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Artikulu honen gaia umorea da, eta ikastaldearen garapenean eta kohe-
sioan duen egitekoa. Artikuluak bi urratseko azterlan kualitatibo baten
aurkikuntza batzuk aurkezten ditu; azterlan horrek 1) ingeleseko 28 ira-
kasle esperientziadunen sinesteak aztertu zituen, eta 2) hizkuntza eta
kultura desberdinetako ikasle helduen zortzi ikastalderen bilakaera
sozialaren berri eman zuen. Azterlanaren lehen urratsean garatutako
ikastalde kohesioaren marko teorikoa bigarren urratseko datu-bilketa,
analisia eta interpretazioa gidatzeko erabili zen. Azterlanean bistaratu
zenez, irakasleek balio handia ematen zioten umoreari, eta hainbat
modutan erabiltzen zuten ikasgeletako kohesioa bultzatzeko. Irakasleek
talde-kohesioa balioesten zuten, horrek irakastea eta ikastea errazten
dituelako ustetan. Ikastalde osoaren barrea talde-kohesioa ebaluatzeko
modu informaltzat erabiltzen zuten. Haien ikuspegitik, barre egiten zuten
taldeek aise lortzen zuten kohesio handia. Eta barre gutxi egiten zutenak,
berriz, atzean geratzen ziren talde-kohesioari dagokionez.

Irakaskuntzan dihardutenek umorea ikasgeletan indar ahaltsua dela uste
dute. Batzuk urrutirago iristen dira, eta umorerik gabe ezin irakatsi ere
izango luketela diote. Ikasgeletako umoreari buruz hitz egiteko eskatzen
zaienean, irakasleek umorearen rol soziala azpimarratzen dute, eta ikas-
taldeak elkartu, ikasleak lasaitu, partaidetza bultzatu eta abar egiten
duela azaltzen dute. Irakasle baten hitzetan:

Umorea funtsezkoa da. Irakasleak eta ikasleak elkar hartzea beste maila
batean egiten du, ez intelektualean, baizik eta giza harremanetan. Beste
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dimentsio bat gaineratzen du, etenaldia ekartzen du eskolara, lasaigarria da
ikasleentzat eta jarrera irekiagoa izaten dute ikasteko. Eta lasaigarria da
niretzat ere.

Irakasleentzat zaila izaten da, ordea, ikasleei irribarrea, barre-irriak edo
bat-bateko algara eginarazi dieten gertaera edo jokabideak gogoratzea.
Burutazioak askotan hain iheskorrak izaten dira, ezen irakaslearen kon-
tzientziaren atalasean geratzen baitira, ikasgelaren dinamikaren osagai
hartuta, baina gutxitan erreparatzen zaie bereziki.

Ikertzaileek gutxitan aztertu dute zein egiteko duen umoreak ikasgelan.
Gaur arte, elkarreragina ispilatzen duten eredu konta ahaleko batzuei
erreparatzeko joera izan dute eta, horien nolakotasuna edo maiztasuna
dela eta, ikastearen emaitzekin erraz lotu daitezkeenak hautatu dituzte.
Salbuespen aipagarria da Selleck-en (1991) azterlana, ESLko klasean
irakasleak eta ikasleak hasitako umorezko egoerak deskribatu baitzituen. 

Selleck-ek ESLko bederatzi ikasgela behatu eta grabatu zituen eta “umo-
rezko ekintza” bat (barreak edo irribarreak sailkatuta) gertatzen zen bakoi-
tzean jaso egiten zuen. Azterlanak aurkikuntza interesgarriak
mahaigaineratu zituen ondoko alderdi hauei dagokienez: 1) ESLko ikas-
gelan barrea gehienbat zer-nolako egoerak eragiten zuen, eta 2) egoera
barregarriak irakasleak edo ikasleek hasitakoak ziren (ikasleek ikasgelako
egoera barregarrien herena eragin zuten). Hala ere, Selleck-ek ez zituen
ikertu barrea eragiten zuten jokabide-motak ezta maiztasunaren eta ikas-
gela bakoitzean eragiten zuen giro orokorraren arteko erlazioa ere.

Korobkin-ek (1988) umoreak gaur egungo ikasgeletan duen egiteko
garrantzitsuari erreparatu dio. Haren arabera, ikasgelako umorea XX.
mendeko gertakaria da, ordura arte ez baitzen akademikoki egokitzat
jotzen umorea irakas-estrategiatzat erabiltzea, edo are umorearen sena
nortasunaren ezaugarri erakustea ere. XX. mendearen aurreko egoera eta
gaurkoa, non barrea gauza arrunta den, kontrajartzen ditu. Korobkin-i
jarraikiz, umorea enpirikoki eta deskriptiboki esploratu duten ikerketak
badaude ere, umorearen eta ikaskuntzaren arteko uztardura “lotuago
agertzen da pasadizo, mito eta baikortasun inozoarekin aurkikuntza
esperimentalekin baino” (Korobkin 1988: 154).

Ikasgelako umorearen gaineko gaur egungo argitalpenek Korobkin-en
iritzia berresten dute. Irakaskuntzari buruzko hainbat argitalpenetan, eta,
irakasleentzako jardunaldien aktetan iradokizunak eskaintzen dira umo-
rea ikasgelan nola balia daitekeen azalduz (Guindal 1985; Berwald 1992;
Weiss 1993). Woolard-en (1996) oraintsuko liburu batek, berriz, umorea
hizkuntz ikasgelara txiste, komiki eta bestelako tresnak erabiliz ekar dai-
tekeela adierazten du. Argitalpen horietan idatzitakoek ez dute ikerketa
enpirikoa oinarri, eta honako aieru hauek dituzte gibelean:

1 Umorearen sena ezaugarri desiragarria da irakasleengan, eta haien
karisma pertsonalaren osagaia.

2 Umorea ikasgelako tirandurak oro arintzeko tresna eraginkorra da.

3 Umoreak ikasleak lasaitzen ditu, eta ikastea errazten die.
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4 Lasai sentitzen diren ikasleek aukera gehiago dute elkarreraginezko
jardueretan parte hartzeko, kideen aurrean errakuntzak egiten ahal
badituzte ere.

5 Umoreak arlo afektiboa ukitzen du eta sakonetik ikastea errazten du.

6 Umoreak elkarrengana bilduarazi egiten gaitu, kultur mugak gaindi-
tzen dituen balio unibertsala delako.

Laburbilduz, irakaskuntzan dihardutenen sen onak dio umorea ikastea
hainbat modutan errazten duen tresna baliagarria dela. Alabaina, hiz-
kuntz ikasgelen moduko ikaskuntza-inguruneetan umoreak zehazki zein
egiteko duen ez da gehiegi aztertu. Azterlan horren helburuetako bat gal-
dera horri erantzutea zen, zer-nolako erlazioa dagoen aztertuz, alde bate-
tik barrea eragiten duen jokabidearen eta, bestetik, ingeles-ikastaldi labur
eta trinkoetako ikastaldeetako kidetasun eta elkartasun-sentimenduen
bilakaeraren artean.

Azterlanaren lehen urratsean helburua teoria bat lantzea zen, hizkuntz
irakasleak eskolei dagokienez zergatik sentitzen dituzten hain emozio
bortitzak esplikatuko lukeena; alegia, zergatik sentitzen diren hain bizkor
eta pozik klase batzuetatik irteten direnean, eta fisikoki eta emozionalki
lur jota beste batzuetatik irteten direnean. Galdera horri erantzuteko
asmoz, ingelesezko 28 irakasle esperientziadunekin elkarrizketa luze eta
irekiak egin nituen; haietako gehienek ingelesezko hiru hizkuntz progra-
metako batean irakasten zuten. Datuak bildu eta aztertzeko metodo kon-
paratiboa erabiliz, ondoko teoria oinarridun1 hau sortu nuen: irakasleek
beren klaseen kalitatea talde kohesibo2 gisa funtzionatzearen arabera
definitzen dute.

Elkarrizketetan ari ziren bitartean, irakasle askok beren ikasgeletako
umorearen aipamen txikiren bat egin zuten. Irakasle bat kexu zen ikastal-
de jakin batek ez baitzien erantzuten egoera umoretsuak sortzeko egiten
zituen ahaleginei: “Ez zuten inondik inora erantzuten. Zulo beltzean ibil-
tzea bezala zen. Giroa hila zen”, eta beste irakasle batek aldez aurretik
izan zuen talde bat “motela, gatzik, zaporerik eta aldaketarik gabekoa”
zela zioen. Irakasle horrek berak orain irakatsi berria zuen taldea talderik
onena zela aipatu zuen, inoiz ez bezalakoa:

Barre asko egiten genuen, bat-bateko barre-algarak, eta barreari ekiteko
edo sorrarazteko irakaslearen sostengurik beharrik gabe.

Horrelako adierazpenek azaltzen digutenez, irakasleek beraien edo bes-
teen umorezko ekimenei erantzutea tresna baliagarritzat jotzen dute,
talde-kohesioa neurtzeko ez ezik, ikasleei irakastea erraza edo zaila zen-
bateraino den neurtzeko ere.

Azterlanaren bigarren urratsaren helburua hizkuntz klaseetako ikasleak
talde kohesiboak egin zituzten ala ez ikustea zen. Hainbat galdera egin
ziren horretarako. Irakasleak kapaz dira esateko, nahikoa ziur esan ere,
ikasgela batzuek kohesio sozialaren espiritua garatzen zutela eta beste
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batzuek ez. Beraz, zein dira ikasgela batean kohesio soziala eragozten
ahal dituzten irakasleen edota ikasleen jokaerak? Nire hipotesia hauxe da:

Irakasleak edota ikasleek klaseari barrea eragiteko duten borondate oroko-
rra da ikasgela batzuk beste batzuk baino kohesiboagoak izatera darama-
tzan faktorea. 

Hipotesi hori gogoan, nire behaketetan barrea eragiten zuten ahalik eta
ekintza gehien jasotzea erabaki nuen.

Azterlanaren bigarren urratsean hizkuntz ikasle helduen zortzi talde hau-
tatu nituen, hamar asteko ingeles-ikastaldi trinko bati ekingo ziotenak.
Talde bakoitza astero behatzen nuen, ikastaldi bakoitzaren lehen astetik
azken astera arte eta, batez beste, hiru ordu ematen nituen astean ikasge-
lako. Guztira 80 eskola behatu nituen eta, halaber, irakasle bakoitzarekin
astero hitz egiten nuen behatutako jokabideei eta aurreko asteko gertaka-
riei buruz.

Klaseak bost erakundetakoak ziren; batzuk pribatuak eta beste batzuk
publikoak. Ikastaldeetako lau ELICOren3 klaseak ziren, matrikula bat
ordainduta Australian ikasi ondoren beren herrialdeetara itzultzen ziren
ikasleek osatuak. Beste lau taldeek aurreko bi urteetan Australiara iritsi-
tako etorkinak zituzten. Ikastalde bakoitzari irakasle batek irakasten zien,
astero 15 orduz batez beste. Klaseen mailak huts-hutsetik hasi eta maila
aurreratuetara iristen ziren. Mailarik behekoenetako ikasleek ingelesezko
hitz batzuk besterik ez zekiten ikastaroan hasi aurretik. Goi-mailakoek,
berriz, bazuten gaitasun nahikoa gaurko gaiei buruzko programak ikusi
eta haien gainean eztabaida egiteko. Ingelesaren ezagutza mugatua ez
zen, ordea, inoiz oztopo izan umorezko elkarreraginerako.

Ikastaldeetan etnia, kultura eta hizkuntza desberdinetako ikasleak zeu-
den. Etorkinen klaseetan, gehienak lehen Jugoslavia zen nazioko errefu-
xiatuak ziren. Eta ordaindutako klaseetako ikasle gehienak, berriz,
japoniarrak, korearrak eta suitzarrak ziren. Guztira 25 nazionalitateko
ikasleek hartu zuten parte azterlanean. Ikastalde batzuetan talde etniko
jakin bat zen nagusi (ikasle hasiberrien artean, adibidez, %90 lehenengo
Jugoslaviakoak ziren). Beste batzuetan, Europako eta Asiako ikasleak
nahastuta zeuden. Ikasgela batean, berriz, 14 herrialdetako ikasleak ere
bazeuden. Tamainari dagokionez, ikastaldeak 10 ikasletik 20ra bitarteko-
ak ziren, eta 17 ikasle zen batez bestekoa.

Azterlanean parte hartu zuten irakasleak (sei emakumezko eta bi gizo-
nezko) ingelesezko jatorrizko hiztunak ziren denak, esperientzia dezente
zuten irakaskuntzan eta beren eskola-programetan komunikazio-jardue-
rak eta talde txikiko lana erabili ohi zituzten. Horietaz gain, ezaugarri
komun gutxi zuten elkarren artean, oso desberdinak baitziren adinari,
irakaskuntza-curriculumari, jatorrizko herrialdeari eta atzerrian bizi
edota lan egiteko esperientziari dagokienez. Irakasleen nortasunak ere
desberdinak ziren: batzuk oso irekiak ziren. Beste batzuek zuhurrago
jokatzen zuten. Zortzi irakasleak, dena den, ikasleekin lasaiak, irekiak
eta adiskidetsuak ziren. Eta beren jokabidearen arabera, nahiago zuten
hurbileko laguntzaile hartzea agintea duen irakasle tradizionaltzat baino.
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Irakasle bakoitzak estrategia kutun batzuk zituen bere ikastaldearekin
umorezko espirituaz adiskidetasun harremana lortzeko. Desberdinak
ziren, ordea, ikasleei barre eginaraztekoan. Irakasleetako bat berez zen
pailazo, eta iruzkin komikoak egiten zituen eskola-saioaren hasiera-
-hasieratik. Beste batzuk, berriz, erosoago sentitzen ziren adiskidetasun-
-espiritua modu naturalagoan garatuz. Zortzi irakasleek ikasgelan zuten
jokabideak ikasleekin batera barre egiteko gogoa erakusten zuen, horre-
tarako aukera egokia agertzen zenean. Jokabide horrek iradokitzen due-
nez, irakasleek ikastaldeetako “kide” gisa estimatuak izatearen beharra
sumatzen zuten (gai horren azterketarako, ikus Senior 1999: 159-68).

Klaseen hasieran, irakasleek umorezko hainbat teknika erabiltzen zituz-
ten giro adiskidetsu eta abegikorrak sortzeko, horrela talde-kohesioari
bide emateko. Teknika horien artean irribarre egitea, keinu zabalak egi-
tea edo intonazio gehiegizkoak zeuden. Irakasle batzuek ikasleei barre
eginarazteko teknika batzuk garatu zituzten. 

Irakasle batek oinarrizko errakuntzak egiten zituzten ikasleei “tiro egitearen”
plantak egiten zituen eta hainbat ateraldi izaten zituen askotan, hala nola,
“Hara, beste ikasle baten hankak mozten ari dira!” ikasgelatik kanpo, obrak
zirela-eta, daratulu-hotsa entzuten zenean. ELICOSen ikastalde hartan, ikas-
leek hain ongi erantzuten zioten irakaslearen eta ikasleen ekimen barrega-
rriei, ezen batzuetan ezer gertatu baino lehen barreka hasten baitziren.

Irakasle batzuek erroreak hizkuntza ikasteko prozesuaren osagai direla
adierazteko erabiltzen zuten umorea. Irakasle batek txiste bat egiten zuen
beti, “Ni ez naiz Buda” esanez hutsen bat egiten zuenean edo ikaslearen
galderaren bati unean bertan ezin erantzun ziezaiokeenean. Beste irakas-
le batek ikasgelako arauak umorearen bitartez ezarri zituen. Berak azal-
du zuenez, lehen astean nahita berandu iristen zen eta, dramatikoki,
ikasgelan sartzean, “Arratsaldeon denoi” esaten zuen. Oro har, irakasleek
desinhibizioz jokatzeko nahia adierazten zuten. Irakasle batek cha cha
cha dantzatu zuen atsedenaldiaren ondoren ikasgelan sartu eta ikasleak
irratia piztuta musika entzuten ari zirela ikustean.

Laburbilduz, eskola-saioen hasierako egunetan irakasleek barrea eragiteko
hainbat estrategia erabili zituzten, ikasgeletan giro goxoa eta adiskidetsua
sortu nahian. Nahiz eta, irakasle baitziren, autoritatearen rola hartu, ikasle-
ek haiek onartzea eta taldekide gisa hartzea ere nahi zutela erakutsi zuten.
Ikasleek, hala ere, ez zieten nahitaez irakasleen umorezko ekimenei jarrera
irekiagoak hartuz erantzuten. Ikastalde batzuetan, ikasleak isilik edo lotsak
hartuta egon ziren ikastaldi osoan, norberaren taldetxoetako magalpetik
irten gabe eta ikastaldearen bizitza sozialean gutxitan parte hartuz. Ikastal-
deek kohesiboak izango ziren itxurarik erakusten ez zutenean, irakasleek
ere, ordainetan-edo, umorezko ekimen gutxiago hartzen zituzten.

Ikastalde berri bakoitzaren hasiera-egunetan, irakasle askok interesa
zuten, ikasleen hizkuntz mailak ez ezik, taldeko kide bakoitzaren ezau-
garri pertsonalak zein ziren jakiteko ere. Zoli zeuden taldeko barrearen
gunea izan zitezkeen eta, beraz, eskolako dinamikan eragina izan zeza-
keten ikasleak aurkitzeko. 

Aurkikuntzak

Umorea klasearen
giro orokorra

finkatzeko erabiltzea

Ikasle batzuk barrea
eragiteko duten

ahalmena erabiltzera
bultzatzen
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Talde batean, ikasle batek berehala hartu zuen irakaslearen laguntzailea-
ren egitekoa, eta haren aurrean errespetuz makurtzen zen eta irribarre
zabala egiten zuen atea zabalik eustean edo liburu-piloa eramateko bere
burua eskaintzean. Ikasle horrek denen algara eragiten zuen ziztu bizian
arbela garbitzera irteten zenean. Irakaslea hain ziur zegoen ikasle hark
taldea eraikitzeko zuen ahalmenaz, ezen hamar asterako hura ikasgelan
egongo zela jakitean hauxe esan baitzuen: “Alex hor egonda, banekien
eskola-saio ona izango nuela”.

Irakasle askok ondo baino hobeto ezagutzen dute “ikasgelako paila-
zoa”ren nozioa, eta baliagarri jotzen dute horrelako norbait ikasgelan
izatea. Baziren adibideak norberaren nortasun-ezaugarriak edo ahuleziak
berez erakusten zituzten ikasleenak. Hasiberrien aldean, emakume gizen
batek askotan pizten zuen arreta bere pisua zela eta, eta behin “Afaririk
ez!” erantzun zuen irakasleak, oro har, noiz afaldu ohi zuen galdetu zio-
nean. Jakina, umorea sentipen desegokiak estaltzeko ere erabil daiteke.
Eta baziren beren burua zuritzeko taldeari barre eginarazten zioten ikas-
leak ere. Horietako batek kideen barre-algara eragin zuen bere burua kol-
patuz eta “Jugoslaviar ergel halakoa!” esanez, huts bat egin ondoren.

Ikastaldiaren hasierako egunetan, irakasleek umorezko harreman bat
eduki ahal izateko ikasleak bilatzen zituzten. Hori egiteko, emeki zirika-
tzen zituzten ikasle batzuk, bakoitzak nola erantzuten zuen ikusteko.
Erantzuna aldekoa bazen, ikasleak zirikada ondo hartzen bazuen alegia,
irakaslea haraxeago joaten zen. Irakasle batzuek ezizen barregarriak
sortu zituzten, hala nola, “Mr Mobile”, sakelako telefonoa erabiltzen
zuen ikaslearentzat, edota “Señor Incognito” ikasgelan betaurreko ilune-
kin egoten zen ikasle espainiarrarentzat. 

Beste batzuek iruzkinak egiten zituzten ikasleen jantzi, zaletasun edo
akats txikiei buruz. Batzuetan ikasleek irakaslearekiko harreman jostala-
ri bat garatzeko moduan erantzuten zuten. Eskola-saio batean, ikasle bat
eta irakaslea cricket-aren eta futbolaren merituei buruzko zirtolari-nor-
gehiagokan, sesioan, aritu ziren, ea iruzkinik zorrotzena nork egingo.
Irakaslea eta ikasle hura eztabaida-joko hartan sartzen ziren guztietan,
beste ikasleek begiratu eta barre eta irribarre egiten zuten une egokietan.

Laburbilduz, ikastaldi berri bakoitzaren hasierako egunetan irakasleek
talde-dinamikan aliatutzat eduki zitzaketen ikasleak begiz jotzen zituz-
ten. Ikasleek taldea eraikitzeko eta talde-kohesioari eusteko zuten trebe-
tasuna besteek balioesten zituztela ikusita, maizago izaten zituzten
umorezko ekimenak.

Ikasgela batzuetan laster garatu ziren elkar ulertze konpartituak. Eskola-
-saio batean, “Superman” ezizena iradoki zuen irakasleak Clark (Super-
man serieko heroia) izenez deitzea nahi zuen ikasle korear batentzat.
Ikasgelan lehen aldiz izan nintzenean, ikaslearen lagunek hari seinalatuz
begiratzen zidaten, eta “Superman, Superman!” oihu egiten zuten. Irudi-
pen garbia izan nuen ulertze konpartitu hori ziurtatzean, taldeak nolabait
beren “klubean” onartzen ninduela.

Ikasgelako kultura
komun bat garatzea

txiste eta ulertze
konpartituen bidez
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Ikasgela batzuetan, bai irakasleak, bai ikasleek txisteak kontatzen zituz-
ten bat-batean, ikastaroaren bukaera aldean batez ere. Orobat, gauza
arrunta zen “ikasgelako” txisteek bilakaera bat izatea. Horiek ezagutza
konpartituaren erreferentzia gisa agertzen ziren eta, noizbait taldeko nor-
baitek aipatzen bazituen, denon algara eragiten zuen. Talde batean, ikas-
leek hizkuntz irakaskuntzako bideo bateko pertsonaia baten parodia egin
zuten hainbat aldiz; izan ere, beren irakaslearekin, bideoko pertsonaiak,
irakaslearen hitzetan, “antipatiko samarrak” zirela erabaki zuten. 

Norbanakoei buruzko ezagutza konpartituaren aipamenak –hala nola, hiz-
tegia ekartzea beti ahazten zaiela nahiz txokolatea izugarri gustatzen zaie-
la- irakasleak eta ikasleek erabilitako estrategiak ziren, ikastaldearen
barrea eragiteko. Askotan nahikoa zen norbanako batek bereziki ohikoa
zuen moduan edo bereziki ezohikoa zuen moduan bat-batean jardutea ikas-
talde osoaren barre-algara sortzeko. Adibidez, talde bat algaraka hasi zen
gehienetan isila zen ikasle batek ustekabean “hil” hitza oihukatu zuenean.

Azterlanean, baziren adibide ugari non ikastaldeak berez barreka hasten
baitziren kanpoko batek barregarri joko ez lituzkeen iruzkin, jokabide
edo gertaeren aurrean. Irakasleek batzuetan une kritiko bat sumatzen
dute taldearen bizitzan, aldarte-aldaketa xumea egon dela nabarituz eta
ikasleak taldeko umore-sena erakusten hasi direla ikusiz. Une kritiko
horiek ikastaldiaren lehen egunean gerta daitezke, edota azken astean.
Irakasle batek bere talde-giroa une batean “urtzen” hasi zela sentitu
zuen. “Izotza hauste”-aren zergatikoa “Ahaztu hori!” hitzak izan ziren
(ikasle suitzar batek esan zituen, Suitzan ospitale bateko zirujauak atze-
rritar bati suitzar baten bihotza inoiz transplantatuko ote zion galderari
erantzunez).

Ikastalde gehienak errazago eta maizago hasi ziren barrez irakasleek
barrea ontzat ematen zutela eta estimatzen zutela ulertu zutenean. Ikas-
talde osoaren barrea eragin zezaketen jokabideak oso ugariak ziren. Hitz
bakarreko ezohiko erantzunek barrea sortzeko ahalmena zuten (hala nola
“Napoleon!”, edari izenak esateko irakaslearen eskariari erantzunez) eta
baita galderen erantzun okerrek ere (“Elkarrekin”, “Nola egin duzu lo
bart?” galderari erantzunez). Barre iraunkorra sor daiteke ikasleek hitzak
oker ulertzen dituztenean (“Porsche” (autoa) eta “porch” (etxe-atarikoa)
nahastean adibidez), edo lotura okerrak egitean (“adituen talde” esan
nahi duen “think-tank” hitzak armadarekin zerikusia duela uste izatean
adibidez). 

Talde batzuek motel samar itxurako eskolak biziagotzeko modu sortzai-
leak garatu zituzten, hala nola, egiazko esanahia emanez testuingururik
gabeko esaldiei. Erdiko behe-mailan ziharduen irakasleak ikasleak
horretara bultzatu zituen, eta ikaslerik gazteenetako batek esandako “64
urte ditut eta hurrengo urtean erretiroa hartuko dut” tankerako esaldiek
barrea erraz eragin ahal izan zuten.

Laburbilduz, begi bistakoa zen kohesio sozialaren espiritua nagusitu zen
ikastaldeetan, irakasleek nahiz ikasleek aukera ugari izan zutela klaseari

Ikastaldearen
elkartasuna

sendotzea taldearen
barrearen bidez
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barre eginarazteko. Irakasleek kohesibotzat jotzen ez zituzten klaseetan,
baziren ere noizbehinkako barre-algarak. Une horiek, ordea, gutxitan
izaten ziren, eta irakasleek ez zuten uste umoreak bateratzaile gisa joka-
tzen zuenik, klase kohesiboetan gertatzen zen bezala.

Azterlan honen emaitzek iradokitzen dutenez, ikasle helduen hizkuntz
klaseak beren ondorengo dinamikaren ikuspegitik aztertzen direnean,
umoreak funtsezko egitekoa du. Ikus daitekeenez, ikastaldiaren hasiera-
ko egunetan irakasleek umorezko hainbat ekimen izaten dituzte, eta ikas-
gelako giro lasai eta adiskidetsua sortzeko parte hartzera bultzatzen
dituzte ikasleak. Gero, ikasleen masa kritiko batek taldearen barrea ira-
kasleak estimatzen duela ulertzen duenean, ikastaldearen bilakaera
soziala hasten da. Talde bakoitzak bere nortasun soziala garatzen jarrai-
tzen du eta, hala, bere txisteek eta ulertze konpartituek taldearen kohe-
sioa indartzeko balio izaten dute. Azkenik, talde kohesibo gisa garatu
diren eskoletan, gero eta maizago gertatzen dira talde osoaren barreak,
eta taldekoen ongizatearen eta elkarren arteko adiskidetasunaren espiri-
tua berresteko balio dute.

Ikasleek talde kohesiboetan eraginkortasun handiagoz ikasten dutela fro-
gatzeke badago ere, irakasleek talde-kohesioak ikastea errazten duela
uste dute. Talde osoaren barrea, kohesio-giroa sortzeko ez ezik, beren
ikastaldearen uneko kohesioa zenbaterainokoa den ikusteko ere neurri
informal gisa ere erabiltzen dute.

Umorea, hala ere, konstruktu maltzurra da. Zer da berez, eta nola fun-
tzionatzen du zehazki? Norbaitek egoera edo iruzkin batean dibertigarria
zer den ulertu duelako adierazle fidagarria al da barrea? Umoreak bat
batean sustatzen al ditu ikasleak taldeko kide sentitzera? Ez al da, era
berean, klaseko talde nagusitik norbanakoak (irakaslea tartean) bazter-
tzeko erabili izan? Taldearen barreak batzuetan jendea beretzat naturala
ez den moduan jokatzera behartzen al du batzuetan? 

Zer gertatzen da barrearen katalizatzailea den kidearekin? Nahastuta,
irainduta edo minduta senti al daiteke, nahiz eta haren kontura egindako
txistea itxuraz ondo hartu? Ikasleak aspertu egin al daitezke ikastaldian
zehar haietaz sortu den ikuspegi estereotipatuaz? Talde osoaren barrea
sentimendu kaltegarri adierazlea izan al daiteke, hala nola beldurrarena
edo frustrazioarena, erosotasuna eta lasaitasuna bezalako sentimendu
onuragarriena izan ordez? Irakasleek batzuetan umorea ikasle batzuk
beste ikasleen aurrean gutxiesteko bide gisa erabiltzen al dute, askatasu-
nez hitz eginarazteko erabili beharrean? Batzuetan ikasgeletan barre eta
dibertimendu gehiegi dagoenez, ikasleek eskola-denbora galtzen ari ote
diren kezka al dute? Horrelako galderak plantea daitezke hizkuntz ikas-
gelako umoreari buruzko ondorengo azterlanetan.

Itzultzailea: Uxoa Larramendi

Ondorio-bidetik
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Oharrak

* Ingelesez “The role of humour in the develop-
ment, and maintenance of clase cohesion” In
Prospect. A Journal of Australian TESOL 2001.
16/2: 45-54. Beraien baimenez itzulia eta berrar-
gitaratua. 

1. Teoria oinarritu bat oinarrizko mailan sortzen
dena da, datu ugari bilduz eta aztertuz, eredu
zehatz batzuk agertzen diren arte. Teoria oinarri-
tu baten abantaila hauxe da, datuei zehazki ego-
kitzen zaiela, datuetatik bertatik sortua delako.
Teoria oinarritua garatzeko prozeduretarako,
ikus Strauss eta Corbin (1990).

2. “Talde kohesibo” terminoa erabiltzen dut kide-
tasun edo komunitate zentzua daukan taldea
adierazteko. Definizio hori Corey eta Corey-
-rena (1997: 150) da.

3. English Language Intensive Courses for Overse-
as Students.
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