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Gramatikak hizkuntzaren sistema deskribatzen eta azaltzen du. Dena
dela, gaur egungo joera da gramatika deskribatzaile horretatik harata-
go joatea, gaitasun gramatikala eta komunikazio-gaitasuna uztartuz. Bai-
na nola eskuratzen dugu gramatika? Beharrezkoa al da gramatikari erre-
paratzea bigarren hizkuntza ikasteko prozesuan? Galdera horien eran-
tzuna bilatzen saiatu gara; edo, hobe esanda, erantzunaren zati bat. Ho-
rretarako, bi euskaltegitako lehenengo mailako taldeak aztertu dira iker-
keta honetan. Hiru tresna erabiliz eta metodologia kuantitatibo eta kua-
litatiboari jarraiki, ikasle horiek erabiltzen dituzten estrategiak jaso dira,
baita gramatikari ematen dioten garrantziaren nolakoa ere. Bi galdete-
giri erantzun diete berrogeita hamar ikaslek —lagina, orotara, 50 ikas-
lekoa izan da—: batean, gramatikari buruzko galdera orokorrak egin zaiz-
kie, eta, bestean, estrategiei buruzko testa osarazi. Ondoren, elkarriz-
keta labur bat izan dugu horietako 29 ikaslerekin, galdetegiak bete os-
tean informazio osagarria biltzeko asmoz. Ondorio nagusia izan da gra-
matika beharrezkoa dela ikasle horientzat; batez ere, zuzen idatzi ahal
izateko eta hizkuntzaren oinarri sendo bat eraikitzeko. Bestalde, ikusi

da gramatika ikasteko estrategia anitz erabiltzen dituztela.
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Historikoki, gramatikak hizkuntzaren sistema deskribatu eta azaldu du; eta
hizkuntza ulertzeko eta azaltzeko balio izan du. Arauak ematen ditu gra-
matikak, eta hizkuntza ikasteko lehenbiziko osagai gisa ulertu izan da. Mor-
fologia eta sintaxiaren lanketa didaktikoa azaltzeko erabili izan da; hain-
batetan, gainera, hiztegiaren eta ahoskeraren aurka eta elkarrizketa lantzeko
jarduerei kontrajarriz. Gaur egun, aurkakotasun horiek gainditzeko joera
dago, hizkuntzaren sistemaren arauak eta erabilerarenak uztartuz.

Bigarren hizkuntzaren irakaskuntzan, zehazki, gramatika didaktikoa sor-
tzeko oinarri batzuk finkatzea du helburu lan honek. Ikuspegi berritzaile
honen xedea da planteamendu deskribatzailetik haratago joatea; hau da, ikas-
leek gramatika barneratzea eta egunerokotasunean erabili ahal izatea. Arauak
ez dira gaitzesten; aitzitik, arauak barneratzea eta inplizituki erabiltzea bi-
latzen da.

Finean, “Gramatika didaktikoa” da ikerketa-lan honen gai nagusia, eta, ho-
rretarako, ikas-estrategiei eskaini zaie arreta berezia. Honako bi galdera hauei
erantzun nahi izan zaie ikerketa honetan: 

1) Zer oinarri behar ditu gramatika didaktikoak eraginkorra eta, aldi be-
rean, erakargarria izateko ikasleentzat? 

2) Gramatika barneratzeko estrategiarik erabiltzen al du euskara-
ikasle helduak? 

Azken urteotan, nabarmen egin dute gora euskararen erabilerak nahiz gai-
tasunak. Izan ere, hamasei urtetik gorako biztanleen % 27 dira elebidunak
Euskal Herrian (EAEn, Nafarroan eta Iparraldean). Biztanleria osoa aztertuko
bagenu, ehunekoa are gehiago handituko litzateke, elebidunen kopurua gora
egiten ari baita, bereziki gazteen artean (Eusko Jaurlaritza, 2012).  

Euskal Autonomia Erkidegoko euskaltegietan 16 urtetik gorako ikasleak
aritzen dira euskara ikasten. Egun, Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko

Kurrikuluak arautzen du ikasketa-prozesua (HABE, 1999). Kontuan har-
tu behar dugu ikasle eleaniztunez ari garela eta guztiek dutela aurretik bar-
neratua lehen hizkuntzaren sistema eta gramatika. Adibidez, Pearson-ek
(2010) fikus zuhaitzarekin konparatzen du bi hizkuntzak era berean ikas-
ten ez dituen ikaslea. Fikusak enbor sendo bat du, eta enbor horretatik bes-
te zuhaitz berri bat ateratzen zaio, lehenbizikoa oinarri duela. Eta hizkun-
tzekin gauza bera gertatzen dela dio: ikasleak badu oinarria, enbor sendoa,
eta bertatik jaioko da beste bat, bigarren hizkuntza izango dena. 

1. Sarrera

2. Marko

teorikoa

2.1. Testuinguru
orokorra
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Prozesu luzea da bigarren hizkuntza barneratzea, ikastea edo eskuratzea.
Izan ere, ez da inolaz ere gauza bera hizkuntzaren arauak jakitea eta hiz-
kuntzaren sistema inplizitua sortzea (VanPatten, 2007).

Bada kontzeptu bat autore gehienek aipatzen dutena: Focus on form1. De-
finiziotik formara igarotzea izango litzateke, orokorrean, ideia horren mui-
na. Lehenbiziko pausoa edukiaren esanahia ulertzea da, ikasleak era bileraren
bitartez antzematea egitura edo forma (focus on form edo esanahian ardaztea).
Eta bigarren pausoa da forma aztertzea (focus on forms edo formetan ar-
daztea). Autoreek ideia hau modu ezberdinetara jorratzen dute; esaterako,
Long-ek (2000) esanahia eta forma aurkakotzat jotzen ditu. Beste autore
batzuen iritziz, aldiz, ez da beharrezkoa formaren eta esanahiaren artean
aukeratu behar izatea, irakaslearen erronka bi ikuspegien artean oreka to-
patzea izango baita (Spada eta Lightbown, 1999).

Ikasleak, bigarren hizkuntzan komunikatu ahal izateko, gaitasun linguis-
tikoa garatu behar du; alegia, tarteko hizkuntzaren fasea gainditu. Bestal-
de, elkarreragina sortzeko ezagutza linguistiko batzuk behar ditu, eta, ho-
rretarako, hizkuntzaren funtzionamenduaren ezagutza teorikoaz gain,
nola erabili behar duen ere jakin behar du (Lozano, 2007).

Martín Perisek (1998) dioenez, gramatika da tarteko hizkuntza garatzeko
tresna pedagogikoa. Ikerketa ugarik diotenaren arabera, bigarren hizkun-
tza eskuratzeko modurik eraginkorrena da ikaslea ekintzan murgilaraztea;
alegia, erronkaren bat ekarriko dion jarduera batean, baina gehiegizkoa izan
gabe zailtasun-maila. Hau da, jarduerarik egokienak dira erronkaren bat izan
badutenak, ikasleari ahalegina eskatzen diotenak, baina haren gaitasunen
araberakoa dena (Abio, 2006). 

Gramatikak hizkuntzaren sistema deskribatzen du, eta hizkuntza ulertze-
ko eta azaltzeko balio du. Jakin badakigu hizkuntza ikasten ari direnentzat
gramatika hizkuntzaren alor garrantzitsua dela; izan ere, gaitasun grama-
tikala komunikazio-gaitasunaren osagai da. 

Arestian aipatu bezala, bigarren hizkuntzako ikasleak badu lehen hizkun-
tzaren sistema inplizitua. Eta, H2aren ikaskuntza-irakaskuntzarako, hortaz
baliatzea da lehenbiziko printzipioa; alegia, ikasleak duen munduaren ikus-
pegia baliatuz sortzea ikuspegi berri bat, leiho berri bat zabaltzea.

Hortaz, gramatikaren irakaskuntzarako, aurrezagutzak hartu behar dira kon-
tuan, ikasleak aurretik baduelako lehen hizkuntzaren ezagutza. Hala ere,
bi ikasle-mota topatuko ditugu ikasgelan (Larsen-Freeman, 2011):

• Gramatika ikastea atsegin dutenak: gramatika ikasteak arrakastaren
sentimendua eragiten die, aurreratzen ari direla ikusten dute, neur-
garria den zerbait dute ikasteko.

2.2. Bigarren 
hizkuntzaren 

eskuratze-
prozesua

2.3. Gramatikaren
eskuratze-

prozesua

1 MH Long-ek erabili zuen lehenbizikoz kontzeptu hau, 1991.
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• Gramatika atsegin ez dutenak: ez dute gustuko arau gramatikalak ikas-
tea, aspergarria egiten zaie.

Sailkapen hori gramatikaren langintza tradizionalaren ikuspegitik egiten da,
ikuspegi modernoak ez baitu oinarri arauak ikastea besterik gabe. Eta ho-
rixe da, hain zuzen, gramatika didaktikoaren ezaugarririk oinarrizkoena:
gramatika ez izatea arauak irenstea. Barne-hausnarketa sortzea da xedea,
ikasleak araua barnera dezan, eta, ondoren, komunikazioan erabiltzeko gai
izan dadin. 

Bestalde, tradizionalki, arauak ikastearen konpetentzian oinarritu da hiz-
kuntzen irakaskuntza (Ellis, 2005). Gramatika lantzeko, oro har, egitura bera
erabiltzen zen (edo erabiltzen da): azalpena, adibideak eta ariketa meka-
nikoak. Finean, ikasleak ariketak automatizatzen ditu, eta ariketak zuzen
egiten; baina araua ahaztu egiten du, ez baitu barneratzen. Larsen-Freeman-
ek (2011) dioen bezala, jardueretan eskatzen dena egiteko gai izateak ez
du esan nahi ikaslea forma hori erabiltzeko gai denik. Izan ere, ariketak zu-
zen egiteak ez du bermatzen forma hori komunikazioan erabiliko duenik. 

Lehenago aipatu dugun bezala, aurrezagutza da helduen ikaskuntza-pro-
zesuaren ezaugarri nagusia. Beraz, euskalduntzeko prozesuan murgiltzen
diren ikasleek jada barneratuta dituzten edukien gainean eraiki beharko dute
hizkuntza berria. Horrenbestez, aurretik ikasteko erabili dituzten estrate-
giek zeresan handia izango dute bigarren hizkuntza ikasteko prozesuan.  

Autoreek ikas-estrategien definizio ezberdinak eman izan dituzte (Pikabea,
2002). Oxford-en arabera (1999), ikas-estrategiak dira ekintza, jarrera, tek-
nika edo urrats zehatz batzuk. Eta ikasleek hainbat estrategia erabili ohi di-
tuzte bigarren hizkuntzaren edota atzerriko hizkuntzaren edukietan hobe-
tzeko asmoz, eta baita hizkuntza bere horretan garatzeko ere.  

Ikerketa askok baieztatu dute eleaniztunek erraztasun handiagoa dutela, hiz-
kuntza berri bat ikasteko; hau da, bigarren hizkuntza ikasten hasten dire-
nean, pertsona elebakar batek zailtasun gehiago topatu ohi ditu pertsona ele-
bidunak edo eleaniztunak baino. Batez ere, gramatika ikastean izan ohi dira
trebeagoak eleaniztunak (Kemp, 2007). 

Bigarren hizkuntza edo atzerriko hizkuntza irakastean, joera izan da lehen
hizkuntza ahaztea eta konparaziorik ez egitea; alegia, helburu-hizkuntza hu-
tsetik hastea izan da metodologiarik zabalduena, zeren eta ez baitzen es-
trategia eraginkortzat hartzen lehenengo hizkuntzarekin alderatzea. Aitzi-
tik, badirudi desagertuz joan dela lehen hizkuntza ahaztearen joera hori eta
gaur egun lehen hizkuntza hartzen dela kontuan. Horixe da Cummins-ek
(1979) azaltzen duen interdependence hypothesis (interdependentziaren hi-
potesia). Ideia hau ikerketa ugarik baieztatu dute, frogatuz korrelazioak egi-
ten direla hizkuntzen artean (Cummins, 2013). Hizkuntzaren alderdi batzuk

2.4. Ikas-
estrategiak
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guztiz desberdinak izan ohi dira, hala nola ahoskera; baina beste ezauga-
rri batzuk antzekoak izaten dira hizkuntza guztietan. Ezaugarriez gain, gai-
tasunak eta trebetasunak ere eramaten dira hizkuntza batetik bestera. Com-

mon Underlying Proficiency esaten dio Cummins-ek (1979) hizkuntza guz-
tiek partekatzen duten ezagutzari. Alfabetizazioa, kontzeptuak eta ikas-es-
trategiak ezagutza horri esker transferitu ditzakegun gaitasun batzuk dira. 

Bi dira ikerketa-galderak:

• Zer oinarri behar ditu gramatika didaktikoak eraginkorra eta, aldi be-
rean, erakargarria izateko ikasleentzat?

• Gramatika barneratzeko estrategiarik erabiltzen al du euskara-
ikasle helduak?

Guztira, berrogeita hamar ikasleren galdetegiak bildu dira, hasierako mai-
lakoak (A2-B1 taldeetakoak). Gaztelania da ikasle guztien lehen hizkun-
tza, eta Euskal Autonomia Erkidegoan bizi dira. Berrogeita hamar horie-
tatik, 29ri elkarrizketa ere egin zaie.

Hiru tresna erabili dira2: 

1. Gramatikari buruzko pertzepzioa jasotzeko galdetegi irekia

2. Gramatika ikasteko estrategiak aztertzeko galdetegi itxia 

3. Gramatikarekiko ohiturak azaleratzeko elkarrizketa. 

Ikasleek hizkuntza aukeratzeko askatasun osoa izan dute, ikasleak eroso sen-
titzea bilatu baita, eta, helburua ahalik eta informaziorik gehien biltzea iza-
nik, beraien lehen hizkuntzan erantzuteko aukera eman zaie. 

Ikasleek, lehenbizi, galdetegi ireki hau bete dute. Gramatikaren ikaskun-
tzari buruzko galderak egin dira; oro har, metodologiaren eta ikasteko mo-
duaren ingurukoak. Horren helburua bikoitza izan da: batetik, ikasleak gaian
apur bat kokatzea, eta, bestetik, aztertzeko datu kualitatiboak biltzea. Gal-
detegi ireki honen xedea da lehenengo ikerketa-galderari erantzutea —Zer
oinarri behar ditu gramatika didaktikoak eraginkorra eta, aldi berean, era-
kargarria izateko ikasleentzat?—. 

3. Metodologia

3.1. Ikerketa-
galderak

3.2. Lagina

3.3.tresnak

3.3.1. Gramatikari
buruzko pertzepzioa
jasotzeko galdetegia

2 Ikus 1. eranskina —Gramatikari buruzko pertzepzioa—, 2. eranskina —Gramatika ikasteko estrate-
giak—, eta 3. eranskina —Gramatikarekiko ohiturak—.



Galdetegi itxi hau bi abiapuntu hartuta sortu da: batetik, didactiRed web-
guneko Test de estrategias gramaticales (Gomez del Estal, 2002) erabili
da, eta, bestetik, Strategic Processing in Grammar Learning (Kemp, 2007)
artikuluko estrategia batzuk hartu dira. Bi erreferentzia horietan topaturi-
ko estrategiak moldatu eta euskaratu ondoren sortu da azken galdetegia.  

Ikasleek estrategia bakoitza zer-nolako maiztasunez erabiltzen duten adie-
razi dute, Likert-en eskalaren bitartez; alegia, 1etik 5era arteko aukera egi-
nez (1 ia inoiz ez eta 5 ia beti). Gero, batu egin behar dira galdetegiko 15
galderetan lorturiko puntu guztiak; beraz, 15 da lor daitekeen gutxieneko
puntuazioa eta 75 gehienezkoa. 

Galdetegiei erantzun ostean, 29 ikasleri egin zaie elkarrizketa labur bat, eu-
ren gramatika-ohituren berri izateko. Elkarrizketa horien bidez, informa-
zio gehiago lortu nahi izan da, zertarako eta galdetegietan lortutako emai-
tzak osatzeko. Binakako edota hirunakako taldetan bildu dira gehienak; ba-
tzuek, aitzitik, nahiago izan dute bakarkako saioa. Hizkuntzari dagokionez,
ikertzaileak euskaraz egin du, baina elkarrizketaren arabera (edo elkarriz-
ketatuen eskariari jarraiki), kasu batzuetan, baita gaztelaniaz ere.

Ikasle batzuek ez diote lehenengo galderari erantzun. Hona hemen infor-
mazio gehien eman duten galderekin lorturiko emaitzak.

Berrogeita hamar galdetegi jaso dira, eta horietatik 44 ikaslek erantzun dio-
te lehenbiziko galdera horri. Berrogeita lau ikasleetatik, berrogeita bi dira
eleaniztunak; bik esan dute, euskaraz gain, gaztelania bakarrik dakitela. Gra-
fiko honetan ikus daiteke aldea:

3.3.2. Gramatika
ikasteko estrategiak

aztertzeko galdetegia

3.3.3. Gramatikare-
kiko ohiturak azalera-

tzeko elkarrizketa

4. Emaitzak

4.1. Gramatikari
buruzko pertzep-
zioa galdetegie-

tako emaitzak

4.4.1. Zein hizkuntza
dakizkizu? Zein mai-

latan (baxu, ertain,
altu)? (1. galdera)

1. irudia: Elebidun eta eleaniztunen kopurua
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Ikasleen % 82k dio gramatikak lagundu egiten diola, eta % 18 zalantzan
dago. Bigarren irudian daude jasota laguntzen diela adierazi dutenek eman-
dako arrazoiak. 

4.1.2. Gramatika
ikasteak lagundu 

egiten dizu ala
gehiago nahasten

zaitu? Zergatik? (2.
galdera)

4.1.3. Erabiltzen al
duzu gramatika 

ikasteko 
estrategiarik? 

Adibidez? 
(4. galdera)

2. irudia: Gramatika ikasteak laguntzen dienen arrazoiak

Galdera honekin, ondorengo galdetegian jasoko ziren erantzunak aurrei-
kusi nahi izan ziren; alegia, ikasleak gai al dira estrategiak erabiltzen di-
tuzten ala ez esateko? Izan ere, benetako erantzuna Gramatika ikasteko es-

trategiak galdetegiarekin jasotzen da. Berrogeita hamar ikasleetatik, 29k
baiezkoa eman dute, 18k ezezkoa eta hiruk zalantza adierazi. 

3. irudia: Estrategiak erabiltzen dituztenak. Ematen dituzten adibideak
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Galdera honi gehiengoak baiezkoa eman dio. Berrogeita hamar ikasleeta-
tik, 46k diote gramatika ikasteak komunikazioan laguntzen diela, % 92k
alegia. Hurrengo taulan jaso ditugu emandako arrazoiak.

Gramatika komunikaziorako behar dutenen arrazoiak

Galdera honi ere gehiengoak erantzun dio baietz: 50 ikasleetatik, 44k dio-
te gramatika beharrezkoa dela hizkuntza bat ondo jakiteko (% 88k), lauk
beharrezkoa ez dela (% 8k) eta bi ez daude ziur (% 2). 

Hurrengo irudian azaltzen dira ikasleek aipatutako baliabideak, eta zenbatek
aipatu duten baliabide bakoitza, lehentasunen arabera ordenatuak:

4.1.4. Gramatika
ikasteak 

komunikazioa 
hobetzen laguntzen

dizu? Zergatik? 
(6. galdera)

1. taula

4.1.5 Hizkuntza bat
ondo jakiteko, 

gramatika 
beharrezkoa dela

uste duzu? Zergatik?
(7. galdera)

4.1.6 Gramatika 
ikasteko, batez ere,

zerk laguntzen dizu?
Irakaslearen 

azalpenak arbelean,
adibideek, ariketek,

kide baten 
azalpenak, besterik?

(8. galdera)

Zuzen hitz egiteko eta esaldiak osatzeko 25

Arauak behar dituztelako 9

Esan nahi dutena esan ahal izateko 5

Ziurtasuna izateko 4

Besteei ulertzeko 3
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Hamabost estrategia daude; beraz, gutxieneko puntuazioa 15 da eta gehie-
nezkoa 75. Hauexek dira lortu diren puntuazioak:

Orotara, 29 ikasle elkarrizketatu dira. Galdera orokorrak egin dira, eta ez
da gidoi zurrunik erabili. Ideia batzuk hainbat ikaslek errepikatu dituzte,
eta hainbat kategoriatan banatu dira esaldi horiek guztiak. Hogeita bost ikas-
lek esan dute beharrezkoa dutela gramatika. Hamahiruren esanetan, gra-

4. irudia:

4.2. Gramatika
ikasteko estrate-
giak galdetegie-

tako emaitzak

4.3. Gramatikare-
kiko ohiturak 

elkarrizketetako
emaitzak

Gramatika ikasteko erabilgarriak zaizkien baliabideak3

3 Besteak atalean, batek bakarrik aipatutako baliabideak sartu dira. Ikus 8. taula..

5. irudia: Galdetegi itxian lortu diren puntuazioak
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matikaren arauak aplikatzen saiatzea izan ohi da gehien erabiltzen duten
estrategia. Azken horrekin lotuta, bederatzi dira lotzen dutenak gramatika
erabilerarekin; hau da, gramatika komunikazioarekin. Lau ikaslek, aitzitik,
ez diete arauei erreparatzen hitz egitean, baina bai idazlanetan. 

Hamar ikaslek aipatu dute oinarri hitza. Ikasle horientzat, gramatika da hiz-
kuntzaren lehenbiziko pausoa, segurtasuna ematen dien oinarria. Beste zor-
tzik, aldiz, gramatika hartzen dute egituratzat, antolatzeko tresnatzat edo
eraikuntza-prozesutzat. Bederatzi dira esan dutenak euskararen gramatika
beste hizkuntza batzuenarekin alderatzen dutela, eta lau dira inongo kon-
paraziorik egiten ez dutenak. Arauei eta formei erreparatzen ez dieten bost
erantzun jaso dira, testuinguruan oinarritzen direnak elkarrizketa baten esa-
nahia ulertzeko. Bi ikaslek, aldiz, esan dute zehazki arauei eta formari erre-
paratzen diotela. 

Euskara dakitenei zuzentzeko eskatzea izan da aipatu duten beste estrate-
gia bat. Bost ikaslek diote konfiantzazko jendeari zuzentzeko eskatzen die-
tela, baina beste hiruk kontrakoa diote; hau da, ez zaiela gustatzen inork
zuzentzea haien berbaldia, ezeroso sentitzen direlako eta elkarrizketaren ha-
ria mozten delako. 

Irakurleak gogoan izango du sarreran aipaturiko bi galderei erantzun nahi
izan zaiela ikerketa-lan honen bidez. Atal honetan, emaitzekin atera diren
ondorioak agertzen dira, hasieran finkatu ziren bi ikerketa-galderei eran-
tzuteko asmoz.

Honako hau da ondorio nagusia: gramatika beharrezkoa da Lasarte-Oria-
ko udal-euskaltegiko eta Donostiako Urrats euskaltegiko lehenengo mai-
lako ikasleentzat. Gainera, ikusi da gramatika eta komunikazioa ez dituz-
tela bereiz ikusten; alegia, uztarturik doazela eta bata beharrezkoa dela bes-
tea garatzeko. Oro har, ondorioztatu da erabiltzen direla hainbat estrategia. 

Zortzi dira, guztira, proposatuko ditugun oinarriak.

1.- Gramatikaren oinarri sendoa eskaini behar da.

Oro har, aztertu diren ikasleen gehiengoak dio beharrezkoa dela gramatika.
Hizkuntzaren oinarria da, egitura ematen diena eta antolatzeko tresnak es-
kaintzen dizkiena. Ellis-ek (2005) dioen bezalaxe, ikasleek hasiera batean
buruz ikasten dituzte egiturak, eta ondoren ikasitako hori zatitzen doaz, ana-
lizatu ahal izateko. Horixe da gramatikak eskaintzen diena, hizkuntzaren ele-
mentu bakoitza aztertzeko aukera. Arrazoia eta zergatiak, hain zuzen.

2.- Gramatikak komunikaziora bideratua egon behar du.

Bi joera nagusitu izan dira (Martín Peris, 1998): gramatikala eta komuni-
katiboa. Hala ere, gaur egun biak uztartzeko joera dago, eta aurkakotasu-

5. Ondorioak eta

inplikazioak

5.1. Zer oinarri 
behar ditu 
gramatika 

didaktikoak eragin-
korra eta, aldi 

berean, 
erakargarria 

izateko 
ikasleentzat?
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nik ez duten bi kontzeptu dira; alegia, gramatika testuinguru komunikati-
bo batean ikasteko eta irakasteko aukera dago. Gramatikari buruzko per-

tzepzioa galdetegiko seigarren galderan galdetu zaie ea gramatika ikaste-
ak komunikazioan laguntzen dien, eta gehiengoak baietz esan du; beraz,
baieztatzen da komunikazioa eta gramatika uztartuta joan daitezkeela. El-
karrizketetan aipatu da, alde batetik, saiatzen direla klasean ikasitako arau
gramatikalak ondoren kalean erabiltzen eta, bestetik, telebista ikustean edo-
ta irakurtzean ere erreparatzen dietela ikasitako forma horiei. 

3.- Input ulergarria eskaini behar da: azalpenak argi eta adibidez jo-

siak eman behar dira.

Oro har, gramatika ikasteak lagundu egiten du; horixe diote, behintzat, azterketa
honetako ikasleek. Hala ere, batzuek diote zenbaitetan nahasgarriak izan ohi
direla azalpenak eta galduta sentitzen direla. Dena dela, garrantzi handia ema-
ten zaio kalitatezko azalpenari. Izugarri eskertzen dute irakasleak era batera
baino gehiagotara ematea azalpena, baita adibide ugari baliatzea ere.

4.- Kontuan hartu behar dira ikasleen aurrezagutzak.

Kasu gehienetan, ez dira kontuan hartzen ikasleek aurretik dakizkiten hiz-
kuntzak, eta, hizkuntza berria ikasteko, ikasleak beraiek ere ez dira balia-
tzen hizkuntza horien egiturez. Gutxi batzuek soilik diote euskara beste hiz-
kuntzekin alderatzen dutela. Kanadako lehenbiziko murgiltze-programe-
tan, lehenengo hizkuntza ez zen abiapuntutzat hartzen, eta irakasleek modu
zorrotzean banatu behar izaten zituzten bi hizkuntzak (Cummins, 2013).
Hala ere, ideia hori laster hasi zen aldatzen, eta gaur egun ikasleen aurre-
zagutzak kontuan hartzeko joera dago.

5.- Zuzendu egin behar dira akatsak.

Zuzentasuna da ikasleek gehien baloratzen duten alderdietako bat. Askok
diote gramatika ondo hitz egiteko eta idazteko behar dutela. Elkarrizketan
azpimarratu dute konfiantzazko jendeari zuzentzeko eskatzea dela erabil-
tzen duten estrategietako bat. Zuzen hitz egin eta idatzi nahi dute, akatsik
egin gabe, eta gramatikak horixe eskaintzen diela diote.

Esan nahi dutena adierazten laguntzen dio gramatikak azterketa honetako 50
ikasleen gehiengoari. Interpretazio okerrak ekidin, eta pentsatzen dutena zu-
zen transmititzeko gai nahi dute izan. Beraz, gramatikak esaldiak osatzeko ba-
liabideak eskaini behar dizkie, esan nahi duten hori adierazi ahal izateko.

6.- Ziurtasuna eman behar du gramatikak.

Esan bezala, gramatikak egitura eskaintzen du, baita hizkuntza antolatze-
ko tresnak ere. Esaldiak osatzeko, gramatikaren beharra azpimarratu dute
ikasle askok. Gramatika menderatzen dutenean, zuzen hitz egiten ari diren
ziurtasuna sentituko dutela diote; alegia, batzuetan, esan dutena ondo esan
ote duten zalantza sortzen zaie, eta uste dute gramatika ikasteak zalantza
hori ez izaten laguntzen diela.
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7.- Kontuan hartu behar da aniztasuna.

Ikasle askok diote batzuetan ezin diotela klaseko erritmoari jarraitu. Kon-
tuan hartu behar da taldean erritmo ezberdinak egongo direla. Ikerketa uga-
ritan ikusi da, irakaskuntza-ikaskuntzaren prozesuak arrakasta izan dezan,
orekatuak izan behar direla jarduerak; hau da, ikasleari bere gaitasunen ara-
berako jarduerak eskaini behar zaizkiola (Abio, 2006). Oso ariketa errazak
eskatzen bazaizkio, aspertu egingo da; aitzitik, jarduerak oso zailak badi-
ra, amore emango du. Beraz, gramatika didaktikoak jarduera orekatuak es-
kaini behar ditu: erronka izan, baina ikaslearen gaitasunekin bat datozenak.

8.- Baliabideak eskaini behar dira.

Baliabideei buruz itaundu zaie Gramatikari buruzko pertzepzioak galde-
tegiko azkeneko galderan. Gehiengoak esan du, gramatika ikasteko, azal-
pena dela erabilgarriena. Ariketak eta adibideak ere eskatzen dituzte ikas-
le horiek. Guztira, hamabost baliabide aipatu dira galdetegi horretako 8. gal-
deran. Beste galderetan ere baliabide eta tresna ugari azpimarratu dira. Be-
raz, beharrezkoa da baliabide ugari eskaintzea, bakoitzak nahiago duena
aukera dezan.

Ikerketa-galdera honi erantzuteko, lehenbizi alderdi batzuk argitu behar dira.
Kontzienteak al dira ikas-estrategiak? Pikabearen (2002) esanetan, estra-
tegiak aurrera eramaten ditugun plan kontzienteak dira. Peralesek (2010)
dio estrategiak hiztun guztiok erabiltzen ditugula; beraz, badirudi ez dire-
la guztiz kontzienteak bere ustean.  

Gramatikari buruzko pertzepzioa galdetegian estrategiarik erabiltzen du-
ten galdetu zaie. Batzuek baiezkoa adierazi dute, beste batzuek ezezkoa eta
gutxi batzuek, berriz, ez dakite erabiltzen dituzten ala ez. Ondoren, galdetegi
itxian ikusi da denek erabiltzen dituztela noizbait estrategiak, inork ez bai-
tu atera 15eko puntuazioa. 

Gaiari buruzko literatura aztertu denean, ikusi da ikerketa askok frogatu du-
tela eleaniztunek elebidunek baino estrategia gehiago erabiltzen dituztela (Kemp,
2007). Lan honekin ezin dugu bien arteko aldea antzeman, ia guztiak elea-
niztunak baitira. Hala ere, ikusi da maiz erabiltzen dituztela estrategiak azterketa
honetako ikasleek, eta, gehienak eleaniztunak direnez, berretsi egin da elea-
niztunek ikas-estrategiak erabiltzeko duten erraztasuna. 

Bestalde, ikas-estrategien eta erabileraren arteko lotura ikusi da, arauak apli-
katzea aipatu baita estrategia nagusitzat galdetegi irekian eta elkarrizketan.
Ikasle gehienek diotenaren arabera, testuinguruan kokatu behar dira gra-
matika ikasteko arauak. Pikabeak (2002) frogatu zuen ikas-estrategietan oi-
narritzen den irakaskuntzak bigarren hizkuntzaren erabilera bultzatzen due-
la, beste hainbat faktoreren artean. 

5.2. Gramatika 
barneratzeko 
estrategiarik 

erabiltzen al du
euskara-ikasle 

helduak?
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Eranskinak

1. eranskina: Gramatikari buruzko pertzepzioa

Aldez aurretik, eskerrik asko ikerketa txiki honetan parte hartzeagatik. Ez arduratu akatsen bat egiten badu-
zu, ez baitugu zure hizkuntza-maila ebaluatuko. Ez dago erantzun onik edo txarrik. Irekiak dira galderak,
eta erantzunak ere hala izatea espero dugu. Informazioa jaso nahi dugu, eta, horrexegatik, nahi duzun hizkuntza

aukeratu dezakezu.
Queremos darte las gracias por participar en esta pequeña investigación. No te preocupes si cometes algún

error, no vamos a evaluar tu nivel del idioma. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Las preguntas son

abiertas y esperamos que las respuestas también lo sean. Queremos recoger la mayor cantidad de informa-

ción posible, por lo que puedes elegir en qué idioma prefieres contestar. 

Hizkuntza-ikasle izana zara, oraintxe bazara eta aurrerantzean ere izango zara. Erantzun galderei, hizkuntzak
ikasten eskuratu duzun esperientzian oinarrituta.
Has sido, eres y serás aprendiz de idiomas. Contesta a las preguntas basándote en la experiencia que tienes

aprendiendo idiomas.

1 Zein hizkuntza dakizkizu? Zein mailatan (Baxua, Ertaina, Altua)? 
¿Qué idiomas sabes? ¿En qué nivel (Bajo, Medio, Alto)?

2 Gramatika ikasteak lagundu egiten dizu ala gehiago nahasten zaitu? Zergatik? 
¿Aprender gramática te ayuda o te lía más? ¿Por qué?

3 Nola sentitzen zara klasean arau gramatikal berri bat aurkezten denean? Adibidez, irakasleak arau bat
azaltzen duenean. 
¿Cómo te sientes cuando aparece en clase una regla gramatical nueva? Por ejemplo, cuando el profe-

sor explica una regla.

4 Erabiltzen al duzu gramatika ikasteko estrategiarik? Adibidez? 
¿Utilizas estrategias para aprender gramática? ¿Por ejemplo?

5 Euskararen gramatika zure lehen hizkuntzan (edo menderatzen duzun beste hizkuntzaren batean) azal-
duko balizute, hobeto ulertuko zenuke? 
¿Crees que si te explicaran la gramática del euskera en tu primer idioma o en un idioma que dominas,

entenderías mejor?

6 Gramatika ikasteak komunikazioa hobetzen laguntzen dizu? Zergatik? 
¿Estudiar gramática te ayuda a la hora de comunicarte? ¿Por qué?

Entzumena Irakurmena Mintzamena Idazmena

Euskara

Gaztelania

Ingelesa

Frantsesa

Besterik
……………
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7 Hizkuntza bat ondo jakiteko, gramatika ikastea beharrezkoa dela uste duzu? Zergatik? 
¿Crees que aprender gramática es imprescindible para poder dominar un idioma? ¿Por qué?

8 Gramatika ikasteko, batez ere, zerk laguntzen dizu? Irakaslearen azalpenak arbelean, adibideek, arike-
tek, kide baten azalpenak, besterik? 
¿Qué es lo que más te ayuda a la hora de aprender gramática? ¿La explicación del profesor en la pi-

zarra, los ejemplos, los ejercicios, la explicación de algún compañero, algún otro aspecto no nombra-

do anteriormente?

Mila esker zure erantzunengatik! / ¡Muchísimas gracias por tus respuestas!
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2. eranskina: Gramatika ikasteko estrategiak

Gramatika ikasteko estrategia batzuk dituzu test honetan. Gramatika nola ikasten duzun jakin nahi dugu. Amaie-
ran, zure ikasketa-prozesua nola hobetu ikusteko aukera izango duzu. Eskuineko taulan, estrategia bakoitza
zein maiztasunez erabiltzen duzun jarri behar duzu.
En este test encontrarás algunas estrategias para aprender gramática. Queremos saber cómo aprendes gra-

mática, y al final del test, te damos algunos consejos para mejorar tu proceso de aprendizaje. En la columna

de la derecha debes indicar con qué frecuencia utilizas cada estrategia:

1. Ia inoiz ez. Casi nunca.

2. Gutxitan. Pocas veces.

3. Batzuetan. Algunas veces.

4. Maiz. Frecuentemente.

5. Ia beti. Casi siempre.

Adibidea:
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PUNTUAKETAK

1. 0tik 35era. Hizkuntzaren ikaskuntzan oztopoak topatzen dituzu? Zure gramatikaren ikasketa-prozesua
hobetzea gustatuko litzaizuke? Iruditzen zaizuna baino errazagoa da. Begiratu arretaz emango dizkizu-
gun aholkuak. 1 eta 2 puntu dituzten ariketei erreparatu, eta saiatu aztertzen ea zergatik erabiltzen ditu-
zun hain gutxitan. Askotan, hitz egiten ari garenean, zaila da gramatikaren arauetan arreta jartzea, ga-
rrantzitsuena komunikatzea lortzea baita. Haatik, irakurtzen edota idazten ari garenean, patxada handiagoa
izan ohi dugu. Saiatu estrategia hauek erabiltzen, irakurtzen eta idazten duzunean. Ziur zeure gramati-
karen ulermena eta erabilera hobetzen joango zarela horrela. Eutsi goiari! Lortuko duzu!

2. 35etik 55era. Gramatika garrantzitsua dela uste duzu? Hobeto idatzi eta hitz egin nahiko zenuke? Ez
duzu lan zaila, zuk zeuk ezagutzen duzu-eta bidea! Saiatu 1 eta 2 puntu dituzten estrategiei erreparatzen,
jakiteko zergatik erabiltzen dituzun gutxitan. Batzuetan, ez gara konturatzen gramatikarekin gauza asko
egin ditzakegula. Saiatu 3 eta 4 puntu dituzten estrategiak gehiagotan erabiltzen, bereziki irakurtzen edo-
ta idazten ari zarenean, denbora gehiago duzulako. Baina ez ahaztu hitz egiten edota entzuten ari zare-
nean arreta jartzea. Badakizu gramatikak hizkuntza hobetzen laguntzen dizula. Ahalegin txiki bat egi-
ten baduzu, laster ikusiko dituzu hobekuntzak.

3. 55etik 75era. Badakizu gramatika oso garrantzitsua dela, hizkuntza guztiz menderatzeko. Gramatika bi-
kain erabiltzen duzu. Hala ere, aztertu puntu gutxien dituzten estrategiak, eta saiatu maizago erabiltzen,
bereziki irakurtzen edota idazten ari zarenean, baina, baita ere, hitz egiten edota entzuten ari zarenean.
Gramatika ikasteko modu bikaina duzu: jarraitu lanean orain arte bezala, eta hizkuntza guztiz mende-
ratzea lortuko duzu. Kontuan hartu badirela pertsona batzuk bakarrik gramatikan pentsatzen dutenak eta
jariotasunez hitz egitea zail egiten zaienak. Zure kasua da? Horrela bada, hitz egiten ari zarenean, saia-
tu arauak pixka bat ahazten, komunikazioan etenik egon ez dadin. Bakarrik zaudenean, pentsatu zer esan
duzun eta saiatu zure akatsak aurkitzen. 
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3. eranskina: Gramatikarekiko ohiturak

Hizkuntza bat ondo eskuratzeko, gramatika ikastea beharrezkoa dela uste duzu? ¿Crees que es necesario

estudiar gramática para poder adquirir bien un idioma?

1. Gustura sentitzen zara gramatika lantzen duzunean, ala gorroto diozu? ¿Te sientes a gusto cuando tra-

bajáis la gramática o la odias?

2. Uste duzu aurretik ikasi dituzun hizkuntzek gramatika eskuratzen laguntzen dizutela? ¿Te ayudan a ad-

quirir la gramática los idiomas que has aprendido antes?

3. Nola definitzen duzu gramatika? ¿Cómo defines la gramática?

Egiten al duzu ikasitako eduki gramatikalen hausnarketa? Saiatzen al zara klasean landutakoa ondo-

ren praktikan jartzen? ¿Intentas reflexionar sobre los contenidos gramaticales? ¿Intentas poner en prácti-

ca lo aprendido en clase?

4. Uste duzu gramatikak hizkuntza erabiltzean laguntzen dizula? ¿Crees que la gramática te ayuda a la

hora de utilizar el idioma?

5. Erabiltzen duzu klasean landutako eduki gramatikala ondoren kalean? ¿Utilizas el contenido gramati-

cal aprendido en clase después en la calle?

6. Telebista ikusten duzunean, saiatzen zara ikasitako eduki gramatikal horiek identifikatzen? Cuando ves

la tele, ¿intentas identificar los contenidos gramaticales trabajados en clase?

7. Ausarta izan ohi zara eduki gramatikal berriak praktikan jartzeko garaian? ¿Sueles ser valiente a la hora

de poner en práctica contenidos gramaticales nuevos?

a. Adibidez, gaur klasean eduki gramatikal berri bat ikasi duzue, orain arte zuretzat ezezaguna zena.
Gaur eduki gramatikal hori erabiltzen saiatuko zara, nahiz eta gaizki erabili? Por ejemplo, hoy

en clase habéis aprendido un contenido gramatical nuevo que hasta ahora era desconocido para

ti. ¿Hoy intentarás utilizar ese contenido gramatical aunque lo utilices mal?

8. Solaskide programan parte hartzen duzu? ¿Participas en el programa de Solaskide?

a. Baiezkoa bada: Zerbait ondo esan duzun zalantza sortzen bazaizu, galdetzen diozu zeure so-
laskideari ea ondo esan duzun? Edo berak ezagutzen ez duzun zerbait esan badu, zergatik esan
duen horrela galdetzen diozu?  Si es que sí: Cuando tienes la duda de haber dicho algo bien,

¿Le preguntas a tu Solaskide a ver si lo has dicho bien? O si él o ella dice algo que no cono-

ces, ¿Le preguntas por qué lo ha utilizado así?

9. Saiatzen zara jendeari entzuten dizkiozun esaldien zergatia bilatzen? ¿Intentas buscar el porqué de las

frases que oyes?


