moralen eta ulermen
moralaren oinarria da.

Bukatu baino lehen genero-desberdintasunak aipatu
nahi ditugu. Hainbat ikerketaren bidez frogatu denez,
bi eta hiru urte bitarteko haurrengan, neskek mutilek
baino enpatia-maila handiagoak izan ohi dituzte, amak
tristura adierazten duenean, neskek gehiagotan
erantzuten dute gizarte-jokabideen bidez eta errudun-
tasuna maizago adierazten dute. Eraso egiten dutene-
an, neskek lehenago adierazten dute erruduntasuna,
eta autoebaluazio negatiboagoa egiten dute. Bi urteko
neskek erasoaren eraginak konpontzeko joera
adierazten dute, baina adin bereko mutilek ez dute
horrelakorik adierazten (Cummings, Hollenbeck,
Iannotti, Radke-Yarrov eta Zahn-Waxler, 1986).

Aipatutako jokabide desberdin horiek azaltzeko,
gurasoek neska eta mutilenganako duten jokabide
desberdinen ondoriozkoak direla esan dezakegu. Bi
urterekin, haurrek  ez dakite arau moralak hausten
dituztenik, baina amak neskari, bere jokabideak beste
haurrengan eragiten dituen ondorioak azaltzen dizkio
eta neska barne-egoeren bidez sentsibiliza dadin
saiatzen da, baina, mutilarekin, aginduak, mehatxuak
eta indar fisikoa erabili ohi ditu.

Sozializazioaren eraginaren beste froga bat, neskek eta
mutilek harrotasuna eta lotsa era desberdinean adieraz-
tea da. Neskek mutilek baino lotsa handiagoa adierazten
dute zereginen batean porrot egin ondoren. Frogatuta
dago amen erantzuna positiboagoa dela mutilen arrakas-
tarekiko eta nesken arrakasta gutxiesteko joera dutela eta
nesken porrotekiko erreakzio negatiboagoa izaten dutela.
Horren arabera azal daiteke, neskek arrakasta euren gai-
tasunen bidezkoa ez dela pentsatzeko joera izatea, eta,
ondorioz, arrakastarako motibazio txikiagoa izatea
(Alessandrini eta Lewis, 1996).

� Jolas sinbolikoa

Adin horretan, haurraren jolas sinbolikoaren parte
handi bat, bere eta besteen sentimenduekin jolastea
da. Izan ere, jolas sinbolikoan haurrek askoz gehiago
hitz egiten dute euren egoera afektiboez beste edozein
testuingurutan baino. Dunn-ek, Bretherton-ek eta
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Munn-ek (1987) frogatu zutenez, egoera emozionalei
buruzko haurren elkarrizketen % 94 anai-arrebekin
izaten dituzten fikzio-jolasetan sortzen dira, eta penaz,
minaz, goseaz, loguraz eta tristuraz mintzatzen dira. 

Horren arabera ikus daitekeenez, haurrentzat emozio-
en gaia interesgarria da, haurrak inoren egoera
bereganatzeko gai dira, fikziozko pertsonaiari fikziozko
rola eman diezaiokete eta fikziozko egoera emozional
horiek helduekin konpartitzeko gai dira. Haurrek euren
burua hartzen dute erreferentziatzat eta irudikatzeko
gaitasunak besteen egoera bereganatzen laguntzen
die. Dunn-ek (1995) ematen dituen datuen arabera,
anai-arrebekin jolas sinbolikoan gehien aritu ziren
haurrek, gerora, inoren emozioak ulertzeko eta
egoerak bereganatzeko gaitasun handiagoa garatu
zuten eta lagunenganako elkarreraginean komunika-
zio afektibo hobea ezarri zuten.

Bestalde jolas sinbolikoak garapen emozionala
sustatzen du, eta haurrei sentimendu ezkutuak
eskuratzen eta eguneroko bizitzako antsietate eta
beldur askori aurre egiten laguntzen die.

� Gizartearen araberako
emozio moralak

3. UNITATE DIDAKTIKOAN ikusi dugunez, emozioak,
emozio moralak barne, lehen eta bigarren urtean
sortzen dira. Haurrak bere buruaren kontzientzia
garatzen duen heinean, sen morala sortzen hasten da
eta sen horrekin batera emozio moralak sortzen dira.

Enpatia

Gizartearen araberako emozio moral garrantzitsueneta-
ko bat enpatia da. Ikusi dugunez, enpatia besteak sen-
titzen duena ulertzeko eta besteari, beste horrek zer
sentitzen duen badakiela, komunikatzeko gaitasuna da.
Enpatiak oinarri biologikoa du, haurraren eta zaintzen

duenaren arteko harremana da, baina, halaber, arra-
zonamendu morala eta komunikatzeko trebetasunak
ere beharrezkoak dira.Martin L. Hoffman-en iritziz, en-
patia, neurri handi batean, haurrek beste pertsonen
irizpidea hautemateko gaitasuna zehaztuko duten ga-
rapen kognitiboaren eta haurrak besteen sentimen-
duak ulertzeko duen gaitasunaren araberakoa da. Ho-
rren ondorioz sortzen den prozesua Hoffmanek
honako lau maila hauetan banatu zuen:

Enpatia orokorra. Haurrak, lehen urtean, ez
ditu  nia (bere burua) eta bestea bereizten; be-
raz, erantzun enpatikoa (adibidez, beste hau-
rren batek negar egiten duenean, negar egitea)
eman badezake ere, seguruenik ez du bereiztu-
ko mina beste haurrak edo berak sentitzen
duen.

Enpatia egozentrikoa. Haurra, lehenbiziko ur-
tea bete ondoren hasiko da besteak bere bu-
ruarengandik erabat bereizten. Haurrak etapa
honetan besteenganako duen enpatia ez da
aurreko etapakoa bezalakoa, zeren, orain, bes-
te haurren batek negar egiten duenean, berare-
kin zerikusirik ez duen arrazoiarengatik izan
daitekeela konturatzen baita. Hala ere, haurrak
bera lasaitzeko balio duen gauzak besteak lasai-
tzeko ere balio dezakeela pentsatzen du; horre-
gatik deitzen zaio etapa honi enpatia egozentri-
koa. Adibidez, Manolito Gafotas pelikulan,
Manolitoren anaia txikiak helduei, sufritzen ari di-
renean, txupetea eskaintzen die lasai daitezen.

Besteen sentimenduekiko enpatia. Etapa ho-
netan, haurrak, polik-poliki, gero eta hobeto
ulertuko ditu besteen sentimenduak: sinplee-
nak (tristura) eta konplexuagoak (traizioa). 

Besteen ezbehar orokorrarekiko enpatia.
Umea nerabezarora iristen denean, pertsonek
gertakizunez beteriko bizitza dutela eta gerta-
kizun horiek sor daitezkeen egoera puntualak
baino garrantzitsuagoak direla konturatzen da.
Gazteak une horretan senti dezake kolektibo
osoarenganako enpatia, pertsona horiek
banan-banan ezagutzen ez baditu ere; adibi-
dez, gerra sufritzen duten pertsonenganako.
Hortaz, etapa honetan, ez da beharrezkoa per-
tsona ezagutzea edo pertsona hori alboan iza-
tea, pertsona horren minarekin edo pozarekin
enpatizatzeko.

Garrantzitsua da, haurrari sentitzen duena ahoz
adierazten lagundu behar zaiola kontuan hartzea,
zeren emozio moral horiek adierazteak sentimenduak
ordenan jartzen lagunduko baitio. Adibidez, Markelek
pentsa dezake Miren deitzen den eta denek baztertzen
duten neskarenganako dituen sentimendu enpatikoak
okerrak direla eta, gainera, sentimendu horiek izatea-
gatik taldearekin haserretu daitekeela.

Frogatu denez, haur txikiek gurasoei emozioak eta sen-
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timenduak azaltzeko aukera izanez gero, hazten dire-
nean, beste pertsonen (ezagunen zein ezezagunen)
sentimenduei buruzko iritzi egokiak izateko gaitasun
handiagoa izango dute. Beraz, hezkuntza, komunika-
zioa eta garapen kognitiboa ezinbestekoak dira,
enpatia egoki garatzeko.

Gizartearen araberako beste zenbait
emozio moral

Gizartearen araberako beste emozio moral batzuk
honako hauek dira: lotsa, erruduntasuna, ondo eginda-
ko zerbaiten ondoriozko harrotasuna, altruismoa,
erasoa, etab. Emozio horiek, enpatian ikusi dugun
bezala, garatu egiten dira haurrarekin batera.

Maitek 3 urte ditu eta Lurdesek 6 urte ditu. Biek lotsa
senti dezakete egokia ez dela dakiten jokabidearen
aurrean, edo erruduntasuna adieraz dezakete jostailua
apurtzeagatik. Hala ere, bi haurrek ez dituzte emozio-
ak era berean baloratzen. Maitek harrotasuna senti
dezake eskolako lana ondo egiteagatik, edo lotsa senti
dezake ikaskide bati gozokia kentzen dionean, baina,
beti ere, ekintza horiek pertsona heldu batek ikusten
dituenean. Lurdesek, ordea, gozokia kendu ondoren,
laguna triste ikusten badu, erruduntasuna adieraz dezake

5.2. Teoria argitzaileak

Teoriek, garrantzi handiagoa ematen dioten alderdia-
ren arabera, pertsonengan moraltasuna zergatik gara-
tzen argituko dute. Kasu honetan, psikoanalisiaren
teoriaren, gizarte-ikaskuntzaren teorien, teoria
kognitiboen eta teoria biologikoaren araberako
oinarrizko proposamenak azalduko ditugu.

Psikoanalisiaren teorien arabera, haurraren
garapen morala, haurrak supernia edo bere
buruaren kontzientzia eratzen duenean sor-
tzen da. Freud-ek aldarrikatzen zuenez, hau-
rrak, gurasoen bidez, zuzenean eratzen du
bere moraltasuna. Prozesu hori 5-6 urte ingu-
ruan osatzen da.

Gizarte-ikaskuntzaren teoriek aldarrikatzen
dutenez, haurrek imita dezaketen eredua izan
behar dute, eta, gero, jokabidea finkatzeko erre-
fortzu positiboak egon behar du. Ikerketa ugarik
frogatzen dutenez, jokabide altruista duen
ereduak, haurrengan erantzun altruistak areago-
tzen laguntzen du.

Bi teorien arabera, beraz, haurra aldez aurretik
ezarritako arauak onartuz eta barneratuz hazten
da moralki. Horrez gain, bi teoriek balio moralak
aldez aurretik ezarrita daudela aldarrikatzen dute.

Batzuentzat balio moralak pertsona bakoitzaren
kode genetikoan zehaztuta daude, eta, besteen-
tzat, erabat onartuta daude eta pertsona helduek 

Teoria kognitiboak ez datoz bat aurreko biekin.
Piaget-ek eta, geroago, Kohlberg-ek irizpide
ebolutiboagoa dute. Moraltasuna pertsona ba-
koitzak, jasotzen duen guztia birplanteatuz,
poliki-poliki eraikitzen duen zerbait dela uste
dute. Piaget-entzat haurra pentsatzen duen
izaki morala da eta zerbait zuzen edo oker da-
goen galdetzeko gai da, beti ere egia morala
bilatzeko asmoz.

Piaget-ek eta Kohlberg-ek funtsezko hiru prin-
tzipio ezarri zituzten:

• Hezkuntza morala pertsonak garapenean ebolu-
zionatzea helburutzat duen prozesua da. Proze-
su horretan oso garrantzitsua da, gai moralei
dagokienez, pentsamendua estimulatzea.

• Iritzi moralak estadio jakin batzuen araberakoak dira.

• Goiko estadioak, behekoak baino hobeak dira beti.

Teoria biologikoak. Teoria hauek arrakasta
handia izan zuten XX. mendeko 70ko hamarka-
dan. Teorion arabera, zenbait balio moral (adi-
bidez, elkarri laguntzea) espeziearen herentzia
genetikoaren bidez jasotzen dira, bizirik irautea
ziurtatzeko.

� Piaget-en ekarpena gara-
pen moralaren gaian

Piaget, jolas sozialaren arauak (nahitaezkoak edozein
jolaskide normalentzat) aztertuz hasi zen haurren
garapen morala ikertzen. Gero, haurren gezurra eta
hainbat adinetako haurrek gezur horri buruz duten
iritzia aztertu zituen.

Haurraren arrazonamendu moralaren
garapenari dagozkion aldiak

1932an, Piaget-ek, Haurraren iritzi morala deritzon
artikulua idatzi zuen. Piaget-entzat arrazonamendu
morala hiru alditan garatzen da. Aldiok bat datoz,
Piaget-ek berak garapen kognitiboari buruz, ezarri
zituen bi etapetan sartzen dira, hau da:

• Operazio-aurreko etapa (7 urtera arte) 

• Operazio konkretuen etapa (7-11 urte).

Haurraren justiziaren garapeneko hiru aldi horiek
honako hauek dira: moral heteronomoaren (autono-
moa ez denaren) aldia, berdintasunezko moral
mailakatuaren aldia, eta moral autonomoaren aldia.

Moral heteronomoaren aldia. 7-8 urtera arte
irauten du. Aldi honetan haurra pertsona hel-
duen aginpidearen mende dago.



5 urte inguru dutenean, haurrak moral hetero-
nomoa garatzen hasten dira, hau da, haurra
kanpotik agintzen zaizkion arauez interesatzen
da eta arauok errespetatu egiten ditu. Arau ho-
riek independenteak dira haurrarekiko eta,
haurrak, bete egiten ditu, inguruko pertsona
helduen aginduen arabera. Une horretan, arau
horiek aldaezinak eta iraunkorrak dira, denek
era berean onartu behar dituzte eta bete egin
behar dira beti.

Moral heteronomoa duen haurraren iritziz, mundu
guztiak berak bezala ikusten ditu gauzak eta ez
daki besteen egoera barneratzen, zeren, oraindik,
egozentrismoaren eta helduen aginpidearen
eragin handia baitu.

Une horretan, haurrek moral-kontzeptu zorrotza dute,
hau da, gauzak zuzen edo oker daude, onak edo
txarrak dira, ez dago erdiko mailarik. Euren eta beste-
en jarduerak, jarduerok eragiten dituzten ondorioen
arabera epaitzen dituzte eta ez asmoen arabera.

Zigorrak markatzen du jarduera jakin bat ona ala
txarra den; beraz, zigorra jasaten badute jarduera
txarra izango da eta zigorrik jasaten ez badute,
jarduera ona izango da. Horrez gain, jarduera
txarra egin ondoren gerta dakieken ezbeharra
naturaz gaindiko indarren batek eragindako zigorra
dela pentsatzeko joera izan ohi dute.

Berdintasunezko moral mailakatuaren aldia.

8-11 urte bitartean. Piaget-entzat bitarteko aldia
da, eta aldi honetan, lehen eta hirugarren
aldietako ezaugarriak nahasten dira.

Moral autonomoaren aldia. 11-12 urte. Aldi hone-
tan, haurrak, dagoeneko, arauak barneratu ditu
eta haurra garapen moralari malgutasuna emate-
ko gai da.

Haurra bere irizpideen arabera jokatzen hasten da
eta ez kanpoko aginduen arabera. gauzak ikusteko
era desberdinak ulertzeko gai da. Lehen uste zuen
eredu moral aldaezin bakarra ez dagoela kontura-
tuko da, eta berarentzat zuzena den zerbait, inoren-
tzat okerra izan daitekeela ulertuko du.

Moral autonomoa duen haurrarentzat, zigorra jar-
dueraren biktima konpentsatzeko zerbait da, eta,
aldi berean, zigor hori, errudunari zuzendu behar
duen jarduera okerra egin duela onartzen lagun-
tzen dion zerbait dela ulertuko du. Dagoeneko ez
du uste edozein jarduerari zigor bakarra dagokio-
nik, eta zigorra jarduera txarraren larritasunaren
araberakoa izan behar duela pentsatzen du.

Halaber, jarduerak asmoen arabera baloratuko ditu
eta ez bakarrik ondorioen arabera. Arauak pertso-
nak egindakoak direla eta, beraz, alda daitezkeela
(berak ere alda ditzakeela) ulertzeko gai izango da.

Garapen morala suspertzea

Haurrari, fisikoki hazten (kalitate handiagoko edo
txikiagoko elikagaiak emanda) eta intelektualki
garatzen (gaitasunak suspertuta) laguntzen diogun
bezala, moralki hazten ere lagun diezaiokegu. Piaget-
-ek dioenez, haurra besteekin elkarlanean arituz
jabetzen da gaizki edo ondo dagoenaz.

Piaget-ek zenbait irizpide moral proposatzen ditu.
Kontzeptu hori, geroago, Kohlberg-ek hedatu egingo
du, hurrengo atalean ikusiko ditugun dilema moralen
bidez. Piaget-ek, ikerketa ugari egin zituen, hainbat
adinetako haurrei, beste haurrek eguneroko egoera
jakin batean izaten zuten jokabideei buruzko iritziak
eskatuz. Haurrek jokabide onena eta jokabide bihurrie-
na izan zuten haurrei buruzko iritzia eman behar zuten.

Lanik ezagunenetakoak John eta Heny eta August eta
Julian haurrekin egin zituenak dira.

John bere gelatik jantokira zihoan, baina jantokiko
atearen atzean aulki bat zegoen, eta aulkian erretilu
bat zegoen 15 katilurekin. John-ek ezin zuen jakin
gauza horiek guztiak atearen atzean zeudenik. John
jantokira sartu zenean, ateak erretiluaren kontra jo
zuen eta 15 katiluak erori eta puskatu egin ziren. 

Henry, ama etxetik kanpo zegoen egun batean, armai-
rutik marmelada hartzen saiatu zen. Aulki batera igo
eta besoa luzatu zuen. Baina marmelada goregi

Moral autonomoa duen haurra bere irizpideen arabera
jokatzen hasteda.
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zegoen eta ezin zuen hartu eta jan. Baina marmelada
hartzen saiatzen ari zela katilu bat bota zuen. Katilua
erori eta puskatu egin zen.

Hona hemen August eta Julian hurren istorioa. Egun
batean August-ek aitaren tintontzia hutsik zegoela
ikusi zuen eta, aitari laguntzeko, tintontzia betetzea
erabaki zuen. Ontziari tapa kendu zionean, tinta
mahaira erori zen eta orban itzela gelditu zuen.

Julian, egun batean, aitaren tintontziarekin jolasten ari
zen, eta tinta-apur bat erori zitzaion mahaira, eta orban
txikia gelditu zuen.

Istorio horien ondoren, Piaget-ek, moral heteronomoa-
ren aldian eta moral autonomoaren aldian zeuden
haurrei, istorio horietako protagonistetako zein zen
bihurriena eta zergatik galdetu zien.

Lehen aldian zeuden haurrek bihurrienak John edo
August zirela erantzun zuten, haur horien ekintzen
ondorioak garrantzitsuagoak zirelako, zeren John-ek
15 katilu hautsi baitzituen eta August-ek orban
handiagoa egin baitzuen.

Baina, moral autonomoaren aldian zeuden haur
nagusiagoak batzuen eta besteen asmoez konturatu
ziren eta, ondorioa txarragoa izan arren, kalterik
egiteko asmorik ez zutela ulertu zuten.

� Garapen morala 
Kohlberg-en iritziz

� Kohlberg-en dilema morala

Lawrence Kohlberg-ek, Piaget-ek planteatu zituen
iritzietan oinarritua, pertsonen arrazonamendu moralaren
maila ebaluatzen saiatzeko dilema moralak asmatu
zituen. Ikerketak 10 eta 17 urte bitarteko ume eta gaztee-
kin egin zituen. Ume eta gazte horiei, oinarrizko kontzep-
tu moralek (adibidez, besteenganako errespetuak bizitza-
ren balioak edo engainatzeak) eraginda, beti dilemaren
bat sorrarazten zuten istorio hipotetikoak kontatu zizkien. 

Hasierako planteamendu horren arabera, gazteei
istorioak entzun ondoren, konponbideren bat pentsa-
tzeko edo gatazkari buruzko aldeko edo kontrako
irizpidea emateko eta konponbide hori zergatik
aukeratu zuten azaltzeko eskatzen zien.

Baina Kohlberg-entzat garrantzitsuena ez zen gazteek
eman zezaketen erantzuna, baizik eta erantzun hori nola
egituratzen zuten, hau da, nola arrazonatzen zuten. Bi
pertsonak, garapenaren aldi berean egonda ere, dilema-
ren aukako erantzun desberdinak eman zitzaketen.
Beraz, istorioa kontatu ondoren, Kohlberg-ek, aldez
aurretik prestatutako galderak egiten zituen, pertsona
bakoitza erabaki horretara nola iritsi zen jakiteko.

Esperimentu horietan planteatzen diren dilemak bi
motakoak izan daitezke: hipotetikoak eta egiazkoak.
Lehenbizikoak ez dute hainbeste motibatzen, zeren,
egiazko bizitzan gerta badaitezke ere, errealitatetik
urrundu egiten baitira. Baina, egiazkoak, normalean
komunikabideetatik ateratakoak izan ohi dira eta,
gaurkotasunaren eraginez, gehiago motibatzen dute.

Piaget-ek eta Kohlberg-ek elkarrizketa klinikoan
oinarritutako metodoak erabiltzen zituzten arren,
Kohlberg-en dilemak eta Piaget-en iritziak desberdinak
dira, hots: iritziak emateko haurrek jokabidea erabaki
edo egin duen pertsonaia epaitu behar dute, eta
Kohlberg-ek pertsonaiak nola jokatu behar zuen
erabakitzeko eta erabaki horren zergatia azaltzeko
eskatzen zuen. Hona hemen dilema ezagunenetako bat:

“Emakume bat minbiziaren ondorioz hiltzeko zorian
zegoen. Farmazialari batek emakumea salba zezakeen
droga aurkitu zuen. Farmazialariak egitea kostatzen
zitzaiona baino hamar aldiz gehiago kobratzen zuen
medikamenduagatik. Heinz-ek, gaixorik zegoen emaku-
mearen senarrak, ahal izan zuen beste diru-kopuruko
mailegua eskatu zuen, baina farmazialariak eskatzen
zuenaren erdia baino ez zuen lortu. Heinz-ek emaztea
hilzorian zegoela esan zion farmazialariari eta medika-
mendua merkeago saltzeko edo beranduago ordain-
tzen utz ziezaiola eskatu zion, baina farmazialariak
honako hau erantzun zion: “Nik droga aurkitu nuen eta
drogaren bidez aberasteko asmoa dut”. Heinz-ek,
desesperatuta, botikan ostea pentsatu du, bere emazte-
arentzat medikamendua lortzeko”.

• Ostu egin behar al du Heinz-ek medikamendua?
Zergatik bai edo zergatik ez?

• Heinz-ek bere emaztea maite ez badu, ostu egin
behar al du droga emakumearentzat? Zergatik
bai edo zergatik ez?

• Hilzorian dagoen pertsona bere emaztea izan
beharrean, pertsona ezezaguna bada, Heinz-ek
medikamendua ostu behar al du ezezagunaren-
tzat? Zergatik?

Izan ere, eguneroko bizitzan, pertsonek dilema moralei
buruzko konponbideak bilatu behar izaten dituzte
etengabe. Batzuetan, dilema horiek eragin handiagoa
izango dute pertsonengan eta beren ingurunean, eta
beste batzuetan, dilemek ezinbesteko garrantzia izan-
go dute. Erabaki horiek arrazoien eta sentimenduen
araberakoak dira, eta beti kontuan hartu behar da edo-
zein erabakik nolabaiteko uko egitea eragiten duela.

� Garapen moralaren mailak eta esta-
dioak

Egin zituen ikerketen eta geroko berrikusketen arabe-
ra, Kohlberg-ek ondorioztatzen duenez, garapen
moralak 6 estadio ditu. Estadio horiek haurraren
heldutasunean eta gizarte-ingurunearekiko duen
elkarrekintzan oinarritzen dira.
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Lehen esan dugunez, Kohlberg-en ikerketak Piaget-en
lanetan oinarritzen badira ere, autore bien artean,
zenbait desadostasun daude. Piaget-ek dioenez,
garapen moralak bi etapa eta bitarteko etapa ditu, eta
12 urterekin bukatzen da. Kohlberg-en iritziz, ostera,
prozesu horrek 6 estadio ditu, eta pertsona gehienek
ez dituzte estadio horiek erabat lortzen. Kohlberg-en
ustez, pertsona gehienak 3. edo 4. estadioan gelditzen
dira eta azken bi estadioetara pertsona bereziak baino
ez dira iristen; adibidez, Kalkutako Teresa, Gandhi edo
Luther King.

Kohlberg-en oinarrizko tesiak dioenez, pentsamendu
morala naturalki garatzen da, arrazonamendu moralari
dagozkion 3 mailatan bildutako 6 estadiotan. Hiru
maila horiek honako hauek dira: konbentzio-aurreko
maila, konbentzio-maila eta konbentzio-osteko maila.

Maila bakoitzak bi estadio ditu. Estadio horietan
arrazonatzeko era antzekoa da, baina bigarrena,
lehenbizikoa baino landuagoa da. Aldi berean, maila
bakoitza hiru alderdiren arabera azter daiteke.
Alderdiok honako hauek dira:

Bere ustez ona dena.

Era batera edo bestera jokatzeko arrazoi-
-motak.

Bakoitzaren ikuspegi soziala.

I. maila. Konbentzio-aurreko maila

Maila honetan, moraltasuna besteek agindutako
kanpoko arauen araberakoa da. Maila honetan
dauden pertsonak aginpidea duenak esandakoa bete-
tzen dute, bai zigorra saihesteko, bai sariak lortzeko.

1. maila hau bi estadiotan banatzen da.

1. estadioa. Moral heteronomoa. Estadio hone-
tan, haurrak, jarduera baloratzeko, jarduera
horrek eragiten dituen ondorio fisikoak kon-
tuan hartzen ditu. Horren arabera, zigorra me-
rezi duen jarduera txarra izango da, eta saria
jasotzea eragiten duen jarduera ona izango da.

Beraz, zalantzarik gabe, besteek agintzen dutelako
arauen mende egotea eta arauok betetzea ontzat
jotzen da. Haurrek horrela jokatzeko duten arrazoi
nagusia, aginpidea duenaren zigorra saihestea da.
Ikuspegi soziala, batez ere, egozentrikoa da, zeren
haurrek ez baitute gaitasunik besteek bestelako in-
teresak izan ditzaketela ulertzeko.

2. estadioa. Indibidualista edo instrumentala.
Haurrek, estadio honetan, besteek ikuspuntu
desberdinak izan ditzaketela ulertzen has dai-
tezke, baina haurrentzat garrantzitsuena, inte-
resagatik arauak betetzea eta besteei gauza
bera egiten uztea da. Besteengatik gauzaren
bat egiten dutenean, ez dute solidaritateagatik

egiten, zerbait lortzen delako baizik. Ideia na-
gusia honako hau da: “zuk laguntzen badida-
zu, neuk ere lagundu egingo dizut”, edo “or-
dain bereko legeak” dioenez,  “bakoitzari
berea, jaungoikoaren legea”.

Jarduteko arrazoia beti etekina ateratzea edo
interesak defendatzea da. Ikuspegi soziala indibi-
dualista da. Estadio honetan, pertsonak, bere
interesak defendatu behar dituenez, besteek ere
beren interesak izango dituztela uste du, eta
batzuen eta besteen interesak berdinak badira,
gatazka sor daiteke.

II. maila. Konbentzio-maila

Bigarren maila honetan, garrantzitsua da, oraindik,
gizarteak ezarritako arauak eta erregelak mantentzea eta
betetzea; hala ere, zerbait aldatu egiten da aurreko mai-
larekiko. Orain agindutakoa ez da betetzen norberaren
interesaren arabera, ordena soziala eta giza harremanak
mantentzea garrantzitsua delako baizik, zeren araurik
gabe ez baita, ez ordenarik ez harremanik egongo.

Aurreko mailan haurra ez zen gai gaizki dagoena eta
ondo dagoena bereizteko; konbentzio-maila honetara pa-
satzeko, ordea, haurrak arauak barneratu egin behar ditu. 

Orain, kanpoko ereduak behar baditu ere, haurra
egoerak esploratzeko eta besteek gidatu gabe jardute-
ko gai da, berarentzat garrantzitsuenak diren ereduak
barnera ditzake eta, beraz, une jakin batean bere
kabuz erabakitzeko gai da.

Maila hau ere bi estadiotan bana daiteke:

3. estadioa. Pertsonen arteko harremanak iza-
teko aukerak. Estadio honetan dauden pertso-
nentzat, oso garrantzitsua da besteen iritzia eta
ondo jokatzen ari direla, hau da, gizarte-arauen
arabera eta besteek berengandik espero dute-
naren arabera jokatzen, ari direla jakitea.

Estadio honetan dauden pertsonen iritziz, ondo dago
besteek espero dutenaren arabera jokatzea eta, bete
behar dituzten rol guztietan onak izatea. Batez ere,
ona izatea garrantzitsua da, besteek aitzakotzat har
dezaten eta lagunekin, gurasoekin, anaia-arrebekin,
etab. gizarte-harremanak manten ditzaten.

Oso garrantzitsua da besteentzat konfiantzazko
eta errespetuzko pertsona leiala izatea. Horrela
jokatzeko duen arrazoi nagusia, bere buruarentzat
zein besteentzat pertsona ona izatea da.

Estadio honetan gatazkak sor daitezke, hainbat
ingurunetako pertsonek eurenganako itxaropen
desberdinak badituzte. Andonik gatazka izan
dezake, gurasoek ikasle ona izango dela espero
badute, eta lagunek, aspergarria delako, eskolara
ez joateko asmoa badute.



Maila

Garapen moralari dagozkion estadioak, Kohlberg-en arabera

Estadioa Ontzat jotzen dena Jardutejo arrazoiak Ikuspegi soziala
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Estadio honetan ikuspegi soziala handiagotu
egiten da; interes pertsonalen ordez interes bana-
tuak eta pertsonen arteko hitzarmenak daude.

4. estadioa. Sistema soziala eta kontzientzia.
Hemen, pertsonek ez dute uste besteek onar
dezaten jardun behar denik; orain, euren joka-
bidea konpromisoen arabera defendatzen dute,
zigorrak eta sariak edonolakoak izanda ere.
Arauak hor daude, baina denontzat dira, eta gi-
zarteko kide izateagatik, bete beharreko eginki-
zunak dituzte.

Beraz, ontzat jotzen dute konpromisoak betetzen
dituen pertsona arduraduna izatea eta gizartearen
legeak eta arauak betetzea, zeren lege eta arau
horiek bizikidetza egokia ziurtatzen baitute. Esta-
dio honetan dauden pertsonek egin behar dutena
egiten dute, eta hartu dituzten konpromisoak
onartu dituzten baldintzen arabera betetzen
dituzte, baina besterik ez.

Horrela jokatzeko arrazoi nagusia arauak betetzea
da, eta arau horiek eurek zein besteek bete behar
dituzte, zeren horrela gizarteak ondo funtzionatzea
ziurtatzen baita. Ikuspegi sozialaren helburua
gizartearen ordena mantentzea da.

III. maila. Konbentzio-osteko maila

Azken maila honetan, pertsonak benetako moraltasu-
na lortzen du. Orain pertsonek arauak eta legeak
zalantzak jar ditzakete. Lehenbiziko aldiz, pertsonak
sozialki onartutako bi ereduren artean gatazka izan
daitekeela onartzen du, eta bi ereduen artean erabaki-
tzen saiatzen da. Hau da, legeen gainetik dauden
baloreak daude.

Maila honetan bi estadio daude:

5. estadioa. Kontratu soziala. Estadio honetan
legeak alda daitezkeela eta legeak pertsonen-
tzat direla pentsatzen da, eta ez alderantziz. Le-
geak gizarteak berak sortzen ditu; beraz, beti
ordezko aukeraren bat egon daiteke. Estadio
honetako pertsonentzat, pertsona guztiek bizi-
tzeko eta askeak izateko eskubidea dute eta,
beraz, hori horrela izan dadin laguntzen dihar-
dute eta, ondorioz, konpromiso sozialak har-
tzen dituzte.

Kontratu soziala dago, eta kontratu sozial hori
bete egin behar da, beti ere, pertsonak defenda-
tzen dituzten legeen araberakoa bada. Hala ere,
pertsonak gogoan izan behar du bere gizarte-
-taldean balio eta ikuspuntu desberdin asko
daudela. Jarduteko arrazoiak eskubideak babes-

I. maila
Konbentzio-
-aurrekoa

II. maila
Konbentzio-
-maila

1.estadioa
Moral 
heteronomoa.

– Arauak betetzea eta ez
hausten saiatzea.

– Agindutakoa betetzea.

– Zigorra saihestea.
– Agintarien boterea

onartzea.

– Ikuspuntu egozentrikoa.
– Besteen interesak ez ditu

aitzakotzat hartzen.
– Agintzen duenaren

ikuspuntua eta berea
nahastu egiten ditu.

2.estadioa
Moral 
instrumentala edo
ikuspuntu indibi-
dualista.

– Norbere interesak
lortzeko jardutea.

– Bakoitzak dagokiona lor-
tzeko jardutea.

– Bakoitzak bere
interesen alde egitea,
besteek ere euren in-
teresak dituzten mun-
duan.

– Ikuspegi indibidualista.
– Ongia erlatiboa da, zeren

norberaren interesen eta
besteen interesen artean
gatazka egon daitekeela
baitaki.

3.estadioa
Elkarrenganako
aurreiritziak, arre-
manak eta per-
tsonek elkar
onartzea.

– Besteek 
norberarengandik espero
dutenaren arabera
bizitzea.

– Garrantzitsua da ona iza-
tea, asmo onak izatea,
besteengatik arduratzea,
leiala, errespetuzkoa, es-
ker onekoa, etab. izatea.

– Norberarenganako
zein besteentzako per-
tsona ona izatea.

– Arauak mantendu nahi
izatea.

– Gizabanakoak besteen
araberako ikuspuntua du

– Elkarren arteko
sentimenduak bakoitzaren
interesen gainetik daude.



III. maila
Konbentzio-
-ostekoa
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tea eta denen onerako legeen arabera jokatzea
dira, zeren gizaki guztiek eskubide berak dituz-
tela bai baitakite.

6. estadioa. Etika-printzipio unibertsalak.
Estadio honetan urrezko erregela dago: “beste-
ari, besteak niri egitea nahi dudana egitea”. Es-
tadio honetako pertsonek, bizitzan eta berdin-
tasunean sinesteaz gain, gizakiaren
duintasunean ere sinisten dute. Legeak eta
printzipioak bat ez badatoz, printzipioak beti le-
geen gainetik daude. Konpromiso sozial han-
dia dago, eta konpromiso horren eraginez, per-
tsonek bakarka lortu ezin duten eta bidezkoa
den guztiaren alde jarduten dute

� Kohlberg-en teoriaren ebaluazioa

Azken hamarkadetan ikerketa ugari egin dira, Kohlberg-
-en lanetan oinarrituta. Ikerketa askok Kohlberg-en
teoriak egiaztatu egin dituzte, baina beste autore
batzuek zalantzan jarri dituzte teoriaren zenbait alderdi.

Zalantzan jarri den alderdietako bat kultura guztietarako
baliagarria izatea da. Estadio bakoitzean ohiko den arra-
zonatzeko modua oso desberdinak diren kulturetan aur-
kitu izan bada ere, ez da ageri konbentzio-osteko maile-
tan, hau da, 4. estadiotik gora, sar daitekeen pertsonarik.

Horren arrazoia, goiko estadiora iristen ez diren
pertsonak dituzten kulturek garapen handiagoa ez
bultzatzea izan daiteke, baina Kohlberg-en moraltasu-
naren eta justiziaren definizioak mendebaldekoak ez
diren gizarteetarako baliagarriak ez izatea ere izan
daiteke.Hasieran Kohlberg-en laguntzaile izan zen
Carol Gilligan-ek, emakumeek gizonezkoek baino
puntuazio txikiagoa lortzen zutela eta maila beherago-
koetan zeudela adierazten zuen. C. Holstein-en
lanean oinarrituta, aurkeztu zuen lanean, Kohlberg-ek
ikuspegi androzentrikoaren araberako teoria sortu
zuela aldarrikatu zuen.

Gilligan-en iritziz, emakumeek eta gizonezkoek bizitza
morala ez dute era berean planteatzen. Gizonezkoek
justiziarako joera dute eta emakumeek besteak
zaintzeko eta besteez arduratzeko joera dute.

4.estadioa
Sistema soziala
eta kontzientzia.

– Konpromisoak betetzea.
– Legeak mantendu egin

behar dira, ezarritako
beste erregela batzuen
aurkakoak ez diren
bitartean.

– Gizartearen, taldearen
edo erakundearen alde
jardutea ere ona da.

– Erakundea funtzionatzen
mantentzea.

– Nahitaezkoa da bakoitzak
ezarri dituen eginbeharrak
betetzea.

– Gizartearen ikuspuntua eta
pertsonen arteko motiboak
edo hitzarmenak bereiztu
egiten ditu.

– Arauak eta rolak zehazten
dituen sistemaren ikuspegia
hartzen du. 

– Pertsonen arteko
harremanak sisteman duten
lekuaren araberakoak direla
uste du.

5.estadioa
Kontratu soziala.

– Pertsonek balio eta
iritzi desberdinak
dituztela onartzea.

– Arauak, erlatiboak
direla jakinda ere,
hitzarmen sozialaren
alde mantentzea.

– Erlatiboak ez diren
zenbait balio eta
eskubide; adibidez,
bizitza eta askatasuna,
mantendu egin behar
dira edozein gizartetan,
gehiengoaren iritziaren
gainetik.

– Kontratu sozialaren
araberako legeak bete
behar izatea.

– Denen onerako eta denon
eskubideak babesteko,
legeak bete behar izatea.

– Lagunenganako,
familiarenganako eta
lanarekiko konpromisoa
aske hartzea.

– Erabateko
erabilgarritasuna: “onena
jende gehienarentzat”.

– Gizartearen aurreko
ikuspuntua.

– Bi ikuspuntu kontuan
hartzen ditu: legala eta
morala, eta legea eta
morala batzuetan gatazkan
daudela onartzen du, eta
zaila zaio biak integratzea.

6.estadioa
Etika-printzipio
unibertsalak.

– Norberak ezarritako
etika-printzipioen
arabera jokatzea.

– Legak, normalean,
baliagarriak dira,
printzipio horietan
oinarritzen direlako.

– Legeak printzipio
horien aurkakoak
badira, beti printzipioen
alde jardun behar da.

– Pertsona arrazional gisa,
etika-printzipio
unibertsalak baliagarriak
direla pentsatzea.

– Printzipio horiekiko
konpromisoa hartzea.
Urrezko erregelaz
sinestea: “besteei,
besteek zeuri egitea nahi
duzuna egitea”.

– Hitzarmen sozialen oinarria
den ikuspuntu morala.

– Pertsonak, berez, helburuak
dira eta horrela tratatu behar
dira.

Maila Estadioa Ontzat jotzen dena Jardutejo arrazoiak Ikuspegi soziala
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Hasieran Kohlberg-en laguntzaile izan zen Carol
Gilligan-ek, emakumeek gizonezkoek baino puntuazio
txikiagoa lortzen zutela eta maila beheragokoetan
zeudela adierazten zuen. C. Holstein-en lanean
oinarrituta, aurkeztu zuen lanean, Kohlberg-ek ikuspegi
androzentrikoaren araberako teoria sortu zuela
aldarrikatu zuen.Gilligan-en iritziz, emakumeek eta gizo-
nezkoek bizitza morala ez dute era berean planteatzen.
Gizonezkoek justiziarako joera dute eta emakumeek
besteak zaintzeko eta besteez arduratzeko joera dute.

� Garapen morala gizarte-
-ikaskuntzaren teorien arabera

Moraltasuna eta gizarte-ikaskuntzaren teoriak

Gizarte-ikaskuntzaren teorikoek batez ere moraltasu-
naren araberako jokabidea aztertu dute. Teoriko
hauentzat, moraltasuna ikaskuntza-prozesuen bidez
lortzen da. Ikaskuntza-prozesu horiek baldintzapen
klasikoa, baldintzapen operantea eta behaketaren
bidezko ikaskuntza dira.

Bandura-k dioenez, baldintzapen klasikoa eta
baldintzapen operantea ez dira nahiko jokabide morala
zergatik sortzen den azaltzeko, eta bere ustez,
jokabide hori behaketaren eta zuzeneko errefortzuaren
bidez azal daiteke.

Gizarte-ikaskuntzaren teorikoen iritziz, haurrak,
modelaketaren bidez, gurasoei eta inguruko pertsona
helduei behatuta ikasten ditu jokabideak. Haurrak,
jokabideak ikasi eta jokabideok erabiltzen dituenean,
jokabide horiek mantendu egiten dira, pertsona
helduen ahaleginen bidez edo jokabide moralen
ondorioen araberako ordezko errefortzuen bidez.

Hala ere, ordezko errefortzurik ez badago, eta jardue-
raren ondorioak negatiboak izanda ere, behaktaren
bidezko ikaskuntza sor daiteke; ondorioz, ordezko
errefortzuak haurrak eman ditzakeen erantzunetan
eragin handia badu ere, ez da ezinbestekoa erantzun
horiek ikasteko.

Halaber, haurrek, hurbileko ereduen araberakoak ez
diren jokabideak ere izaten dituzte. Bandura-k
dioenez, hori haurrak hainbat ereduren jokabideak
nahasten dituztelako gertatzen da. Haurrek afektuzko
izen oneko eredu eraginkor eta kongruenteen gizarte-
aren aldeko jokabideak imitatzeko joera izango dute.

Bandura-k Piaget-en eta Kohlberg-en teoriak kritikatu
egin ditu, zeren bere iritziz, gizarte-iritziak, batez ere,
iritzi moral desberdinak dituzten hainbat eredu behatu
ondoren aldatzen eta bilakatzen baitira, eta, beraz,
haurrak adin handiagoa izan ahala, gizarte-jokabideak
eta, ondorioz, iritzi moralak aldatu egiten baititu.

Zigorra eta zigorraren ordezkoak

Zigorra gizarte-ikaskuntzaren teorien arabera, gizarte-
-ekintza sustatzen duen eta haurraren jokabide morala
hobetzeko helburua duen elementua da. Ikaskuntza
moralaren zenbait teorikoren iritziz, Justin Aronfreed
tarteko, jokabide moral asko, portaera txarraren ondo-
rioz jasotako zigorra eta zigor horrek sorrarazten duen
antsietatea lotzen dituen baldintzapen klasikoak
eragindakoak dira.

Hala ere, gizarte-ikaskuntzaren teoriko gehienak,
zigorra noizbehinka eta adinaren eta egindako ekintza-
ren arabera egokituta erabiltzearen aldekoak dira,
zeren zigorrak ez baititu, epe luzera, jokabide-aldaketak
sortzen. Eta, are gehiago, zigor asko jartzen dituzten
gurasoen seme-alabak erasokorrak izan ohi dira eta
oso sozialak ez diren portaerak izaten dituzte.

Seme-alaben eta gurasoen arteko harremana, norma-
lean, maitasunean eta elkarrizketan oinarritu ohi da.
Gutxitan, zigorra erabiltzen denean, zigorrak eragin
gogorragoa izaten du, zeren haurrak nabarmenago
sentitzen baitu ohiko afektua kendu diotela eta portae-
ra txarra izan baino lehen zuen harreman ona
lehenbailehen berreskuratu nahiko du. Beraz, gizarte-
-ikaskuntzaren teorikoen arabera, zigorra beti haurren
onurarako erabili behar da eta ez helduen onurarako.

Zigorrek beti ekintzaren larritasunaren araberakoak
izan behar dute eta ekintza horrekin ahalik eta lotura
estuena izan beharko dute. Adibidez, Patxik Aneri
jostailua nahita apurtzen badio, zigor egokia Patxik
Aneri bere jostailuren bat eman behar izatea izan

Gizarte-ikaskuntzaren teorikoen arabera, ikaskuntza behaketa-
ren bidez lortzen da eta errefortzuei esker finkatu egiten da.
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daiteke; aldi berean, Patxiri, bere jostailua galtzeagatik
gaizki sentitzen bada, bere laguna ere jostailua galdu
duenean horrela sentitu dela azaldu behar zaio. Horre-
la, haurrak ulertu egingo du eta bere ekintza negatibo-
en ondorio negatiboei buruzko hausnarketa egingo du.

Hala ere, ez litzateke egokia izango haurra jotzea edo
hurrengo egunean telebista ikusi gabe zigortzea, zeren
zigorra urrutiegi egongo bailitzateke denborari eta
ekintzaren errealitateari dagokienez. Haurrari zigorra
jartzen bazaio, ezarritako baldintzen arabera bete behar
da, zeren hitzez zigortzeak edo bete baino lehen zigorra
kentzeak kontrako eragina izan baitezake. Beraz, aldez
aurretik ez direla beteko jakinda, ezin da zigorrik jarri
edo zigorrekin mehatxatu, zeren haurrak laster ikasiko
baitu zigor horiek ez dutela inolako baliorik.

Badira zigor gogorraren ordez erabil daitezkeen
zenbait teknika, hots: hutsartea, pribilegioak kentzea
(3. unitate didaktikoan ikusi ditugu), nork bere buruari
jarraibideak ematea eta autokontzeptu morala
sorraraztea. Lehenbiziko biak, haurrak jokabide txarra
izan ondoren helduek erabiltzen dituzten teknikak dira,
eta azken biak, jokabide lagungarriak entrenatu
ondoren haurrek eurek erabili ohi dituzte, eta teknikon
bidez, jokabidea erregulatzeko gai izatea eta zigorra
eragin dezaketen ekintzarik ez egitea lortzen dute.

Hutsartea. Zigor gogorra ez jartzeko, haurrari
lasaitu arte gelatik ateratzeko eskatuko diogu
(beste gela batera edo pasillora). Zigorraren
iraupenak beti laburra izan behar du, eta haurra
lasai dagoenean, berarekin egoerari buruz hitz
egingo dugu.

Pribilegioak kentzea. Jarduera txarren bat egin
ondoren, haurrari oso gustukoa duen gauzaren
bat kentzea da. Ekintza burutu eta berehala era-
bili behar da, eta haurrari gauza hori zergatik
kendu zaion ulertarazi behar zaio.

Nork bere buruari jarraibideak ematea. Haurrak
bere buruari jokabide-araua ezar diezaion lortu
behar dugu. Teknika honen adibide gisa W.
Mischel-ek eta C. J. Patterson-ek egindako
esperimentua ikusiko dugu:(2)

Eskolaurreko haur-talde batek lan aspergarria egin
behar zuen, begi-bistan “pailazo-kutxa” zuten
bitartean. Kutxak, noizbehinka, jolasteko eskatzen
zien. Haurren erdiei, pailazoak jolasteko esaten
dietenean, kutxari ez begiratzeko jarraibideak eman
zitzaizkien, eta beste erdiei ez zitzaien inolako arraibi-
derik eman. Lehen taldeko haurrek tentazioari bigarren
taldekoek baino errazago eutsi ziotela frogatu zen.

Autokontzeptu morala. Haurrak bere buruaz iri-
tzi ona eraiki behar du, hau da, balioak dituen
eta beti zuzen dagoena egiten saiatzen den per-
tsonatzat jo behar du bere burua.

5.3. Haurren arrazonamendu
morala

� Moraltasuna lehen
haurtzaroan

Piaget-en eta Kohlberg-en lanetan oinarrituta, ikertzai-
le askok aztertu dute haurtzaroko moraltasuna.
Ikertzaile horietako batek, Elliot Turiel-ek, haurrak,
txiki-txikitatik moraltasuna eta konbentzioa bereizteko
gai zirela frogatu zuen. Hau da, haurrak balio morala
(lagun bat jotzea) eta arau soziala edo konbentzioa
(kalera jantzita ateratzea) bereiztu egiten ditu.

Arau soziala gizarteak ezarri duen hitzarmenaren
bidez justifikatzen da; beraz, gure mendebaldeko
gizartean, edonork gaizki ikusiko luke, norbaitek kalera
ia biluzik ateratzea erabakiko balu; hala ere, gizarte
askotan hori egoera naturala da eta ez du inolako
arazorik eragiten kideengan.

Bestalde, balio morala ez da pertsonen edo lekuaren
araberako gustuen edo ohituren ondoriozkoa. Pertsona
batek beste bati eraso egitea erabakitzen badu, gustuak
edo tradizioak gainditzen dituen kaltea eragingo dio.

Beraz, Turiel-en ustez, haurra, txiki-txikitatik, arau
soziala eta balio morala haustea ez dela gauza bera
bereizteko gai da.

P. L. Harris-ek hilabete gutxi eta 4-5 urte bitarteko
haurrekin lan egin zuen. Ikerketen arabera ondorioztatu
zuenez, haurren iritzi moralak, haurrok emozioak
ulertzeko duten gaitasunaren araberakoak dira, inguru-
nea dena delakoa izanda ere, aldeko inguruneak
emozioak ulertzen lagun badezake ere. Beraz, Maitek
norbait triste egon daitekeela ulertzen ez badu, ezin
izango du tristura eragin dion ekintza okerra denik ulertu.

Harris-en iritziz, 4-5 urteko haurrak nahi duena egiten
duenean zoriontsuago dela ikasi du eta, beraz, nahi
duena egiteko joera izango du. Urte batzuk geroago
ikasiko du besteen onarpena ere garrantzitsua dela
zoriontsu izateko, eta, orduan, berak nahi duena
baino, besteek ontzat jotzen dutena egiteko joera izan-
go du. Geroago, gaztetan, zuzen dagoena eginda zo-
riontsu izan daitekeela ulertuko du, bere nahiak edo
besteenak betetzen ez baditu ere.

Erraz egiazta daitekeenez, Harris-ek proposatzen
duen haurraren pentsamenduaren garapena kohlberg-
en hiru mailenaren antzekoa da.
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� Haurren gizartearen
aldeko jokabideak

Gizartearen aldeko jokabidea besteentzat onuraga-
rria den jokabidea da. Haurrak funtsean egozentrikoak
direla, hau da, gizartearen aldeko jokabideez ez direla
arduratzen, pentsatu ohi da. Baina, haurren arteko edo
haurren eta helduen arteko elkarrekintzen arabera,
haurrek, txiki-txikitatik, laguntza-jarduerak egiten
dituztela egiaztatzen da. Beraz, zilegi da hori noiz
hasten den galdetzea.

Egiaztatu denez, urtebeteko haurrek, eta txikiagoek
ere bai, batzuetan jostailuak eskaintzen dizkiete beste
haurrei, askotan eskaintza hori laburra bada ere,
zeren, laster, objektua itzul dezatela eskatuko baitu.

M. J. Lewis-ek eta laguntzaileek 29-36 hilabeteko
haurrekin egin zuten ikerketaren arabera, haur batek
beste bati jostailua uzten zionean, gero, bigarren
haurrak jostailua eman behar izaten zion lehenengoari
jolasteko ezer ez zuenean; beraz mesedea itzuli egiten
ziola esan daiteke. Hala ere, hasierako haurrak ez zion
beste haurrari jostailurik utziko, aldez aurretik berare-
kin jostailuak konpartitu ez dituen haurrarekin. (3)

Pentsa dezagun Karmele, Susana eta Felipe gela
berean daudela eta hainbat jostailu dituztela. Karme-
lek automobila eskaini dio Susanari eta Felipe Susana-
rekin konpartitu nahi izan ez duen pelutxearekin
jolasten ari da. Geroago, Susanak Karmelek jolasteko
ezer ez duela ikusi duenean, maraka eskaini dio.
Baina Susanak ez dio Feliperi ezer eskainiko jostailurik
gabe gelditzen denean.

Garapen kognitiboa funtsezkoa da, halaber, gizartearen
aldeko arrazonamenduari dagokionez. Euren burua
ondo ezagutzen duten haurrek, besteen sufrimenduare-
kiko errukia handiagoa izango dute. Hala ere, haurrak
2-3 urterekin inoren sufrimenduaz errukitzeko gai diren
arren, gutxi dira sufritzen ari denari emateko euren
gauza bati uko egiteko prest daudenak.

Monikak 2 urte ditu. Amak erosi dion karameluari papera
kentzen ari zaio. Bere alboan Ines negarrez ari da
atsekabetuta, berari karamelua lurrera erori zaiolako.
Arraroa izango da Monikak, negar egiteari utz diezaion,
Inesi bere karamelua ematea. Berezko laguntza-
-ekintzak ohikoagoak izango dira 4-5 urteko haurrengan.

Beraz, gizartearen aldeko jokabideak haurra hazten
den heinean areagotu egiten direla esan daiteke,
batez ere, haurrak enpatia-gaitasunak eta aurreikuste-
ko gaitasunak garatzen dituelako eta sozializazio-
-esperientziak pilatzen dituelako.

N. Eisenberg-en gizartearen aldeko
arrazonamenduaren mailak

N. Eisenberg-ek 5 maila ezarri ditu gizartearen aldeko
arrazonamenduari dagokionez. Maila horiek eskolau-
rretik nerabezarorainokoak dira:

Lehen maila eskolaurrean eta lehen hezkuntzaren
hasieran izaten da. Eisenberg-ek maila hedonista
deitzen dio, zeren haurrarentzat garrantzitsuena
bere burua baita, eta, beraz, laguntzeko jarduera
egiten duenean, beretzat onura lortzen duelako
egiten du.

Bigarren mailan lehen hezkuntzako eta esko-
laurreko zenbait haur daude. Eisenberg-ek pre-
mien araberako maila deitzen dio. Maila hone-
tan, laguntzen ez badu, haurra ez da errudun
sentitzen. Hala ere, laguntzea erabakitzen due-
nean, bestearen premien arabera laguntzen du.

Hirugarren maila onespenaren araberako maila
da. Maila honetan, lehen hezkuntza eta eskolau-
rreko zenbait haurrek, jarduera altruistak egite-
az arduratzen dira, besteek balora ditzaten, ze-
ren maila honetan, garrantzitsuena onespen
soziala baita.

Laugarren maila, maila enpatikoa edo trantsizioz-
koa da. Maila honetan bigarren hezkuntzako eta
lehen hezkuntzako goiko mailetako haurrek
enpatia handia adierazten duten iritziak ematen
dituzte. Horrez gain, errudun sentitu ohi dira,
egoki jokatzen ez badute eta ondo jokatzen ba-
dute pozik sentitzen dira.

Bosgarren eta azken maila biziki barneratutako
maila da. Maila honetan bigarren hezkuntzako
ikasleak daude. Laguntza-jarduerak barnean
sentitzen diren balioetan, erantzukizunean eta
usteetan oinarritzen dira. Norbere printzipioak
ez betetzeak eragin negatiboa du, pertsonak
bere burua hautemateko eran.

Egituraketa horretan ikus daitekeenez, gizartearen
aldeko arrazonamendua mailakatuta dago. Hasierako
mailan, laguntza-jarduera jakin bat egiteko balorazioak
haurraren interesen araberakoak dira, eta goiko mailan,
pertsonek euren buruari errespetua galduko lioketela
uste dute; besteei laguntza eskaini beharrean, beren
interesei lehentasuna emango liekete. Haurrak, beraz,
hazi ahala, sentikorragoak dira besteen premiekiko.

Hala ere, beste zenbait autorek bestelako emaitzak
lortu dituzte. Adibidez, E. Staub-ek frogatu zuenez,
adinarekin gizartearen aldeko jokabideak areagotu
egiten badira ere, jokabide horretan eragin negatiboa
izan dezaketen faktoreak ere badaude; adibidez,
onartua ez izateko beldurra edo arauak betetzea.
Staub-en ustez, 12 urteko umeek alboko gelan
negarrez dagoen norbaiti laguntza uka diezaiokete,
aldez aurretik gelatik ateratzea debekatu bazaie.



Haurra ikasten ari da, eta, beraz, hainbat konponbide
jarriko ditu egokienak zein diren jakiteko. Beraz,
Damon-en arabera, ahultasunak goragoko garapen-
-mailak agertzen hasi direla adierazten du. Gauza
berriak ikasteko, aldez aurretik ezagutzen denarekiko
gatazka sortu behar da.

Printzipio funtzionala. Gertatzen diren egoerek
eta balioek erantzun desberdinak eragingo di-
tuzte; beraz, normala da arrazonamendu moral
desberdinak egotea.

Beraz, printzipio orokor horietan eta aipatutako hipote-
sian oinarrituta, Demon-ek haurren arrazonamenduak
eta jokabideak aztertu zituen. Egoera hipotetikoak eta
errealak planteatuta, batez ere justiziari eta aginpidea-
ri buruzko arazoak aztertu zituen. 

Damone-ek aztertu zituen haurrei planteatu zizkien
egoera hipotetikoetako bat honako hau da:

“Eskolan egun osoan marrazten lanean aritu diren
haurren artean, nola bana daiteke zuzen dirua,
batzuek ondo lan egin dutela, beste batzuk nagiak izan
direla eta beste batzuek erdipurdi lan egin dutela
kontuan hartuta? (4)

Erantzunen arabera, honako hau ondorioztatu zuen:

3-4 urteko haurrek justizia eta euren nahiak
nahastu egiten dituzte, eta, aldi berean, zuzena
dena eta eurentzat nahi dutena bereizteko
zailtasunak dituzte. 3-4 urteko haurrek euren-
tzat nahi dute dirua.

5-6 urteko haurrengan berdintasunaren ideia
da nagusi. Justizia baliabideen bidezko bana-
keta dela uste dute, eta bakoitzaren merituak

ez dira, oraindik, aintzakotzat har-
tzen; beraz, haur hauek denei diru-
-kopuru bera eman behar zaiela
erantzungo dute.

6-7 urteko haurrentzat, justizia me-
rezimenduan oinarritzen da eta, be-
raz, haurron iritziz ahalegin handia-
goa egin duten haurrek diru
gehiago lortu beharko lukete.

8 urte inguruko haurrentzat, bo-
rondate ona da nagusi eta, beraz,
haur hauek gehien behar dutenek
diru gehiago lortu beharko lukete-
la uste dute.

10 urte inguruko haurrek morala-
ren ikuspuntu erlatiboa izaten has-
ten dira eta iritzi desberdinak izan
ditzakete, egoera bakoitzean parte
hartzen duten pertsonen arabera.

� Justizia banatzailea:
W. Damon

Justizia banatzailea baliabideak egoki banatzeari
dagokio. William Damon-ek 3-10 urteko umeekin aztertu
zuen justizia banatzailearen kontzeptua. Umeei honako
honen antzeko dilemak ebazteko eskatzen zien:

Kepa eta Ane, hurrenez hurren 8 eta 10 urte dituzten
anai-arrebak dira. Paga bera izan behar al dute?
Bietako zeinek izan behar du lehentasuna gurasoek
erosi berri duten etxean logela aukeratzeko?

Damon-en lana, Piaget-en eta Kohlberg-en ikerketetan
oinarritzen da. Demon-en hipotesiaren arabera, gara-
pen morala aztertzeko testuinguruen ezaugarri
desberdinak eta gertatzen diren egoerak eta balioak
kontuan hartu behar dira.

Moralaren sendotasuna edo ahultasuna azaltzeko,
hiru printzipiotan oinarritzen da:

Egitura-printzipioa. Printzipio honen arabera,
ezagutza-egitura bera ezin da egoera guztietan
era berean erabili. Adibidez, Julenek, egoera ja-
kin bat moralki zuzena dela arrazonatzeko,
ulertzeko eta sentitzeko gai izan arren, eta inoiz
frogatu badu ere, egoera jakin batean behera-
goko arrazonamendu-maila erabil dezake. Ho-
rrela, egoerak aldatzen direnean, morala ahula
dela frogatzen da.

Garapenaren printzipioa. Damon-ek positibo-
tzat eta logikotzat jotzen du morala ahula iza-
tea, zeren horrek garatzen ari dela esan nahi
baitu.
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Justiziaren eta ekitatearen kontzeptuei dago-
kien arrazonamendua adinarekin lotuta dago
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5.4. Sexu-desberdintasunak
garapen moralean

� Sexu-desberdintasunak
iritzi moralaren garapenean:
Gilligan-en ekarpena

Constance Holstein-en 1976ko lanak zalantzak
sorrarazi zituen Kohlberg-en estadioei buruz: emaku-
me gehienak 3. estadioan eta gizonezko gehienak
4. estadioan zeuden. Hurrengo urtean Carol Gilligan
auzi hori ikertzen hasi zen. Gilligan-ek 1982an bukatu
zuen lana eta In a different voice izeneko liburua
argitaratu zuen. Turiel eta Rest bezala hasieran
Kohlberg-en laguntzaile izan zen Gill igan-ek,
Kohlberg-en garapen moralaren teoria kritikatu egin
zuen eta joera maskulinoa zuela adierazi zuen. Joera
hori dela eta, emakumeek gizonezkoek baino garapen
moral urriagoa dute. Gilligan-en iritziz, emakumeek
bizitza morala beste era batera planteatzen dute eta
bide desberdina egiten dute garapenean.

Gizonezkoak eta emakumeak, sexuaren araberako
sozializazio desberdina izateagatik, orientabide moral

desberdinak dituzte, hau da, moraltasuna ulertzeko eta
arazo moralak planteatzeko era desberdinak dituzte. 

Gizonezkoek justiziarako joera dute: moraltasuna
gatazkan dauden eskubideen kontua da (inpartzialta-
suna, eskubide-berdintasuna, arazoetan ez nahas-
tea...). Gizonezkoek irizpide arrazional objektiboak
bilatzen dituzte, gatazka horiek konpontzeko.Emaku-
meek besteak zaintzeko eta besteenganako erantzuki-
zuna izateko joera dute: moraltasuna besteenganako
erantzukizun kontua da (besteez arduratzea, minik ez
ematea...). Emakumeek alderdi zehatzak eta egoera-
ren araberakoak nabarmentzen dituzte. Gizonezkoen
orientabide moralean nia independenteagoa da eta
emakumeenean ni hori mendekoagoa da.

Gilligan-en iritziz, emakumeen orientabide moralaren
ezaugarri nagusiak ezin dira neurtu Kohlberg-en
puntuatzeko sistemaren bidez (Gilligan, 1982, 1985,
31. or.). Kohlberg-en sistema batez ere lagin maskuli-
noetan oinarritzen da estadioak zehazteko (Kohlberg-
-ek, 1958ko ikerketako laginean, mutilak baino ez
zituen erabili), eta dilema hipotetikoetan justizia-
-irizpideak baino ez ditu kontuan hartzen; beraz, gizo-
nezkoen aldekoa da. Gilligan-ek dioenez, garapenean,
gizonezkoek eta emakumeek ez dituzte arazo moralak
era berean planteatzen; hortaz, garapen morala bide
desberdinetatik doa. Gilligan-ek, dilema pertsonalei
aurre egin zieten emakumeei elkarrizketak egin eta

EMAKUMEEN GARAPEN MORALAREN MAILAK (GILLIGAN)

Lehenengo garapen-mailan, ni-aren beharrizanak dira arreta-gunea. Ni-aren iraupena da kezkatzen duen
bakarra. Norberaren ni-aren beharrizan kontrajarrien arteko gatazka da gatazka morala. Garapen-maila
horretan, autodiziplina, norbere buruari zigorrak jartzea, da erantzun moral egokia.

Gainerakoak kontuan ez hartzeagatik ikuspegi hori kritikatzen denean, iragaite-fasea hasten da. Fase
horretan, afektibitate-harremanen eta gainerakoekiko erlazioen garrantziaz jabetzen hasten da ni-a; hala,
harremanak ditugun pertsonekiko ardurak gero eta pisu handiagoa hartzen du. Hala ere, gatazka sortzen
da norberaren niari zor zaionaren eta gainerakoei zor zaienaren artean, nahi eta beharrizan pertsonalen eta
gainerakoekiko arduren arteko gatazka.

Bigarren garapen-mailan, gatazka hori emakumeen ontasunaren ideia konbentzionalarekin gauzatzen da.
Ni-ak autosakrifizioaren ama-moralitatea hartzen du, eta, hala, “ontasuna” gainerakoak zaintzearen pareko
da. Eta zaintzeko behar horren xede zilegi bakarra gainerakoak direnez, norberaren beharrizanek balioa
galtzen dute. Ni-a zaintzeko aukerarik gabe geratzen da.

Jarrera burugabe horren ondorioz harreman pertsonaletan arazoak sortzen direnean, bigarren iragaite-
fasea hasten da. Fase horretan, autosakrifizioaren eta gainerakoak zaintzeko beharraren arteko nahastea
gainditzeko ahaleginak egiten ditu pertsonak. Ni-a ere zaindu behar da. Norberaren nahiz gainerakoen
beharrizanak kontuan hartzen saiatzen da pertsona, eta, modu zintzo eta “benetako”an, inguruko konplexu-
tasuna eta bere ekintzen ondorioak ulertzen saiatzen da.

Hirugarren garapen-mailan, bigarren iragaite-faseko tentsioak hobeto konpontzen dira. Zaintza betebehar
unibertsal bihurtzen da. Fase horretan, norberak aukeratzen du gainerakoak zaintzea; esplotazioa eta
bortxakeria gaitzesten dira, eta erantzun beharra dago.
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gero ondorioztatu zuenez, emakumeen etika hiru
garapen-mailatan zehatz daiteke (ikus koadroa).

Planteamendu horiek eztabaida sortu dute eta ikerketa
enpiriko zabala eragin dute. Hala ere, oraingoz, ez da
enpirikoki egiaztatu aipatutako mailen sistema baliaga-
rria denik. Eztabaidako bi gai nagusiei erantzuteko,
ordea, badago oinarri enpirikorik: 1) Kohlberg-en esta-
dioetan, emakumeek gizonezkoek baino puntuazioa
txikia ateratzea eragiten duen gizonezkoen aldeko
akatsa al dago? 2) Justiziaren araberako eta zaintzea-
ren araberako bi orientabide moral bi daude eta
gizonezkoek eta emakumeek, hurrenez hurren, bata
eta bestea nahiago dituzte?

Lehenbiziko galderari dagokionez, Walker-en iritziz
(1984), enpirikoki egindako ikerketak aztertu ondoren,
arrazonamendu moralean sexu-desberdintasunak
urriak direla esan zuen. Aztertu zituen 108 ikerketatik
8tan baino ez zeuden eragin nabarmenak, eta asko
hezkuntza-mailarekin edo egoera profesionalarekin
nahasten ziren. Dena den, desberdintasuna oso txikia
zen (estadio-erdia baino gutxiagokoa). Harrezkero,
beste ikerketa batzuk ere egin izan dira (Baumrind,
1986; Walker, 1991), eta azken ikerketon arabera ere
Kohlberg-en estadioen araberako arrazonamendu
moralean ez dago sexu-desberdintasun handirik.
Hortik aurrera, zenbait autorek ez zuten Kohlberg-en
puntuazio-sistemaren kritika aintzakotzat hartu. Hala
ere, hezkuntza-maila eta maila profesionala aldagaiak
erabili ohi direnean, gizonezkoak eta emakumeak
antzeko mailetan jartzen dira, eta, ondorioz, ezin da
esan Kohlberg-en mailen bidez, funtsean, gure
kulturako gizonezkoen ohiko arrazonamendu morala
zehazten ez denik.

Aipatutako bigarren galderari dagokionez, Gilligan-ek
eta Attanucci-k (1988) ondorioztatu zutenez, gizonez-
koek zein emakumeek erabaki moralak hartzeko
zaintzeari dagozkion alderdiak kontuan hartzen
dituzte, baina gizonezkoek justiziarako joera dute eta
emakumeek zainketarako joera dute. Hala ere,
Walker-ek eta laguntzaileek (1987) adierazten
dutenez, generoen eta justiziarako eta zainketarako
joeraren arteko loturarik ez zuten aurkitu, baina
emakumeek gizonezkoek baino dilema pertsonal
gehiago planteatzen zituztela aurkitu zuten (Dilema
pertsonalak/inpertsonalak: dilema horietan harreman
garrantzitsua duten hurbileko pertsonek parte hartzen
dut.e (pertsonaletan) edo ez (inpertsonaletan)). Horrez
gain, dilema pertsonalek zainketarako joera eta
inpertsonalek justiziarako joera sorrarazten dutenez,
emakumeengan zainketaren araberako printzipio
gehiago agertu ziren. Hala ere, dilema pertsonaletan,
gizonezkoek ere zainketarako joera adierazi zuten, eta
inpertsonaletan, emakumeek gizonezkoek beste erabi-
li zuten justiziarako joera. Autoreek ondorioztatuzute-
nez, bi joerak ez dira baztertzaileak, ez daude genero-
arekin lotuta, eta  dilema-motaren araberakoak dira.

Ikerketa horren emaitzen bidez, agian, auzia ezin da
ondorio horiek adierazten duten bezain argi ebatzi.

Emaitza horiek arretaz aztertuz gero, gizonezkoen eta

emakumeen joerak dilema-motaren eragina bazuten

ere, desberdintasunak zeuden batzuen eta besteen

ohiko joera moralaren artean. Dena den, gaur egungo

iritzia, gizonezkoek eta emakumeek, Kohlberg-en justi-

ziaren araberako arrazonamenduari dagokionez, hain

joera desberdinak ez badituzte ere, Kohlberg-en

teoriaren bidez neurtzen zaila den ordezko joera ere

badagoela pentsatzen da (Lapsley, 1996).

� Beste sexu-desberdintasun
garrantzitsu batzuk

Enpatia. Emakumeak, oso txikitatik, gizonezkoak

baino enpatikoagoak direla pentsatu ohi da. Hala ere,

gaiari buruzko ikerketak aztertu ondoren, ideia hori

egiaztatzeko daturik ez dago. Emakumeen aldeko

desberdintasunak ondorioztatu dituzten ikerketa askok

tramankulu metodologikoen eragina dute (Lennon eta

Eisenberg, 1992).

Erruduntasuna. Hainbat adinetako neska eta

emakumeekin egindako ikerketen arabera, emakume-

ek gizonezkoek baino erruduntasun sentimendu gogo-

rragoak sentitzen dituztela enpirikoki frogatzen duten

datu ugari daude. Halaber, erruduntasun sentimen-

duak ez dira emakumearen jaiotzatiko “moralismo”

handiagoaren ondoriozkoak, hezkuntza-jarduera jakin

batzuen ondoriozkoak baizik. Hainbat ikerketaren

arabera, neska txikiak eta nerabezaroan dauden nes-

kek, adin bereko mutilek baino jarduera induktibo

gehiago jasaten dituzte, batez ere, gurasoengandik

(Etxebarria, 1992).

Frogatuta dago balio-aldaketetan emakumeek

gizonezkoek baino erruduntasun-sentimendu gogorra-

goak izan ohi dituztela, batez ere nerabezaroan eta

gaztaroko lehenbiziko urteetan, umetan barneratutako

familiako balioak uzten dituztenean. 16-19 urteko

neskekin egindako ikerketaren arabera (Etxebarria,

1992), neskek mutilek baino erruduntasun-sentimendu

gogorragoak adierazten zituzten, adin horretan negati-

botzat jotzen ez zituzten (baina txikitan akats moraltzat

jotzen zituzten) egoeren aurrean. Datu hori garrantzi-

tsua da, zeren pentsatzen dutenaren eta sentitzen

dutenaren arteko kontraesan horren eraginez, emaku-

meek zailtasun handiagoak izango baitituzte prozesu

horietan. Baina, bestalde, zailtasun horiek, luzera,

positiboak izan daitezke emakumearen garapen mora-

la sendotzeko, zeren euren buruaren azterketa eta

hausnarketa sakonagoak egitera bultzatzen baitituzte
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� Autokontrol morala
haurrengan
Autokontrola pertsona arau moralen aurka jokatzera
bultzatzen duen edozein indar inhibitzea da. Haur
txikiengan autokontrola, jardueren egileak eurak direla
pentsatzeko gaitasuna izateko adinako garapen
kognitiboa lortzen dutenean sortzen da.

12-18 hilabeterekin, haurrak kanpotik jasotzen dituzten
agindu sinpleak borondatez betetzeko gai dira.

� Erasokortasuna haurtzaroan

Erasoa inori edo zerbaiti mina edo kaltea eragiteko
asmoa duen edozein jokabide da. Haurtzaroan
adiskidetasuneko jokabideak jokabide erasokorrak
baino maizago sortzen badira ere, haur guztiek inoiz
jokabide erasokorren bat adierazten dute. Bestalde,
jokabide horien bidez ikasi egiten dute eta, aldi berean,
helduek egoera gatazkatsuak konpontzeko ordezko
era irakasten diete.

Hala ere, zenbait haurrek maiz adierazten dituzte
jokabide erasokorrak, eta jokabide horiek moztu egin
behar dira, zeren, mantentzen badira, garapen moral
eta sozial egokia lortzeko ezinbestekoa den
autokontrol egokia lortzeko arazoak izango baitituzte.

Kulturen, garaien, egoeren, gizarte-taldeen, eta
abarren arabera, jokabide asko erasokortzat joko dira
edo ez. Zenbait gazte-taldetan, erasoa txartzat ez
jotzeaz gain, gazte erasokorrena gehien errespetatzen
dutena da, eta, alderantziz, bere taldeko edo talde
etsaietako kideei eraso egiteko gauza ez dena apaldu
egin ohi dute.

� Erasokortasuna
adierazteko erak haurtzaroan

Urte eta erdi eta 2 urte bitartean, haurrek, nahi duten
eta lortu ezin duten zerbaiten aurrean  haserrea edo
frustrazioa sentitzeko adina gaitasun kognitibo dute,
eta mugitzeko gaitasunaren bidez, nahi dutena
lortzeko mugimenduak egiteko, hau da, zerbait
hartzeko edo norbait jotzeko desplazatzeko edo eskua
luzatzeko gauza dira.

Adin horretako haurrek bi eraso mota egiten dituzte.
Ohikoena eraso instrumentala deritzona da. Eraso-
-mota honek ez du liskarrik sorrarazten. Haurrak, nahi
duena lortzeko, beste haurra jo, bultzatu edo lurrera
bota dezake, baina min emateko asmorik gabe. Bes-
talde, eraso areriotsua deritzona dago. Erasokortasu-
na adierazteko era horretan min emateko asmoa dago

Hitz egitea lortzen duenean, haurrak eraso egiteko era
aldatu egiten du. Eskolaurrean, eraso fisikoa hitzen
bidezko eraso bihurtuko da (burla egitea, etab.). Eraso
instrumentala ia desagertu egingo da eta eraso
areriotsua areagotu egingo da. Eskolaurreko urteetan
elkarrekintza erasokorrak murriztu egiten dira, bai
helduen esku-hartzearen bidez, bai antzekoekin
elkarreraginean ikasitako negoziazioaren bidez.

Haurtzaroan, erasokortasuna nortasunaren ezaugarrie-
tako bat da, batez ere mutilengan, zeren mutilek erasokor
erantzun baitiezaiokete edozein probokaziori. Nerabeza-
roa hasten denean, eraso areriotsua eta fisikoa muturre-
ra iristen dira, eta ondorengo urteetan murriztu egiten da.

Hizkuntzaz jabetzen direnean, haurrek hizkera
pribatua erabili ohi dute, helduen jokabidea imitatuz,
euren buruari aginduak emateko. Adibidez, Mirenek,
aitari entxufeak ez direla ukitu behar hainbeste aldiz
entzun ondoren, egun batean, entxufea ikusten duene-
an “umeak ez ukitu” esango du. Horrela, Vigotsky-k
dioenez, haurrek, helduen arauak euren diskurtsora
eransten dituztenean eta euren buruari ordenak
emateko gai direnean, jokabidea gobernatzen ikasten
dute. Autokontrolatzeko gaitasuna 3 urtetik badute ere,
adin horretan haurra ez dago guztiz prest.

Autokontrola sustatzeko ariketa ona sariak atzeratzea
da. Garrantzitsua da haurrari itxaroten irakastea.
Oraingo mendebaldeko gizartean, presa da nagusi,
eta ohikoa da haurren nahiak berehala asetzea. Etxe
askotan, ia eskatzen duten guztia berehala eman ohi
zaie eta, ondorioz, ez zaie frustrazioaren aurka
jarduteko elementurik eskaintzen.

Askotan, ez da beharrezkoa haurrarengan ohikoa
beharko lukeen jokabideagatik, adibidez, azterketak
gainditzeagatik saria ematea. Horrek ez du esan nahi,
gurasoentzat seme-alabak une jakin batean ahalegin
handia egiteagatik saria merezi duela pentsatzen
badute, saririk eman ezin zaionik; aitzitik, eman egin
behar zaio, baina beti argi azaldu behar zaio
nahitaezkoa ez dela eta gurasoek sari hori eurek
egokia dela uste duten unean emango diotela eta ez
haurrak berak eskatzen duenean.
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Portaera erasokorrak

Hainbat ikerketaren arabera, lehen haurtzaroan
erasokorrak diren haurrak, askotan, hazten direnean
ere erasokorrak izango dira.

Haur batzuek portaera oso erasokorra izaten dute.
Haur horiek frustrazioa gaizki jasaten dute eta ez
dakite bereizten besteen ekintza min emateko asmoa-
rekin edo asmorik gabe egindakoa den. Horregatik,
edozein probokaziori edo eurek gogaikarria dela uste
duten edozein ekintzari erasokor erantzungo diote.

Ikaskideek begitan hartzen badituzte ere, haur erasokorrak
ez dira arduratzen euren buruenganako eragin dezaketen
arbuioaz, zeren ekintza horiekin besteak menderatu egiten
dituztela uste baitute. Horrez gain, erasoaren bidez beti
onuraren bat lortuko dutela uste dute; adibidez, besteen
ekintzak gelditu edo autoestimua handiagotu.

Haurren erasokortasunaren arrazoiak

Askotan erabat erasokorrak diren neskei buruzko berriak
entzuten badira ere (batzuk ikaskideren bat edo haur
txikiren bat hiltzera ere iritsi dira), oro har, mutilak neskak
baino erasokorragoak izan ohi dira. Zenbait ikerketek
frogatu dutenez, horrek oinarri biologikoa ere badu, zeren
gizarte gehienetan (gizaki-taldeetan zein animalia-
-taldeetan) arra emea baino erasokorragoa baita.

Gizarteari dagokionez ere, jolas- eta jostailu-motek ere
jokabide erasokorragoak eragin ditzakete mutilengan,
eta, era berean, jokabide horiek neskengan negatibo-
tzat jotzen dira eta zigortu egiten dira.

Gurasoen portaera erasokorrak, haurrak arbuiatzeko
edo haurrengandik urruntzeko jokabideek eta bikoteki-
deen artean sortzen diren gatazkek ere eragina izan
dezakete haurren erasokortasunaren garapenean.
Egoera horiek guztiek arazo emozionalak eta jokabide
erasokorrak eragin ditzakete haurrengan.

Erasokortasun-arazoak dituzten haurrak bizi diren etxe
askotan egindako azterketen arabera, etxe horietan
familia-harremanak gatazkatsuak izan ohi dira (behin
eta berriz liskarrak sortzen dira, elkar iraindu eta
mehatxatu egiten dute eta elkarrizketa gutxi egon ohi
dira). Familia horietako haurrek laster ikasten dute,
norbaitek gogaitzen dituenean edo zerbait lortu nahi
dutenean, erantzunik onena indarkeria eta larderia
direla. Arazoak dituzten haur horien gurasoek gutxitan
indartzen dituzte gizartearen aldeko jokabideak, eta
jokabide okerrak zuzentzeko baliabide erasokorrak
erabili ohi dituzte. Ondorioz, haur horiengan zigorraren
eragina gero eta ahulagoa izan ohi da.

Dena den, bizikidetzak elkarreragina eragiten duenez,
askotan, oso biziak edo suminkorrak diren haurrek haur
lasaiek baino jokabide erasokorragoak sorrarazten di-
tuzte gurasoengan. Ondorioz, kontrolatzen zailak diren
jokabide erasokorrak elkarreragiten dituzte, eta, asko-
tan, gurasoek jokabideok uzteko joera hartzen dute eta
ez dira haurrek egin dezaketenaz arduratzen. Haur edo
gazte horiek arazo berak dituzten beste batzuekin ha-
rremanetan jar daitezke, eta osatzen dituzten taldeetan
elkarri jokabide disfuntzionalak eragingo dizkiote.

Telebistako indarkeriak haurrengan izan dezakeen era-
gin negatiboari dagokionez, haurren eta gazteen eraso-
kortasuna aztertzeaz arduratu diren pertsona guztiak

bat ez badatoz ere, argi dago komunikabi-
deetan eta aisiarako bideetan (bideojoko-
etan edo pelikuletan, pertsonaia errealekin
edo marrazki bizidunekin) agertzen den in-
darkeriak jokabide erasokorrak eragin di-
tzakeela haurrengan. Haur asko ordu
gehiegi egoten dira telebistaren aurrean,
indarkeria handiko programak ikusten eta,
ondorioz, haur horiek jokabide bortitzak
imita ditzakete edo mundua arriskuz bete-
rik dagoela eta arrisku horiei aurre egin
behar zaiela pentsa dezakete.

Indarkeriazko jolasak eta jostailuak mutilen
jokabide erasokorrak eragin ditzakete.
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Zerk eragiten du pertsonek moralaren arabera joka
dezaten? Balioak pertsonen parte dira, ekintza eta
pentsamendu guztietan daude, baina oraintsura arte,
gizarte bakoitzak arau eta balio komun batzuk
ezartzen zituen, kulturaren eta eguneroko gertakizun
asko ulertzeko eraren arabera.

“Hala ere, mundua herri global bihurtzen ari da. Herri
global horretan, pertsonak etengabe mugitzen dira eta
beren kulturak eta balioak urrutiraino hedatzen dituzte.
Pertsonak ere aldatu egiten dira gizartearen barnean
eta garai bakoitzean gauza desberdinak baloratzen
dira. Horrek guztiak aldaketak eragiten ditu balio tradi-
zionaletan, eta beharrezkoa izaten da balioen hezkun-
tza berriro planteatzea.

Gizakiak balioak jaiotzatik baditu ere eta egiten dituen
ekintza guztietan badaude ere, egia da, halaber,
haurrak garapen moral egokia izan dezan, haur horren
hezkuntzaz arduratzen diren helduak, hau da,
hezitzaileak eta gurasoak, haurrari garatzeko behar
dituen tresna guztiak emateaz arduratu behar direla.

� Familiaren eginkizuna
balioen hezkuntzan

Familia izan da, tradizioz, balioak transmititzeko
erakunde nagusia. Hala ere, familiak zenbait eginkizun
galdu dituenez eta eginkizunok kanpoko erakundeen

esku gelditu direnez, orain hezkuntza morala familiare-
kin batera eskolaren esku dago, eta, batzuetan,
eskolak familia ordezkatzen du. Hala ere, azken urtee-
tan, familia balioen hezkuntzaren agente nagusia izan
dadin aldarrikatzen duten korronteak ugaritu egin dira.
Korronte horien arabera, familia da besteez arduratzeko
jokabideak, hau da, altruismoa, laguntza, tolerantzia,
zintzotasuna, konfiantza, etab., sustatu behar dituena.

Familiaren eginkizuna da hurrengo belaunaldiei beste
pertsonek dituzten gauza onak onartzea garrantzitsua
dela transmititzea. Helduek konturatu egin behar dute,
balioak ez direla irakasten, bizi egiten direla. Beraz,
etxeetan jokabide moral egokia ikusi eta bizi behar
dute. Haurrek, txikiak izan arren, azkar konturatzen
dira gurasoek agintzen dutena eta egiten dutena bat
ez badator, eta, horrek nahasketa sor dezake haurren-
gan, eta, aldi berean, gurasoei indarra ken diezaieke.

Haurra moraltasunaren arabera hezteko, gurasoek
harremanen kalitatea kontuan hartu behar dute. Funtsez-
koa da gurasoen eta seme-alaben artean harreman ona
sortzea eta jokabide-eredu egokiak irakastea. Haurrak
portaera-jarraibideak eta erabakiak hartzeko prozedurak
behar ditu, bere kabuz jardun behar duenean erabil di-
tzan. Familia koherentea bada, eta agintzen dutena eta
egiten dutena bat badatoz, familia horretako seme-
-alabek, seme-alaben iritziak kontuan hartu gabe beren
balioak inposatu nahi dituzten guraso autoritarioen seme-
-alabek baino nortasun osasuntsuagoak garatuko dituzte.

Basamortuko urrunenetako paisaietan ezkutatu-
tako oasi batean, Eliahu agurea belauniko
zegoen,datil-palmondo baten azpian.

Hakim, Eliahu-ren auzoko merkatari aberatsa oasian
gelditu zen, gameluei edaten emateko, eta Eliahu,
izerditan, harea aztakatzen ari zela ikusi zuen.

– Zer moduz, agure? Bakea zurekin.

– Baita zurekin ere –erantzun zion Eliahu-k
zereginei utzi gabe.

– Zertan ari zara hor, bero honekin eta pala hori
eskuan duzula?

– Ereiten ari naiz –erantzun zuen agureak.

– Zer ari zara ereiten hor, Eliahu?

– Datilak –erantzun zuen Eliahu-k, inguruan zuen
palmondo-saila seinalatuz.

– Datilak! –errepikatu zuen iritsi berriak. Eta
begiak itxi zituen ulerkor, inozokeriarik handiena
entzun balu bezala.

–Beroak kalte egin dizu garunetan, laguna. Zatoz,

utzi hori eta goazen dendara likorea edatera.

– Ez, ereitea bukatu behar dut. Gero, nahi
baduzu, edango dugu...

– Esan, lagun, zenbat urte dituzu?

– Ez dakit... Hirurogei, hirurogeita hamar,
laurogei... Ez dakit... Ahaztuta daukat. Baina zer
axola dio horrek?

– Begira, lagun. Datil-palmondoek berrogeita
hamar urte behar dute hazteko, eta heltzen
direnean baino ez dituzte fruituak ematen. Nik
ez dut zuretzat kalterik nahi, badakizu. Hobe,
ehun eta bat urteraino biziko bazina, baina
badakizu nekez uzta jasoko diozula orain
ereiten ari zarenari. Utzi hori eta zatoz nirekin.

– Begira, Hakim. Nik beste batek erein zituen
datilak jan ditut eta beste horrek ere ez zuen
berak ereindako datilak jateko inolako asmorik.
Nik orain datilak ereiten ditut, bihar norbaitek jan
ahal izan ditzan...” (5)

5.5. Balioen hezkuntza



Semeak edo alabak, heldu bihurtzen denean garapen
moral egokia izan dezan, haurrak entrenamendua
behar du txiki-txikitatik. Baina entrenamendu horrek
adinaren eta gaitasunen arabera egokitutakoa izan
behar du, eta ziurtatu egin behar da negoziatutakoa
edo erabakitakoa bete egingo dela.

M. L. Hoffman gurasoek seme-alaben garapen morala
sustatzeko egiten duten hezkuntza-lana aztertzeari
ekin dion autoreetako bat da. Hoffman-ek, gurasoek
erabiltzen dituzten hiru diziplina-mota bereizten ditu:

Agintea finkatzea. Gurasoak erabat autorita-
rioak dira, arazoak konpontzeko gaitasun han-
dirik ez dute eta indarkeria edo zigorrak erabi-
li ohi dituzte, seme-alabek agindutakoa bete
dezaten.

Maitasuna kentzea. Gurasoek, seme-alabek
agindutakoa bete dezaten, xantaia emozionala
erabili ohi dute eta seme-alabei, gurasoek
nahi dutena betetzen ez duten bitartean, ez
dietela jaramonik egingo edo ez dituztela mai-
te izango esaten diete.

Indukzioa. Teknika honen helburua, hurrak jo-
kabideen ondorioak bere kabuz egiaztatzea
eta enpatia sustatzea da. Ekintza desegokia
egiten duenean, haurrari besteren bati kalte
egin diezaiokeela azaldu behar zaio, eta era-
gin dezakeen mina besteek berari gauza bera
egiten diotenean bezala sentitu behar duela
konturatu behar du. 

Argi dago, agintea finkatzea eta maitasuna kentzea ez
direla teknika komenigarriak helduentzat, zeren seme-
-alabei jokabide-eredu desegokiak eskaintzen baitiz-
kiete eta ez baitute seme-alabek ikastea lortzen.

Ez da ahaztu behar helduen, hau da, hezitzaileen zein
gurasoen, lanaren helburua haurrak autonomoa izatea
lortzea dela, eta hori eredu egokiak eskainita eta hau-
rrarengan hausnarketa bultzatuta baino ez dela lortzen.

� Eskolaren eginkizuna ba-
lioen hezkuntzan

Eskolaren eginkizun konpentsatzailea
eta laguntza-eginkizuna moralaren hez-
kuntzan

Azaldu dugunez, haurrak balio moralak eta gizarte-
-arauak familiaren baitan ikasten baditu ere, egia da,
halaber, gaur egun eginkizun hori eskolak ere betetzen
duela, eta, askotan, erabat eskolaren esku uzten dela.

Beraz, eskolaren eginkizuna, balioen hezkuntzari
dagokionez, konpentsatzai lea edo laguntza-
-eginkizuna dela esan daiteke.

Familiak, ezin duelako edo ez dakielako, balioen
hezkuntza nagusiki eskolaren esku uzten
duenean, eskolaren eginkizuna konpentsatzailea
izango da.

Eskolak, familiari hezkuntza-lan horretan lagun-
tzen dionean, laguntza-eginkizuna beteko du.

Hala ere, garrantzitsua da aipatzea, haurraren hazkun-
tza moralean laguntzea haurraren inguruko pertsona
heldu guztien zeregina dela, zeren, eskolan edo fami-
lian lan handia egin arren, ikaskuntza horiek guztiak,
haurraren hezkuntzan parte hartzen duten agente
guztiek indartzen ez badituzte, bidea motel egingo da.

Arauak barneratzea eta zigorra eskolan

Moralaren hezkuntzaren helburu nagusia haurrek
arauak barneratzea da, horrela, moral autonomoa
gara dezaten. Ikuspegi horren arabera, ez da aukera
ona haurrak besterik gabe zigortzea, zeren horrela
ematen zaien mezua honako hau baita: “arau hori
horrela da eta bete egin behar da, neuk esaten dudala-
ko, heldua naiz eta”. Hobe da, horren ordez, haurrare-
kin hitz egitea, eragin zezakeen sufrimenduaz ohar
dadin eta antzeko egoeretan nola jokatu jakin dezan.

Horretarako, funtsezkoa da, haurrek, txiki-txikitatik,
euren ekintzek besteentzat ondorio negatiboak izan
ditzaketela ulertzea.

Adibidez, Josebak Xabierri kolorezko lapitza kentzen
badio, Xabier gaizki sentituko da, eta ekintza hori
Josebarentzat onuragarria bada ere (“nahi zuen
lapitza dauka”), aldi berean, ekintza horrek sufrimen-
dua eragiten dio Xabierri; beraz, Josebarekin hitz egin
behar da, eragin duen kalteaz ohar dadin. Egoera
horretan, haurrari zigorra jartzea erabakitzen bada, eta
Joseba txokora bidaltzen badugu, Josebak egin duen
ekintza berez txarra edo ona dela ikasi beharrean,
eragin dezakeen sufrimenduaren edo kaltearen arabe-
ra ona edo txarra izango dela ikasiko du.

Askotan, eskoletan, arreta handia jartzen zaio haurrek
konbentzioak ez hausteari eta arau moralei ez zaie
jaramon handirik egiten, eta hori justifikatzeko ordena
eta diziplina mantentzeko arauak bete egin behar dire-
la aipatzen da. Baina, oso garrantzitsua da hezitzaile-
ek haurren autonomia morala susper dezaten.

Horretarako, solasaldirako eta eztabaidarako eremuak
ezarri behar dira, geletan arau moralak hausteari
buruz hitz egiteko. Eskolaren eta familiaren zeregina
da, haurrei, arau sozialen eta moralen araberako
moral autonomoa, elkarrizketarako irekia eta ulerkorra
garatzeko behar dituen tresna guztiak (afektiboak eta
kognitiboak) ematea.

Balioen hezkuntzan duen eginkizunari dagokionez,
eskolak kontuan hartu behar dituen alderdi garrantzi-
tsuenak hiru dira:
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Haurraren eta hezitzaileen artean sortzen den
harremana. Haurrak ordu asko egoten dira haur-
-eskolan; beraz, haurrari lehen egunetik egiten
diogun harrera, egunero sortuko diren gatazkei
aurre egiten nola lagunduko diogun, hezitzaileak
haurrari nola hitz egingo dion (begiradak, adie-
razpenak egiteko era, ahotsaren tonua, agin-
duak, eskaerak, etab.) alderdi garrantzitsuak
dira. Horren guztiaren arabera, elkarreragiteko
era sortuko da, eta hori funtsezkoa da transmiti-
tzen dizkiogun balioak barneratzeko eran.

Hezitzaileak, haurrarekin elkarrekintza dagoen
bakoitzean, balioak eta normak transmititzen dizkiola
jakin behar du. Beraz, arreta handiz aritu behar da eta
haurrak jasotzea nahi duen hura transmititzen ari dela
ziurtatu behar du. Adibidez, haur-eskolan 3 urteko
haurren hezitzaile-lanetan aritzen den Nekanek
ikasleengan ohitura onak sustatu nahi baditu, berak
izan beharko du lehena agurtzen, mesedez eskatzen,
adeitasunez adio esaten, eta abar egiten, eta beti egin
beharko du hori, eta ez bakarrik ohitura onak lantzeko
saioa egiten duenean.

Haurraren eta hezitzailearen artean komunikazio eta
harreman egokiak sortzeko, ingurunea ere zaindu egin
behar da. Inguruneak, estimuluei dagokienez, ahalik
eta aberatsena izan behar du eta haurraren premietara
egokituta egon behar du, ikaskuntza egokia izan dadin.

Haurrek, esperientziak pilatzeko eta eredu
egokiak izateko premia dute eurek gero
bereganatu eta erabiliko dituzten balioak ikusi
ahal izateko.

Adin txiki hauetako haurrek, batez ere, ereduei behatu-
ta ikasten dute. Ereduetan ikusten dutenaren arabera,
gero, jokabide morala eraikiko dute. Oso garrantzitsua
da, beraz, hezitzaileak aldez aurreko hausnarketa
egitea eta bere balio-eskala izatea. Hezitzaileek,
lehenbizi, euren burua ezagutu behar dute, gero, bes-
teei, tolerantzia, hausnarketa, elkarri laguntzea eta an-
tzeko balioak irakasteko, eta ikasle ahulenak lotsara-
ziz, lehiakortasuna sustatuz eta antzeko ekintzen
bidez kontrako balioak ez irakasteko.

Ikastetxeen eta familien arteko harremana.

Harreman hori alderantzizko proportzioan al-

datuko da, haurra hazten den heinean, zeren

haurra gero eta autonomoagoa izango baita.

Beraz, haurrak urteak bete ahala familiaren

eta eskolaren arteko harremana murritzagoa
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A r i k e t a k
1. Garrantzitsua dela uste al duzu, moralaren hezkuntza egokia izatea? Zergatik?

2. Ikastetxeetan, behar den adina garrantzi ematen al zaie balioei eta moralaren hezkuntzari?

3. Zein etapatan ematen zaio garrantzi handiagoa moralaren hezkuntzari eta balioei: 0-3 urteko zikloan, 
3-6 urteko zikloan, lehen hezkuntzan, bigarren hezkuntzan ala derrigorrezkoaren osteko hezkuntzan? 
Zein etapatan landu beharko lirateke gehiago? Zergatik?

4. Azaldu zeure hitzekin, arauen eta balioen arteko desberdintasunak. Adibideak jarri.

5. Hausnarketa egin eta maite dituzun pertsonenganako duzun enpatia aztertu. Pertsona horietako zeinekin duzu
benetako enpatia? Eta, maite ez izan arren, inguruan dituzun zein pertsonarenganako duzu enpatia? 
Eta gogoko ez dituzun inguruko pertsonengan pentsatzen baduzu?

6. Gizarte-ikaskuntzaren arabera, nolakoa da garapen morala?

7. “Gizarte-ikaskuntzaren teoria: zigorra eta zigorraren ordezkoak” deritzon atalean, honako esaldi hau azaltzen
da: “zigorra beti haurren onurarako erabili behar da eta ez helduen onurarako”. Azaldu ezazu.

8. Eisenberg-en iritziz, gizartearen aldeko jokabideak zergatik areagotzen dira adinarekin?

9. Azaldu zeure hitzekin Damon-en justizia banatzailea.

10. Hiruko taldeetan, haurren erasokortasunari buruzko idazlana egin.

11. Irakurri honako anekdota hau eta azaldu ikasgelan zuk bizi izan duzun antzeko egoera.

“Izaskunen ama alabak, azken boladan, gezur ugari esaten dituela konturatu da, eta hasieran garrantzirik
ematen ez bazion ere, orain kezkatzen hasi da; beraz, amak Izaskunekin hitz egitea erabaki du, eta hori
gaizki dagoela, gezurra gauza itsusia dela, mesfidantza sortzen duela azaldu dio; artzainaren ipuina ere
kontatu dio.

Izaskunek, itxuraz, ulertu du eta ama pozik joan da afaria prestatzera. Ama lanean buru-belarri dabilenean
atea jo dute eta Izaskunen ama atea zabaltzera joan da. Laugarren pisuko auzokoa da. Beti ordurik
txarrenean etorri ohi da, sukalderako behar duen eta bukatu zaion zerbait eskatzera. Oraingoan litro bat
esne eskatu du, bexamela egiteko. Izaskunen amak, lotsagabe, honako hau erantzun dio:

– Sentitzen dut, baina neuk ere ez dut esnerik. Eta atea ixtera zihoanean, Izaskun agertu da esne-kaxa
batekin eta honako hau esan dio amari:

– Baduzu esnea, ama. Ez al zara gogoratzen arratsaldean erosi duzula?



5.1. jarduera
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Piaget-en esperimentua

Helburuak

—— Piaget-en haurren garapen moralari buruzko lana gainetik ezagutzea.
—— Ikerketa-lan txiki bat egitea.

Garapena

—— Banaka eta eskola-orduetatik kanpo, azaldu honekin batera doazen istorioak, ezagutzen dituzuen 5 eta 13
urte bitarteko ume guztiei. Galdetu ume bietako zein den bihurriena eta zergatik.

—— Galdetutako umeen erantzunak bildu, eranskineko ereduaren antzeko orri batean.
—— Ikasgelan, lortutako emaitzak bateratu.
—— Lanean, horrez gain, honako hau azaldu behar duzue: jarduerari buruzko iritzi pertsonala, lana egiteko izan

dituzuen zailtasunak, lanaren bidez ikasi duzuena, espero zenituen emaitzak lortu dituzuen, zerk harritu zai-
tuzten, etab.

Dokumentuak (Piaget-en John-en eta Henry-ren kasuak)

A istorioa: John bere gelatik jantokira zihoan, baina jantokiko atearen atzean aulki bat zegoen, eta aulkian
erretilu bat zegoen 15 katilurekin. John-ek ezin zuen jakin gauza horiek guztiak atearen atzean
zeudenik. John jantokira sartu zenean, ateak erretiluaren kontra jo zuen eta 15 katiluak erori eta
puskatu egin ziren. 

B istorioa Henry, ama etxetik kanpo zegoen egun batean, armairutik marmelada hartzen saiatu zen. Aulki
batera igo eta besoa luzatu zuen. Baina marmelada goregi zegoen eta ezin zuen hartu eta jan.
Baina marmelada hartzen saiatzen ari zela katilu bat bota zuen. Katilua erori eta puskatu egin
zen.

Iraupena:

—— Astebete datuak jasotzeko eta 30 minutu, klasean, iritziak bateratzeko.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Epeak betetzea baloratuko da.
—— Ikasgelan azalpenean parte hartzea kontuan hartuko da.
—— Iritziak ontzat hartzeko, gutxienez 6 iritzi aurkeztu behar dira.
—— Eskatutako iritzi pertsonala.
—— Garbitasuna eta aurkezpen ona, hau da, typex-ik gabe, marjinak ipinita, ortografikoki zuzenduta, makinaz

idatzita, etab.

Eranskina

Galdetutako
haurraren izena

Adina
Haur bihurrienaren

izena Zergatik? Oharrak (egonez gero)



Ángelaren dilema

Helburuak

—— Unitatean azaltzen diren eduki teorikoak kasu praktikoa ebazteko erabiltzea.
—— Norbere ideiak jendaurrean azaltzea.

Planteamendua

—— Anjelak haur-hezkuntzako irakasle izateko ikasketak bukatu ditu. Zortea izan du eta berehala lortu du lana
hezitzaile gisa, ospe oneko bere auzoko haur-eskola batean. Kontratua beranduago egingo diotela esan diote,
baina lehen lana da eta Anjelak ilusio handia du. Oso gustuko ditu haurrak eta esperientzia berria haurrekin
konpartitzeko gogo handia du, eta are gehiago horrelako ikastetxean. Bestalde, lana beharrezkoa da berarentzat,
zeren duela hilabete gutxi independizatu baita gurasoengandik, bere bikotekidearekin bizitzera joateko. Eskolan
lanean hasi eta gutxira, zenbait gauza hasieran esan zioten bezalakoak ez direla konturatu da.

• Legeak agintzen duena baino ikasle gehiago dago klase bakoitzean.

• Gurasoak engainatu egiten dituzte zenbait gauzatan: adibidez, haurrak ondo jan duela eta lasai lo egin duela
esaten zaie, hori egia ez denean ere.

• Haurrak egun osoa gelan sartuta egoten dira, gela hotz batean lo egiten dute, zeren gelan esekita dagoen
berogailu elektrikoa lehen eta azken orduan baino ez baita pizten, hau da, gurasoak haurrak ekartzera eta etxe-
ra eramatera etortzen direnean.

• Batzuetan, haurrek negar egiten dutenean, denbora luzez egoten dira inor kontsolatzera joan arte. Ez dute
jostailurik eskura eta inork ez dizkie estimulu egokiak ematen.

Anjelak gauza horiek ez ditu ondo ikusten, baina lana benetan behar du eta lan-egoera oso konplikatua da, zeren
iaz berarekin ikasi zutenetako bi ikaskidek baino ez baitute hezitzaile gisa lana aurkitu. Estututa dago eta ez daki
zer egin. Haurrengan pentsatzen duenean sufritu egiten du, zeren, azkenean, hain gaizki zainduta egonda,
ezbeharren bat sortuko baita. Ikastetxeko zuzendariak ulerkorra dela ematen du, baina horrelako gauzak gerta-
tzen uzten badu... Ez daki nola jardun behar duen. Utzi egingo al du lana? Hori egiten badu, ez du langabezia
kobratzeko eskubiderik eta bikotekidearen soldatarekin ezin dituzte alokairua, janaria eta gainerako gastuak
ordaindu. Zerbait esango du? Baina nori?

Garapena

—— 3 laguneko taldetan, ondorengo galderei erantzun eta hitz egiten duzuenari buruzko eskema egin.
1. Zuen ustez, zer egin beharko luke Anjelak?
2. Horrelako irregulartasunak dituzten ikastetxeak daudela uste al duzu? Zergatik?
3. Egin zerrenda gerta daitezkeen irregulartasunekin.
4. Lan-egoera ezegonkorrean, ohikoa da injustiziak jasan behar izatea. Non dago muga? Salatu egin beharko al

lirateke horrelako egoerak? Denak? Zeintzuk bai eta zeintzuk ez?
—— Ondoren, talde bakoitzak, gidoiaren laguntzaz, ondoriozko iritziak azalduko dizkiete gainerako ikaskideei, eta

iritziak bateratu egingo dira.

Iraupena:

—— Ordubete galderei erantzuteko eta beste ordubete bateratzeko.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Talde txikian lana egitean izandako inplikazioa.
—— Bateratzean parte hartzea.
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Prentsako dilemak

Helburuak

—— Dilema moralak sorraraz ditzaketen prentsako berriak hautatzeko gai izatea.
—— Auzi moralari buruz eztabaidatzeko, bere irizpideak asertzioz defendatzeko gai izatea.

Garapena

—— 4 laguneko taldetan, gutxienez, prentsan agertu berri diren eta dilema morala planteatzen duten bi berri aurkitu.
Ikaskideei aurkeztu eta, botazioaren arabera, ikaskide guztiek erabakiko dute zein berri den egokia ikasgelan ez-
tabaidatzeko.

—— Ikasleak bi taldetan bananduko dira, defendatzen duten balioaren arabera. Talde bakoitzak denbora jakin bat izan-
go du eztabaida prestatzeko. Denbora hori agortu ondoren, ikaskide guztien arteko eztabaida hasiko da. Norbai-
tek zein iritziren alde jarri ez badaki, behin-behinean, taldetako baten jar daiteke, eta, gero, iritzia aldatzen badu,
beste taldera pasa daiteke.

—— Ikasle bat moderatzailea izango da, eta beste bi idazkari izango dira. Eztabaida bukatzen denean, hirurek bilera
egingo dute hartutako notak bateratzeko, eta, laburpen gisa, erabilitako argumentuak azalduko dizkiete besteei.

Iraupena

—— Berriak bilatzea unitatearen hasieran proposatu behar da, talde guztiek behar adina denbora izan dezaten. Berria
hautatzeko eta prestatzeko, eztabaida egiteko eta ondorioak azaltzeko bi ordu izango dituzte. Jarduera hau
Kohlberg-en estadio moralak azaldu baino lehen egitea komeni da, teoriak ikasleen argumentuetan eraginik izan
ez dezan.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Jardueraren fase guztietan parte hartzea baloratuko da, eta eztabaidan asertzioz parte hartzea positibotzat joko da.

Arrantzalerik gabeko txalupa

Helburuak

—— Unitateari dagozkion eduki teorikoak indartzea eta norbere iritziak jendaurrean azaltzeko gai izatea.

Garapena

—— Klasean honako galdera honi buruzko eztabaida antolatuko da:
Gai al naiz, zigorrik jasoko ez dudala ziur jakinda, moralki zuzena ez den ekintza burutzeko alhadurarik izan
gabe?

—— Bi talde osatu eta ikasle bakoitzak idatziz bere arrazoiak, bereak diren edo ezagutzen dituen besteen esperien-
tziak eta dagozkion erreferentzia teorikoak azalduko ditu. Hori egin ondoren, idatzitakoa ikaskide guztiekin
eztabaidatuko da eta ondorioak aterako dira.

Iraupena

—— Aurreko unitatea bukatu baino lehen, antzezlana irakurtzen hasteko eskatuko diegu ikasleei, denbora izan
dezaten eta eztabaida unitate honen amaieran egin ahal izateko. Eztabaida prestatzeko eta eztabaida egiteko,
2 ordu erabiliko dira.

5.4. jarduera
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5.5. jarduera

Pelikula: John Q.

Fitxa teknikoa:

Herrialdea: AEB. 2001
Jatorrizko izenburua: John Q. Gaztelaniaz bikoiztutako ber-
tsioa.
Antzezle nagusiak: Denzel Whasington, Robert Dubal, Ja-
mes Wood, Anne Heche, Kimberly Elise eta Ray Liotta.
Iraupena: 118 minutu.
Generoa: Drama.
Argumentua: Beisbol partidua jokatzen ari denean, Mike txi-
kiak konortea galdu du eta ospitalera eraman dute.
Ospitalean gurasoek, haurrak bihotz-transplantea behar due-
la jakin dute. Asegurua ez da ebakuntzaz arduratzen eta, or-
daindu ezin duenez, John Q-k, aitak, bere semearen bizitza
salbatzeko neurriak hartu behar ditu.

Jarduerak

—— Ikasle bakoitzari paper bat emango zaio pelikulan parte hartzen
duten pertsonaietako baten izenarekin. Bakoitzari, dagokion
pertsonaiari arretaz jarraitzeko aginduko zaio.

—— Hurrengo saioan, ikasle bakoitzak John Q-ren istorioa azalduko du, egokitu zaion pertsonaiaren ikuspuntutik, eta
beste ikaskideei pertsonaia horren jokabidearen arrazoiak azalduko dizkie.

—— Pertsonaiaren izena duen papera beste ikasleei erakutsi behar zaie, besteek zeini buruz hitz egiten ari den jakin
dezaten.

—— Ondorioak atera.

Iraupena

—— 2 ordu pelikula ikusteko. 2 ordu eskolan, istorioak azaltzeko eta bateratzeko.

Ebaluazioa egiteko irizpideak

—— Bi saioetara joatea baloratuko da.
—— Jendaurreko azalpenean eta eztabaidan parte hartzea kontuan hartuko da.

Pertsonaiak

1. Pelikularen hasieran automobila gidatzen duen
emakumea.

2. Ospitaleko zuzendaria.
3. Kardiologoa.
4. Ospitaleko gelan umeaz arduratzen den medikua.
5. Larrialdietako medikua (gizonezkoa).
6. Larrialdietako medikua (emakumea).
7. John Q.-ren laguna.
8. Polizia-burua.
9. Negoziatzailea.

10. Telebistako aurkezlea.
11. Bahitua: eskua zaurituta duen gizonezko beltza.
12. Bahitua: besoa hautsita duen neska ilehoria.

13. Bahitua: besoa hautsita duen neska ilehoriaren laguna.
14. Bahitua: segurtasun-zaintzailea.15. Bahitua: telefonista.
16. Bahitua: erditzeko zorian dagoen emakumea.
17. Bahitua: erditzeko zorian dagoen emakumearen

senarra.
18. Bahitua: ume txikia duen emakume hegoamerikarra.
19. John Q.-ren alde dagoen telebista-ikuslea.
20. John Q.-ren kontra dagoen telebista-ikuslea.
21. Anbulantzia-gidaria.
22. Anbulantzia-gidariaren laguntzailea.
23. John Q.-ren emaztea.
24. Mike, John Q.-ren semea.
25. Balaz zauritzen dutena.


