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Artikulu honetan ideia nagusi hau aurkeztu nahi dut: bigarren hizkuntzaren

ikaskuntzan (BHI) bigarren hizkuntzaren (H2) ikaskuntzari lotutako dimen-

tsio psikologiko eta emozionala kontuan hartu behar direla, baina ikerketa-

-programa hori gauzatzen hasi aurretik zenbait oztopo epistemologiko eta

metodologiko gainditu beharra dagoela. Ideia hori azaltzeko, lankideekin

batera azken hamarkadan zehar garatu ditudan bi ikerketa-programa azter-

tu ditut zehaztasun handiz, bi alderdi hauetan oinarrituz nagusiki: kanpora-

koitasuna (estrabertsioa) aztertu dugu, batetik, BHIn gizabanakoen arteko

desberdintasunen tradizioaren barruan ikertu beharreko aldagai psikologi-

kotzat hartuz, eta H2)n emozioak nola adierazten diren aztertu dugu, beste-

tik.

Artikuluan zehar azaltzen dudanez, ikerketa isolatu edo bakartuen aurka

jotzen dut. Eta instrukzio bidezko BHIn jakintza-alorren arteko harreman

handiagoa behar dela diot. Testuan esaten dut aniztasun metodologiko eta

epistemologiko handiagoa izango bagenu, instrukzio bidezko BHIren gai-

neko ikerketak hobetu egingo liratekeela.

Azkenik, iruditzen zait ikertzaileek afektua eta emozioak gehiago aztertuko

balituzte, atzerriko hizkuntzak ikasteko materialen egileak eta atzerriko hiz-
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kuntzen irakasleak gehiago arduratuko liratekeela ikasleei emozioak H2n

komunikatzen eta hizkuntza horretan gaitasun soziokulturalak garatzen ira-

kasteko garaian.

Artikulu honetan azaltzen dut instrukzio bidezko H2ren ikaskuntzaren
alorrean oinarri teoriko eta metodologikoak zabaldu beharra dagoela.
Eta, horretarako, adierazten dut H2ren ikaskuntzari lotutako alderdi psi-
kologiko eta emozionalak ere aintzat hartu behar direla gure ikerketa-
-programetan. Alor hori zabaltzeaz gain, xehetasun handiagoz landu eta
sakondu ere egin behar delakoan nago. Izan ere, alor hori ikuspegi zaba-
lago batetik landuz gero, aldagai aske bereizle asko –kuantitatiboak
nahiz kualitatiboak– jasotzen dituzten ikerketak ere aintzat hartuko geni-
tuzke. Halako aldagaiak instrukzio bidezko BHIko ikerketetan (Bigarren
Hizkuntzaren Ikaskuntza) agertzen dira, normalean.

Bestalde, sakonera eta xehetasun handiago lortuko genuke instrukzio
bidezko BHIren alorrean, baldin-eta lagin behar bezain handiak jasotzen
dituzten ikerlanak aztertuko bagenitu. Halako azterketek alderdi hauei
buruzko xehetasunak eman beharko lituzkete, noski: aldagai bereizleen
desbiderapen tipikoak, batez bestekoak, populazioaren deskribapen
zehatzak, prozedura esperimentala, aldagaiak (cf. Grosjean, 1998) eta
BHIko bibliografian normalean agertzen ez diren aldagai psikologiko
bereizleak.

Gure ikuspegia zabaltzearekin batera, azpi-eremuren bateko aurkikuntzak
BHIko komunitate osoari jakinarazi beharko litzaizkioke, batzarretan
egindako aurkezpenen bidez edo ikuspegi zabala duten aldizkarietako
artikuluen bidez.

BHIren ikertzaileek inguruko eremuetan izandako aurrerapenen berri
izan behar dute, beren ikerketetarako lagungarriak izan daitezkeen hei-
nean. Norbanakoen arteko desberdintasunen inguruko ikerketa psikolo-
gikoak zertan diren jakitea, adibidez, lagungarria izan dakiguke ikasle
ezezagun prototipikoari buruz dugun ikuspegi monolitikoa baztertzeko,
zeren-eta askotan galdu egiten baita halako ikasleen nortasuna talde han-
diei buruzko batez bestekoez hitz egiten dugunean.

Artikulua honela antolatuta dago: lehen zatian aztertzen dira instrukzio
bidezko BHIren inguruko zenbait alderdi metodologiko eta epistemolo-
giko. Bertan azaltzen dudanez, BHIn aurrera egiteko modurik onena da
bakarkako ikasleak eta taldeak aztertzea, ikerketa-ildo egokiak erabiliz.
Izan ere, H2 ikastearen inguruko ikerketetan emaitza hobeak lortuko
genituzke, nire ustez, baldin-eta parte-hartzaileen jatorri kultural eta
soziodemografikoa zabaldu eta ikerketa kuantitatiboa eta kualitatiboak
uztartuko bagenitu. Era berean, azpimarratzen dut ikerketetan isolazio-
nismoa saihestu beharra dagoela. Eta nabarmentzen dut komeni dela
jakintza-alorren arteko ikerketak elkarrekin uztartzea.

Artikuluaren bigarren eta hirugarren zatian, aurreko puntu horiei buruz-
ko azalpenak eta adibideak ematen ditut BHIren inguruko ikerketan asko
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zabaltzen ari diren bi gai aipatuz bereziki, azken boladan nire lankidee-
kin batera gai horiek jorratzen ari naiz-eta.

Hauek dira bi gai horiek: batetik, kanporakoitasunak eta beste aldagai
psikologiko batzuek H2ren ikaskuntzan banakakoen artean dauden des-
berdintasunetan duten eragina, eta bestetik, emozioen adierazpena H2n.

Azkenik, artikuluaren amaieran esaten dudanez, oso garrantzitsua da
ikertzea H2ren irakaskuntzarako, emozioen hizkuntza, eta, afektua eta
pertsona arteko hizkuntz funtzioak adierazteko gaitasuna.

Bestalde, zenbait galdera etiko mahaigaineratzen ditut ikasketa-planean
emozioen inguruko hiztegia sartzearen inguruan, eta, aldarrikatzen dut
H2ren erabiltzaileek eskubidea dutela H2 horretako arau soziopragmati-
koetatik aldentzeko.

Nire ideiak azaltzen hasi aurretik, bi ohartxo egin nahi ditut: lehenengoa,
BHIren baitan afektuaren eta emozioaren inguruko ikerketa-eremuko
definizioei buruzkoa, eta bigarrena, artikulu hau idaztera eraman nauten
alderdi pertsonal eta profesionalei nahiz ekimenei buruzkoa.

Lehen puntuari dagokionez, kontuan hartu behar dugu BHIn afektuaren
eta emozioen eremua segidako jakintza-alor hauen arteko bidegurutzean
dagoela: soziolinguistika, soziopragmatika, kulturen arteko pragmatika,
hizkuntzalaritza kognitiboa, psikologia soziala, psikologia kognitiboa eta
psikologia kulturala.

Jakintza-alor horietako funtsezko kontzeptu batzuk hainbat alorretan
erabiltzen dira. Adibidez, Barron-en arabera (2003), gaitasun pragmati-
koa hiru ezagutzatan oinarritzen da: “hizkuntza jakin batean ilokuzio
zehatzak egiteko dauden hizkuntz baliabideen ezagutza; hizketa-egintza-
ko alderdi sekuentzialen gaineko ezagutza; eta azkenik, hizkuntza jakin
bateko baliabideak testuinguruaren arabera ondo erabiltzeko beharrezko
ezagutza” (10. or.).

Kasper-ek eta Rose-k (2001) azken ezagutza-mota azpimarratzen dute
gaitasun soziopragmatikoaren definizioa ematean: “parte-hartzaileek
komunikazio-egintzez egiten duten interpretazio eta erabileraren azpian
dauden pertzepzio sozialak” (2. or.). Lyster-ek ere (1994) ezagutza-mota
horri heltzen dio gaitasun soziolinguistikoa definitzean: “hizkera sozial-
ki onargarria testuinguru zehatz batean sortzeko eta jasotzeko gaitasuna”
(263. or.).

Dewaele-k eta Pavlenko-k (2002) hitzik gabeko komunikazioaren osa-
gaia gehitu zuten gaitasun soziokulturalari buruzko definizioan, hots,
“hizkuntz komunitate jakin bateko gainerako kideen antzera, hitzezko
nahiz hitzik gabeko jokamoldeak identifikatu, sailkatu, hauteman eta
gauzatzeko” gaitasuna (268. or.).

Ikusi dugunez, kontzeptu batzuk alor batean baino gehiagotan agertzen
dira eta horrek erakusten digu BHIren ikertzaile askok hainbat ikuspegi
uztartzen dituztela, tarteko hizkuntzaren pragmatikako edo kultur arteko
komunikazioko alderdiak ere bereganatuz, aldi berean.
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Bestalde, idazle eta adituen ikuspegiak haien esperientzia profesional eta
pertsonalaren araberakoak izaten direnez, komeni da irakurleek jakitea
idazle honen prestakuntza eta jatorria zein den. Neure burua aurkeztuko
dut, beraz: Europako BHIren ikertzailea eta atzerriko hizkuntzen irakas-
lea naiz, eta bi alorrak jorratzen ditut maila berean.

Bruselako eta Londresko unibertsitateetan aritu naiz ikasten, irakasten
eta ikertzen. Nire ikasketek eragin handia izan dute irakaskuntzari eta
ikerketari buruz dudan ikuspegian, eta biak ere txanpon beraren bi alde-
tzat dauzkat. Horregatik, artikulu honen azken zatian aipatzen dudanez,
BHIri buruz ikerketa onak egitea funtsezkoa iruditzen zait irakaskuntza-
-jardunbide onak garatzeko. Ikerketa nahikorik ez badugu eskura, orduan
material eta ikasketa-plan egokiak lantzeko behar beste ezagutzarik ez
izateaz gain, zalantzan geldituko da hizkuntz eremu horiek irakasteko
zilegitasuna.

Historian zehar, instrukzio bidezko BHIren gaineko ikerketak taldeetan
oinarritu dira gehienbat, banakoetan beharrean. Arreta taldeetan jartzea
hainbat arrazoiri zor zaie. Batetik, alderdi praktiko hutsa daukagu. Izan
ere, irakasle eta ikertzaileak taldeekin aritzen dira hizkuntza-klaseetan,
eta esperimentuak ere taldeetan oinarritzen dituzte. Halako edo halako
irakaskuntza-teknikak talde desberdinetan duten eragina aztertzen dute
normalean. Bestetik, lehentasuna taldeei eta ez banakoei emateko biga-
rren arrazoi historikoa Chomskyren jatorrizko hiztun ideala kontzeptua-
ri zor zaio. Eta hor banakoen arteko aldeek ez dute axolarik.

Parte-hartzaile taldeek komunean dutena da axola duena, eta ez bakoi-
tzaren berezitasunak. Baina kontuan izan beharko genuke, bestalde, talde
handien batez bestekoekin aritzea batez besteko ikasle ezezagunak sor-
tzeko modu bat dela, eta orokortze errazak egiteko ahalegin horretan tes-
tuinguru soziokultural oso zehatzetan diharduten banakako ikasleak eta
haien kultura, psikologia, hizkuntza, gizarte eta ezagutza alorreko bere-
zitasunak ahaztu genitzakeela.

Ikertzaile postmodernistek ekarpen handia egiten diote gure alorrari
ikuspegi berriak jorratzean, zergatik-eta BHIk duen ikuspegi enpiriko
nagusia gaitzetsi eta ikasleak aldagai multzo soiltzat hartzeari uko egiten
diotelako. Sexua, adina, arraza eta klase soziala bezalako kategoria esta-
tiko eta homogeneoak baztertu eta nortasun pertsonala eta H2ren soziali-
zazioa ikertzen dituzte, besteak beste (Belz eta Kinginger, 2002, 2003;
Pavlenko, 2002).

Ikasgelako ikas-prozesua baino gehiago interesatzen zaie nola erabiltzen
den ikasitako hizkuntza berria eskolatik kanpo xede-hizkuntzako hiztu-
nekin benetako erlazio eta elkarrizketetan. Bestela esanda, haien helbu-
rua da ikertzea ikasle jakin batek xede-hizkuntza ulertzeko duen
ahalmena gizarteko erlazio eta elkarrizketa egokien bidez nola garatzen
duen, zeren-eta nortasun pertsonalaren inguruko kontuak baitaude joko-
an halakoetan (Belz eta Kinginger, 2002).

Oztopo

metodologiko eta

epistemologikoak

Taldeen eta

banakakoen arteko

tentsioa BHIren

ikerketan
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Frantseseko eta alemaneko errespetuzko izenordainei buruz egindako
ikerketa batean, adibidez, hauxe esan zuten Belz-ek eta Kinginger-ek
(2003): “forma horiek erabiltzen ikastea eta haien esanahia ulertzea hiz-
kuntz sozializazioko kontua da hizkuntz ikaskuntzakoa den bezainbatean
(208. or.). Gure arreta ikasleak H2z egiten duen benetako erabileran jar-
tzean aldatu egiten da gure ikuspegia (Cook, 2002). Izan ere, H2ren ikas-
lea H2ren benetako hiztuna ere bada,

hots, bigarren hizkuntza bat edozein mailatan dakien eta erabiltzen
duen pertsona. Urtetan zehar H2ko ingurune batean jardun duen
pertsona bati erabiltzaile beharrean ikasle deitzea iraingarria izatea
da izendapen hori erabiltzeko arrazoietako bat. Hogeita bost urtean
bigarren hizkuntza erabili izan duen pertsona berrogeita hamar urte-
ko jatorrizko hiztuna H1ren [lehen hizkuntza] ikaslea den bezainba-
tean da H2ko ikaslea (4. or.).

Ikaslea jakin-min zientifikoko aztergaia izateaz gain, bere ikas-prozesua-
ren lekuko garrantzitsua ere bada. Atzerrian ikasten jardundako ikasleei
egindako elkarrizketetan ikusi denez (Evans, 1988; Kinginger eta Farell,
2004), alde handia dago ikasle batzuen eta besteen artean, atzerriko
gizarte horretan izandako jokamoldean. Ikasle batzuek aukera guztiak
erabiltzen dituzte xede-hizkuntzako jatorrizko hiztunekin hitz egiteko.
Beste batzuek, aldiz, ez dute ia harremanik izaten beren hizkuntz komu-
nitateaz kanpoko jendearekin.

Batzuen eta besteen jokamoldeen arteko alde handi horren ondorioz
egongo da halako aldea, bai, batzuek eta besteek izandako aurrerapenean
(cf. Regan, 2004; Towell eta Dewaele, 2005) eta baita xede-hizkuntzako
jatorrizko hiztunekin izandako erlazio eta elkarrizketen bidez ikasleek
jasotako kontzientzia metapragmatikoan ere (Kinginger eta Farell,
2004). Bestela esanda, parte-hartzaile gutxi batzuen inguruko ikerketa
kualitatibo zehatzak eginez, ereduak aurki genitzake populazio-lagin
handiagoetatik ikerketa kuantitatiboen bidez ateratako emaitzak inter-
pretatzeko lagungarriak izan litezkeenak.

Funtsezko argudio horiek ontzat har ditzakegu, ikerketa kuantitatibo
enpirikoak egiteko metodologiak baztertu gabe. Aitzitik, nahiz eta irudi-
tzen zaidan, ikertzaile postmodernistekin bat etorriz, H2ko ikasle eta era-
biltzaileak aldagai-sorta soil bat baino gehiago direla, banago aldagai
horien gaineko azterketa kuantitatibo zorrotzak eginez ikertzaileek irudi
osoagoa ikusteko aukera izango luketelakoan.

Nortasunaren psikologia eta soziolinguistika kuantitatiboa dira nire oina-
rri teorikoak. Halere, gerta liteke postmodernistek aurkitutako zenbait
fenomeno paradigma horietatik kanpo gelditzea.

Instrukzio bidezko BHIren inguruko ikerketa kuantitatiboaren eta kuali-
tatiboaren artean aukeratu behar izanez gero, aukerarik egokiena triange-
lazioa litekeela uste dut, hau da, hainbat ikerketa-metodologia erabiltzea,
ikerketen inguruko galdera komunei erantzuteko.

Bereizketa

kuantitatibo-

-kualitatiboa
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Ikuspegi horri jarraikiz, alderdi enpiriko eta kuantitatiboak uztartu egin
daitezke ikuspegi emiko batekin, edo parte-hartzaileen ikuspegia kon-
tuan hartuz, eta, horri jarraikiz, “H2ko ikasleen eta erabiltzaileen iritziak
ikertzaileen iritzien maila berean” kokatuko lirateke (Pavlenko, 2002,
297. or.). Pavlenko ere triangelazioaren aldekoa da:

Nire iritziz, ikerketa postestrukturalistek –H2 ikastea sorkuntza kre-
atibotzat edo tarteko hizkuntzaren garapentzat hartu beharrean,
sozializazio-prozesutzat jotzen dutenak– testuinguru sozialen eta
ikas-prozesuen arteko elkarrekintzak azaltzeko bide berriak eskain-
tzen dituzte, eta bide horiek BHIren inguruan hizkuntzaren eta eza-
gutzaren aldetik elkarrekintzara gehiago bideratutako ikuspegiekin
uztartu daitezke modu emankorrean (291. or.).

Izan ere, BHIren komunitatean gero eta gehiagok onartzen dute, BHIn
bazter utzitako alderdiak argitzeko, oso lagungarriak direla ikasleek
beren ikas-prozesuaz, hizkuntz erabileraz eta nortasun aldakorraz
dituzten sentipen eta iritziak. Ezinezkoa da ikerketa guztietan ikuspegi
guztiak uztartzea. Halere, gai jakin baten inguruko liburu nahiz aldiz-
kari berezien editoreek ziurta lezakete ikuspegi desberdinak jasotzen
direla.

Hizkuntz ikasle guztiak bereziak eta bakanak diren arren, jatorri eta
ingurune jakin bateko ikasleek elkarreragiteko ezaugarri psikologiko,
sozial, kultural eta biografiko bertsuak izaten dituzte. Eta, ezaugarri
horiek zerikusia dute pertsonen artean dauden aldeekin, H2 sortu, garatu
eta hautematean.

Baieztapen orokor horrek gidatzen ditu H2 irakastean pertsonen artean
dauden aldeei buruzko ikerketa kuantitatiboko programak. Halere, ohar-
txo batzuk egin behar ditugu hemen hainbat alderdiren inguruan: batetik,
halako ikerketak oinarri harturik egin litezkeen interpretazioen inguruan,
eta bestetik, H2 ikastean pertsonen artean dauden aldeak eta aldagai psi-
kologikoak oinarri harturik ni bezalako ikertzaile kuantitatibook ondo-
rioak orokortzeko dugun ahalmenaren inguruan.

Lehenik eta behin, dakigunez, edozein ikerketaren emaitza aztergai har-
tutako populazioaren araberakoa izaten da. BHIri buruzko azterketetako
parte-hartzaileak ikertzaileek lan egiten duten unibertsitatean ikasten ari
diren gazteak izaten dira. Horregatik, ez dituzte populazio osoa ordezka-
tzen, arrazari, hizkuntz gaitasunari, adinari eta abarri dagokienez.

Argi dago, beraz, jatorri eta hizkuntz konbinazio gehiago duten parte-
-hartzaileen lagin zabalagoa hartuz gero, BHIri buruzko ikerketa psiko-
logikoko programa kuantitatiboetatik ateratako emaitzen balioa handia-
goa izango litzatekeela. Halako ikerketen helburua gizakion ezaugarri
psikologikoei buruz azalpen unibertsalak ematea da, noski.

Beste kezka bat ere azpimarratu behar dugu. Izan ere, pertsonen arteko
aldeak aztertzen direnean H2 bakarra hartzen da kontuan, jeneralean,
baina, askotan, ikerketa horietatik ateratako emaitzak atzerriko hizkuntza

BHIri buruzko

ikerketa

kuantitatiboetako

interpretazio eta

orokortzeen mugak
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guztietarako balio dutela ondorioztatzen dute ikertzaileek (adibidez,
Horwitz, 1986). Halere, aldagai askeen arteko elkarrekintza konplexuek
ondorio desberdinak izan ditzakete atzerriko hizkuntza desberdinetan.

Frantsesa H2 bezala eta ingelesa H3 (hirugarren hizkuntza) bezala ikas-
ten zuten bigarren hezkuntzako ehun flandesera-hiztunekin ikerketa bat
egin zen, atzerriko hizkuntza ikasteak eragiten zien herstura edo antsieta-
tearen inguruan.

Ikerketa horrek erakutsi zuenez, parte-hartzaileek frantsesean (H2) zuten
herstura asko aldatzen zen beren klase sozialaren arabera. Ikasleen kan-
porakoitasunak, neurotizismoak eta psikotizismoak, aldiz, ez zuen eragin
nabarmenik. Hiru aldagai psikologiko horiek, ordea, eragina zuten ikas-
leek ingelesean (H2) izandako hersturan, baina, kasu horretan, klase
sozialak ez zuen inolako eraginik (cf. Dewaele, 2002a). Ikerketa horretan
pertsonen artean aurkitutako aldeetan nabarmen-nabarmena zen ikasleen
testuinguru soziohistorikoaren eragina.

Ikertzaileek kontuan hartu behar dute aztertzen ari diren ereduek giroan
ezkutuan dauden aldagai askeen eragina izan dezaketela. Ez da komeni,
noski, azterketa bakar batean aldagai aske gehiegi sartzea, horrek ikerke-
taren xedea gehiegi korapilatu lezake-eta.

H2 ikastean aldagai psikologiko eta emozionalen inguruko ikerketa
kuantitatiboetan aurkitzen dugun hirugarren oztopoa zenbait ereduren
soiltasunari zor zaio. Atzerrian ikasteko programek, adibidez, Europako
unibertsitateetan gehienbat lantzen direnek (Erasmus eta Socrates truke-
-programak dauzkagu, esaterako)1, ikerketa-eredu jadanik eginak eskain-
tzen dizkiete ikertzaileei: a) Ikasle batzuek probak edo elkarrizketak egi-
ten dituzte eta, horri esker, aldagai jakin batek “1. unean” duen balio
zehatza kalkulatu dezakete ikertzaileek; b) Ikasle-lagin horretako batzuk
beste unibertsitate batera joaten dira H2ko ingurune batean ikastera, eta
gainerakoek etxean jarraitzen dute ikasten. Hilabete batzuk geroago “2.
unean”, bi taldeak berriro elkartzean, proba egiten zaie berriz ere, eta
talde batekoek eta bestekoek proba eta elkarrizketa berdinetan izandako
emaitzak alderatzen dira. Antzemandako aldea atzerrian ikasteko eragi-
naren ondoriotzat hartzen da, orduan.

Halako ereduetan arazo metodologikoak agertzen dira batzuetan, uste
delako etxean gelditzen den taldeak ez duela hizkuntza-klaseetatik kanpo
inolako harremanik xede-hizkuntzarekin. Hala eta guztiz ere, etxean gel-
ditutako ikasleek kanpora joandakoen antzeko harremana izan dezakete
xede-hizkuntzarekin hedabideei, filmei eta satelite bidezko telebistari
esker. Bestalde, hiri handietan hizkuntza eta kultura askotako jende asko
egoten da, eta horrek aukera ematen die hizkuntz ikasle motibatuei xede-
-hizkuntzako jatorrizko hiztunekin jarduteko.

Bruselan, Parisen, Londresen eta Amsterdamen, esate baterako, atzerriko
hizkuntzako hiztun-populazio handiak daude, eta hiztun horiek beren
kulturguneak eta topalekuak dituzte. Hiri horietako zinezaleek filmak
jatorrizko hizkuntzan ikustea daukate, halaber. Bestela esanda, hiri
metropolitar bateko hizkuntz ikasleek, ahalegintxo bat egiteko prest ego-
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nez gero, atzerriko hizkuntzarekin harremanetan jartzeko aukera dauka-
te, beren herritik kanpora joan beharrik izan gabe.

Atzerriko egonaldi-programen ikertzaileak azterketa enpiriko kuantitati-
boetan oinarritzen dira jeneralean (baina ikus Kinginger, 2004a).
Ikertzaile horiek ikasleei buruz duten ikuspegia monolitiko samarra iza-
ten da, ondorioz, “batez besteko hizkuntz ikasle” baten ikuspegia baitute,
ikaste-egoera edo H2rekiko harreman-egoera jakin batean. Ez dut esan
nahi ikuspegi horretatik ondorio aberatsik ateratzerik ez dagoenik, baizik
eta, bestela, beste ezaugarri askotan heterogeneoak diren taldeak aztergai
hartuz gero, banakakoen desberdintasunak alde batera uzten direla2.

Azkenik, BHIri buruzko ikerketa kuantitatiboetan, trebetasun teknikoe-
kin egon litezkeen zailtasunak ere aintzat hartu beharra dago.

Ikerketa-teknika jakin batzuk, estatistika adibidez, asko erabiltzen dira
gaur egun. Dena den, BHIren ikertzaileok (neronek esaterako) gure kasa
ikasi dugu estatistika, eta gure ikerketa askok zorroztasun metodologiko
gutxitxo dute, lagin txikietan oinarrituta daude (cf. Lazaraton, 2000;
Norris eta Noriega, 2000) edo oso eredu sinpleetan oinarritzen dira, alda-
gai aske bakar bat beste mendeko aldagai bakar batekin alderatzen duten
eredu sinpleetan, alegia (cf. Dewaele, 1993)3. Ikerketa konplexuagoak
egiteko teknika estatistiko aurreratuagoak erabili behar dira.

Aldagai anitzeko azterketak eta erregresio-azterketak gero eta hedatuago
daude gaur egun. BHIren ikertzaileei erlazio zehatzen inguruko esangu-
ra-balioak (p) eskaintzeaz gain, lagungarriak dira aldagai anizkoitzen
inguruko eraginaren zenbaterainokoa neurtzeko ere (adib., eta karratua),
esate baterako. Beste teknika estatistiko sofistikatuago batzuk ere, ibilbi-
dearen azterketa (path analysis) adibidez4, oso lagungarriak izan dira
BHIn, aldagai aske anizkoitzek mendeko aldagai bakar batean duten era-
gina neurtzeko (MacIntyre eta Charos, 1996).

BHIn estatistika erabiltzeari buruzko eztabaida beste eztabaida orokorra-
go batean dago kokatuta: paradigma zehatzei dagozkien hainbat metodo-
logiaren onuren inguruko eztabaida orokorragoan, hain zuzen ere.

Zenbait ikertzailek zalantzak dituzte hizkuntzak aztertzeko estatistikaren
eta ikerketa kuantitatiboko metodoen erabileraren inguruan. Milner hiz-
kuntzalari frantsesaren arabera (1989), adibidez, “hizkuntzalaritza-teo-
riako proposamen bakar bat ere ez dago kalkuluan oinarritua” (586. or.).

BHIk hainbat jakintza-arlotan du jatorria: haur-mintzairan, hizkuntzala-
ritzan, hizkuntzen irakaskuntzan, kreolera ikasketetan eta psikologian.
Halere, lehian dauden paradigma itxi samarreko eremua bilakatu da
BHI. Paradigma horiek jorratzen dituzten ikertzaileak saiatzen dira ger-
tuko beste jakintza-arlo batzuetako kontzeptuak eta metodologiak ez era-
biltzen, halakoek beren ikuspegiak aberastu litzaketen arren. Adibidez,
H2ko komunztadurari buruz gramatika unibertsalean oinarrituta eginda-
ko ikerketetan ez dira ia aipatu ere egiten gramatika unibertsalaz kanpo-
tiko ikerketa psikolinguistikoak (cf. Bruhn de Garavito eta White, 2002).

Jakintza-arloak

uztartzeko beharra
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BHIn elkarren ondoko ikerketa-eremuetako kontzeptuak erabiltzen dire-
nean, errezeloz hartzen dira askotan, edo gaizki ulertzen dira, bestela
(kanporakoitasunarekin gertatu dena, esate baterako, hurrengo atalean
ikusiko dugun moduan).

Iruditzen zait tolerantzia edo interes gutxiegi dugula gureak bezain zilegi
diren gureaz kanpoko eremu edo eskoletatik hartutako ikuspegietan.
Adierazpen hori orokorregia dela pentsa lezakete irakurleek, eta hori
esateko froga sendorik ez daukadala. Nolanahi ere, intolerantzia ageri-
-agerikoa izan gabe ere, modu askotara azaleratzen da gure jardun aka-
demikoan. Adibidez, batzar edo kongresu baterako laburpen bat atzera
botatzeko garaian, beti dago esatea horretarako arrazoia kalitate-falta
dela eta ez antolatzaileenaz bestelako iritzi teorikoak izatea.

BHIren ikertzaileen arteko eztabaida publikoak osasuntsuak dira beti,
baina batzuetan ikuspegi orokorra galtzen da halakoetan. Ikuspegi psiko-
linguistikoen aldean ikuspegi soziolinguistikoek duten nagusitasunaren
inguruan gaur egun dagoen eztabaida (esate baterako, Firth eta Wagner,
1997), horren adibide ona da. Dena den, eztabaida horrek beste zerbait
ezkutatzen du, nire ustez: banakako ikasleak, elebidunak bezalaxe (cf.
Grosjean, 1989; Kecskes eta Papp, 2000), zatien batura baino zerbait
gehiago direla, hain zuzen ere.

Hanken mugimenduak bere horretan ibiltzeko fenomenoa azaltzen ez
duen bezalaxe, ikasleen ezaugarri soziobiografiko edo psikologiko bakar
batek ezin du hizkuntza bat ikasteko prozesuaren abiadura eta “arrakas-
ta” edo hizketaren ekoizpena berez argitu.

H2ren ikas-prozesua izugarri konplexua da, eta ikasleen aurrerapena
jatorrizko hiztunaren mailarantz doan goranzko lerro leun baten moduan
irudikatzeari utzi behar diogu. Ikasle guztiak ondo zehaztutako kategoria
bakar batean sartzen saiatzea eta ikasle bakoitzaren hizkuntz garapena
nolakoa izango den aurresaten ahalegintzea ere alferrikako ariketak dira.

Dörnyei-k (2000) erakutsi zuenez, motibazio handia duten ikasleek
motibazio txikia izaten dute zeregin edo ariketa jakin batzuk egiteko. Era
berean, normalean motibazio gutxi duten ikasleei H2ko olerki, film edo
abesti bat izugarri gustatu edo H2 horretako pertsona batekin maitemin-
duz gero, H2rekiko jarrera aldatzearekin batera hizkuntza hori ikastean
aurrera egiten hasten dira. Tarteko hizkuntzaren garapena dinamikoa eta
ez-lineala dela (Larsen-Freeman eta Long, 1991) argiago ikusi da azken
urteotako zenbait ikerketatan.

Herdina-k eta Jessner-ek (2002), adibidez, horixe berretsi dute, eta van
Lier-ek (1996) eta Larsen-Freeman-ek (1997) ere kaosaren teoria hiz-
kuntza-klaseetan eta H2 ikasteko prozesuetan aplikatuz horixe bera fro-
gatu dute. Tarteko hizkuntzako azpisistemek ez dute zertan garapen
leuna izan xede-araurantz. U formako progresioa ere izan dezakete,
oreka-puntura iritsi aurretik. Sistemak jatorrizkoa ez den erabilera baldin
badu denbora luzean, “ihartutzat” joko da (Han, 2003), baina ezusteko
gertakarien ondorioz edo irakaslearen neurrien bidez sistema orekatik
atera eta jatorrizko hiztunaren araurantz bultzatu daiteke.
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Laburbilduz, hizkuntza baten ikasle eta erabiltzaileek beren nortasun eta
izaera etengabe birmoldatu edo berregokitzen dieten gertakari-zaparrada
jasaten dute. Eta horrek hizkuntzaren gaineko ezagutzan aurrera egitea,
ez atzera ez aurrera gelditzea, edo ezagutza galtzea dakartza.

BHIri buruzko ikerketetan aldagai aske guztiak kontrolatu beharra dago-
ela pentsatzea ameskeria hutsa da. Atzerriko hizkuntz(ar)en ikas-proze-
suan, erabileran eta ulermenean ezin konta ahala alderdik dute eragina,
hein handiagoan edo txikiagoan. Eta alderdi horiek alor askotakoak dira:
egoera, gizartea, psikologia, ezagutza, neurobiologia, kultura eta ideolo-
gia, besteak beste.

Aztertzen baditugu BHIren ikertzaileek kanporakoitasuna H2ren ikas-
kuntzako aldagai hartzeko moduak, aurreko atalean azaldutako kezka eta
eragozpenak aurkituko ditugu. Kanporakoitasunari eta H2 ikasteari
buruzko ikerketek ere ederki erakusten dute jakintza-arlo desberdinak
elkarrekin uztartu beharra.

Norbanakoen arteko aldeak aztertzen dituzten BHIren ikertzaileek asko
dute ikasteko psikologoengandik5. Psikologiari buruzko hainbat aldizka-
ritan, norbanakoen arteko aldeak izenburuko artikuluak argitaratzen
dituzte eta, nik dakidala behintzat, BHIren alorrean ez dago halako ize-
nik duen argitalpenik.

1990eko hamarkada hasieran doktore-tesia prestatzen hasi nintzenean,
konturatu nintzen hizkuntzalaritza aplikatuak errezelo handia ziola alda-
gai psikologikoak erabiltzeari. Eta harrituta gelditu nintzen ikusi nuene-
an, ez-hitzezko zeregin kognitibo konplexuak egitean, pertsonen arteko
aldeen gaineko ikerketa psikologikoetan aztertzen direla H2 sortzean ere
eragile diren fenomeno berberak.

Aldagai psikologikoak aintzat hartzen zituzten hizkuntzalaritzako iker-
ketak oso gutxi ziren. Gehienek motibazioarekin zuten zerikusia (cf.
Skehan, 1989). Nortasunaren psikologiari, hizkuntzalaritza aplikatuari
eta elebitasunari zegozkion kontzeptuak uztartzen zituen ikerketa-eredua
osatu nuen. Eta frantseseko tarteko hizkuntzako pertsonen arteko komu-
nikazio-prozesuak aztertzeari ekin nion eredu hari jarraikiz. Ikusi
genuen nortasunari dagokion aldagai batek, kanporakoitasunak, lotura
estua zuela estres handiko egoera batean parte-hartzaileei grabatutako
hizketan agertzen ziren denborazko aldagaiekin. Gero, bibliografian
miatuta ikusi genuen BHIren ikertzaile oso gutxik aztertu dutela kanpo-
rakoitasunak H2ren ekoizpenean duen eragina.

Dimentsio horretan hain arreta gutxi zergatik jarri den argitu nahian
egindako miaketetan, Naimanen, Fröhlichen, Sternen eta Todescoren
(1978) “hizkuntz ikasle onari” buruzko ikerketa bat aurkitu nuen, asko-
tan aipatzen dena. Ikerketa hartako ereduan aipatzen da kanporakoitasu-
na, baina hura neurtzeko tresna –Eysencken nortasun-galdesorta (EPI -
Eysenck Personality Inventory)– baztertu egiten da geroago. Baztertzea-
ren ondorioz, BHIren eremuan ere gelditu zen bazter berez guztiz sendoa
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eta onargarria zen dimentsio psikologiko bat aldagai asketzat hartzeko
aukera.

Hizkuntzalaritza aplikatuko adituek interesa izan dute dimentsio psikolo-
gikoetan, hizkuntzaren ikaskuntzan lortuko den arrakasta aurresaten aha-
legintzen direlako (adibidez, akatsik gabeko sorkuntza eta ulermena
aztertzen). Nortasunari lotutako bost dimentsio nagusietako batek baka-
rrik6 du ageriko lotura estua hizkuntza ikastearekin: kanporakoitasun/bar-
nerakoitasun dimentsioak, hain zuzen ere.

Naiman eta bestek (1978) idatzizko datuak jaso zituzten frantsesa atze-
rriko hizkuntza bezala ikasten zuten gaztetxoei egindako galdesorta
baten bidez. Hezkuntzako Lorpenak Ebaluatzeko Nazioarteko Elkarteak
(IEA) prestatu zuen galdesorta hura, eta frantseseko entzute-ariketa bat
eta imitazio-proba bat jasotzen zituen. Laginak homogeneoak ziren kul-
tura aldetik: frantsesa H2 bezala ikasten zuten Kanadako bigarren hez-
kuntzako 8, 10 eta 12. mailetako (gure DBHko 2. eta 4. eta Batxilergoko
2. mailak) 72 ikasleri egin zitzaizkien probak.

Ikerketa egin zutenen arabera, hiru maila horiek bat zetozen hiru gaita-
sun-mailekin: hasiberria, maila ertaina eta goi-maila. Hizkuntz ikasle
onaren ezaugarri psikologikoen zerrenda osatu nahi zuten ikertzaileek.
Eta horretarako, emaitza onenak lortzen zituzten parte-hartzaileak auke-
ratuko zituzten. Ikertzaile haien hipotesi baten arabera, hizkuntz ikasle
onak kanporakoiagoak ziren.

Hipotesi hura Naimanek, Fröhlichek eta Sternek (1975) egindako hain-
bat ikerketatatik atera zuten. Parte-hartzaileen herenak-edo esan zuen
beren ustez kanporakoia edo irekia izatea lagungarria zela atzerriko hiz-
kuntza bat ikasteko. Hipotesi hura 1978an egindako ikerketa baten emai-
tzekin (Pearsonen korrelazio-balioak -11tik -13ra, ikus 67. or.) bat ez
zetorrela ikustean, ikertzaileek auzitan jarri zuten aldagai askearen kon-
tzeptuzko baliotasuna (kanporakoi/barnerakoi dimentsioan lortutako
emaitzak), beraiek erabilitako mendeko aldagaiak edo ikerketa-eredua
auzitan jarri beharrean: “proba hauen bidez berez neurtu beharreko kon-
tzeptuak ez ziren behar bezala neurtzen ari proba horien bidez” (Naiman
et al., 1978, 67. or.). Bestela esanda, ez zuten onartu nahi kanporakoita-
sun-eskalan emaitza altuak zituen ikaslea hizkuntza-klasean ere “kanpo-
rakoia” edo irekia izan zitekeenik (67. or.). Hizkuntzalaritza aplikatuko
ikerketetan askotan aipatu da hori, eta kalte izugarria egin dio horrek
kanporakoitasun aldagaiari (Dewaele eta Furnham, 1999).

Psikologian EPIren balio psikometrikoa ez da ia sekula auzitan jarri gal-
desorta hura asmatu zenetik. Hizkuntzalaritza aplikatuko zenbait adituk
esan dute zalantzak dituztela Naiman eta besteren (1978) ondorioen
inguruan, baina inork gutxi egin die jaramon zalantza horiei.
McDonoughek (1986), adibidez, hauxe esan zuen:

Baliteke haien neurketek ez jasotzea garrantzizkoak ziren hizkuntz
erabilera batzuk… Era berean, logikoa da pentsatzea jende ireki eta
kanporakoiak trebetasun handiagoa izango duela ahozko ariketetan,
imitazio- edo entzumen-ariketetan baino (139. or.).
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Larsen-Freemanek eta Longek ere (1991) auzitan jarri zituzten Naiman
eta besteren ondorioak (1978), eta aukeratutako mendeko aldagaiak:
“Neurketa horiek guztiak egokiak izan litezke, berez, baina ez dute hiz-
kuntz gaitasun orokorra neurtzeko balio” (185. or.).

Gure ikerketan (Dewaele eta Furnham, 1999), kanporakoitasun aldagaia
aintzat hartu zuten BHIri buruzko 33 azterketa berrikusi genituen. Eta
ikusi genuen ez zela erlazio sistematikorik aurkitu kanporakoitasun-mai-
laren eta idatzizko materialean oinarritutako ariketetako emaitzen edo
hizkuntz aldagaien artean.

Ahozko hizkuntzatik ateratako hizkuntz aldagaiak jasotzen zituzten iker-
ketetan, aldiz, erlazioa nabarmena zen. Erlazio hori ikasleari eskatutako
zereginaren araberakoa izaten zen. Hala, ahozko zeregin konplexuetan
askoz handiagoa zen kanporakoitasunaren eta hizkuntz neurketen arteko
lotura edo erlazioa, ikasleei zeregin sinpleak agintzen zitzaizkienean
baino, egin beharreko zeregin konplexuak estresa sortzen duenean
–ahozko azterketetan, adibidez– bereziki.

Hizkuntzaren zuzentasunari zegokionez, berriz, ez zen alde nabarmenik
aurkitu kanporakoien eta barnerakoien artean. Eta Naiman eta bestek
(1978) hizkuntz aldagai sofistikatu gehiago erabili izan balituzte, hiz-
kuntza idatzia ez ezik ahozko hizkuntza komunikatiboko aldagaiak ere
aintzat hartuta, ziurrenik konturatuko ziren espero izandako korrelazio-
rik aurkitu ez bazuten, ez zela izan EPIren kontzeptuzko baliozkotasun
ezaren ondorioz izan.

Dewaelek eta Furnhamek (2000) azterketa enpiriko bat egin zuten fran-
tseseko tarteko hizkuntzaren erabiltzaileekin ahozko etorriaren inguruko
adierazleen gainean. Eta kanporakoiek barnerakoiek baino erabilera
hobea izateko ezkutuan egon litezkeen kausak ikertu zituzten.
Kanporakoien epe motzeko oroimen hobea izan liteke kausa horietako
bat, oroimen hori esker gai izanik estresa eragiten duten egoeretan auto-
matikoki hizketan jarduteko.

Liebermanen eta Rosenthalen (2001) arabera, gaitasun horri esker –epe
motzeko oroimen hobea– gai dira kanporakoiak hainbat zeregin aldi
berean egiteko. Eta horrek aukera ematen die deskodetze ez-hitzezkoa
egiteko, hori bigarren mailako zeregina denean.

Solaskideen erreakzioak neurtu edo iragartzeko gaitasun horrek trebeta-
sun sozial handiagoa ematen die kanporakoiei. Liebermanen eta
Rosenthalen ikerketa horretatik (2001) abiatuz, hipotesi hau osatu nuen:
dopamina eta norepinefrina mailek7, biak ere funtsezkoak arretarekin eta
lanerako oroimenarekin zerikusia duten prozesuetan, errazago gaindi-
tzen dituztela maila ezin hobeak, H2ren erabiltzaile barnerakoien kasuan
erabiltzaile kanporakoien kasuan baino (Dewaele, 2002b).

Gehiegizko maila horrek gainkarga bat eragin eta jario edo etorria ozto-
patu dezake. Dopamina-mailak atalase gorenaren azpitik egon ohi dira
H2ren erabiltzaile kanporakoien artean. Ondorioz, H2ren erabiltzaile
ireki edo kanporakoiek ez dute ia etendura edo asaldurarik jasaten beren
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epe motzeko memorian, eta oso gutxi moteltzen zaie hitz-etorria.
Bestalde, barnerakoiek komunikatzeko garaian antsietate edo herstura
handiagoa jasaten dute kanporakoiek baino, eta horrek ere eragin handia
dauka hemen, estres handiko egoeretan bereziki.

Antsietate horrek lotura du katekolaminen jardunarekin8, norepinefrina-
ren jardunarekin bereziki. Eta, antza denez, horrek eragina du, halaber,
epe motzeko memoriaren ahalmenean, eraginkortasunean, nahiz bietan.

Antsietate edo herstura handia eta barnerakoitasun handia dauzkagune-
an, beraz, areagotu egiten da H2ko hizketaren ekoizpenaren gaineko era-
gina, estresa eragiten duten egoeretan bereziki.

Laburbilduz, hauxe zen nik frogatu nahi nuena: aldagai psikologiko
zehatz bat, kanporakoitasuna, bazter utzi dela BHI-komunitatean, eta
bazterketa hori okerreko arrazoiengatik gertatu dela. Ikerketa-eredu
egokiak garatu dituzten ikertzaileek ikusi dute kanporakoitasunak era-
gina duela H2ko ekoizpenaren jarioan (cf. Berry, 2004; Wakamoto,
2002).

Gainera, aldagai psikologiko zehatz horrek aukera ematen die ikertzaile-
ei H2ko ahozko ekoizpenaren substratu neurologikoan sakonagotik ara-
katzeko, eta, horri esker, ikertu gabeko eremu berriak zabaldu litezke
BHIren alorrean.

Bigarren azalpen honetan ikuspegi optimistagoa eman nahi dut, BHIren
ikerkuntzan jakintza-alor desberdinak uztartzeak eta triangulazioak
dakarten onuren inguruan.

Aneta Pavlenko lankidea eta biok ikerketa-programa bat lantzen ari gara,
testuinguru eleanitzetan emozioak nola adierazten diren ikusteko, eta
horrexekin du zerikusia orain azalduko dudana. Gai hori hainbat jakin-
tza-alorren bidegurutzean dago, eta alor hauek ukitzen ditu: hizkuntzala-
ritza, pragmatika, psikologia kognitibo, sozial eta kulturala, antropologia
eta BHI.

Ezagutzaren psikologo gehien-gehienek onartzen dutenez, emozioa fun-
tsezkoa da giza ezagutzan (Harris, Gleason eta Ayçiçegi, inprimategian;
Panksepp, 1998). BHIren ikerketan ere hedatzen ari da ikuspegi hori,
baina, harrigarria bada ere, dimentsio emozionala alde batera uzten da
tarteko hizkuntzaren pragmatikari buruzko ikerketa gehienetan. Eta hiz-
keta zedarritu eta mugatu samarrari ematen zaio lehentasuna halakoetan:
informazioa eskatzeari, kexatzeari, barkamena eskatzeari eta halakoei
bereziki (Barron, 2003; Kasper eta Rose, 2001; Lyster, 1994).

Ba al dago arrazoi berezirik tarteko hizkuntzaren pragmatikan esperien-
tzia subjektiboari eta emozioei dagozkien kontzeptuak alde batera uzte-
ko? Hizketako egintza bereziki mugatu edo zedarritu horietan arreta
jartzeagatik lantzen al dira beti esapide eta hizketako egintza praktiko
berdinak H2ko materialean? Ikerketen arretagunea aldatuz gero, H2 ira-
kasteko modua eta praktika bera ere aldatuko al lirateke?
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Emozioa adierazteko hitzen kopurua H2ren erabiltzaileen artean txikia-
goa da zeregin bertsuan diharduten jatorrizko hiztunen artean baino
(Dewaele eta Pavlenko, 2002), eta horretaz jabetzean piztu zitzaidan H2n
emozioak nola komunikatzen diren ikertzeko interesa.

Pavlenko eta bion corpusak erabili nituen ikerketan: ikasleek ikusitako
filmak ingelesa H1n, ingelesa H2n eta errusiera H1n kontatzen entzunda
osatu zituen Pavlenkok bere corpusak; nik, berriz, frantsesa H2n mintza-
tutako parte-hartzaileekin egindako elkarrizketak erabili nituen.

Corpus horiek aztertuta ikusi genuen jendeak emozioei buruzko hitzak
gutxiago erabiltzen dituela H2n. Gure ikerketan agerian gelditu zenez,
emozioak adierazteko erabilitako hitz kopurua hainbat alderdiren arabe-
rakoa zen: hizkuntz materiala, gaitasun-maila, kanporakoitasun-maila
eta –corpus gehienetan– sexua. Izan ere, emakumeek emozioak adieraz-
teko hitz gehiago erabiltzen dituzte, eta maizago, gizonek baino.

H2n emozioen hitz adierazle gutxiago erabiltzeko joerak zerikusia omen
du elebitasunari buruzko bibliografian azaldu izan den H2ri lotutako
urruntasun-efektuarekin. Inplikazio edo lotura emozionala adierazteko
nahiago izaten dugu H1, eta H2, aldiz, hotzagoa, urrunagoa eta gugandik
aldenduagoa iruditzen zaigu, eta desegokiagoa, hortaz, emozioak adie-
razteko (Kinginger, 2004b; Pavlenko, 1998).

Emozioak adierazteko hitz-multzo murritzagoa erabiltze hori bat dator
oroimen autobiografikoari buruz egindako ikerketekin, zeren-eta halako-
etan ikusi denez, gertakari emozionalen oroitzapena biziagoa eta garbia-
goa baita H1en H2n baino (Schrauf, 2000).

Era berean, hitzek elebidunen H1 eta H2n duten eragin emozionalaren
gaineko ikerketa psikologikoak egin izan dira hitzok erreaktibitate auto-
nomikoak izandako eragina aztertuz, eta argi gelditu da H1en esandako
tabu-hitzen eta haurtzaroko errieten aurrean handiagoa dela gure erreak-
zio psikologikoa H2n hitzok duten baliokideen aurrean duguna baino
(Harris, Ayçiçegi eta Gleason, 2003).

H2n emozioak nola adierazten diren beste ikuspegi batetik aztertzearren,
Pavlenkok eta biok eleanitzei zuzendutako galdesorta bat jarri genuen
interneten, eta oso emaitza onak atera genituen saiakera horretatik.

Galdesortak 35 galdera zituen, egoera zehatzetan erabilitako hizkera
emozionalari eta bestelako hizkerari buruz. Bost hizkuntzatan aurkeztu
genituen egoera haiek. Jatorri sozialari, jatorri demografikoari eta hiz-
kuntz jatorriari buruz galdetzen zen, batetik, eta hizkuntzen eta emozio-
en arteko erlazioari buruz, bestetik. Galdera itxien bidez zenbakizko
datuak jaso genituen, Likert eskalak erabiliz, eta azterketa estatistikoak
egin genituen gero datu haietan oinarrituz.

Galdesortaren amaieran bost galdera ireki agertzen ziren, parte-hartzai-
leek alderdi hauei buruz erantzuteko: a) maite zaitut esaldiak parte-har-
tzaileen hizkuntza bakoitzean zuen pisua, b) maitasun-hitzak eta
emozioa adierazten duten hitzak esateko zein hizkuntza zuten nahiago,
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c) beren hizkuntzaren garrantzi emozionala, d) etxeko hizkuntza eta ezta-
baidatzeko erabiltzen zutena, eta e) lehengoa ez den beste hizkuntzetan
gai emozionalez hitz egiteko erraztasun edo zailtasuna. 77 H1etako 1.459
eleanitzek bete zuten galdesorta, eta galdera irekien bidez jasotako
datuekin 150.000 hitzeko corpusa osatu genuen.

Internet bidezko galdesorta bat erabiltzeak bere alde on eta txarrak ditu.
Alde onen artean, mundu osoko eta adin-tarte guztietako hizkuntza uga-
ritako ikasle eta erabiltzaileen lagin handi baten inguruko datuak jasotze-
ko aukera azpimarratu behar dugu, hizkuntzalaritza aplikatuko eta
psikologiako ikerketa enpiriko gehien-gehienetan 18-22 urte bitarteko
parte-hartzaileak aztertzen baitira bakarrik. Ikuspegi horrek muga meto-
dologikoak ditu, ordea (cf. Pavlenko, 2002), erantzun dutenen auto-auke-
raketa izanik garrantzitsuena.

Galdesorta erantzun duten parte-hartzaileek interneterako sarbidea eta
nolabaiteko kontzientzia metalinguistikoa zuten. Gainera, gure laginean
emakumeak ziren nagusi (%71), eta goi-mailako hezkuntza zuten parte-
-hartzaile gehienek (master ikasketak %31k eta doktoretza %30).
Horrenbestez, ezin dugu esan gure laginak populazio orokorra ordezka-
tzen duenik, baina lagungarria izan zaigu zenbait joera interesgarri aza-
leratzeko.

Gure datu-basean oinarritutako lehen ikerketak orain dela gutxi argitara-
tu dira. Nire lehenbiziko ikerketan (Dewaele, 2004a), biraoak botatzeko
aukeratzen den hizkuntza aztertu nuen, eta ikusi nuen eleanitzen hizkun-
tza nagusia (H1 askotan) izaten dela halakoetan gehien erabiltzen dena.
Hizkuntza ikasten goiz hasteak eta ikasitako hizkuntza maiz erabiltzeak
ere eragin handia dute hizkuntza horretan biraoak botatzeko garaian.

Bigarren ikerketa batean biraoek eta tabu-hitzek eleanitzen hizkuntzetan
duten indar emozional aldakorra aztertu nuen (Dewaele, 2004b).
Hizkuntza desberdinetako batez besteko emaitzak alderatuta ikusi nuen
indar emozionalik handiena H1ek izaten duela, eta indar hori gutxituz
joaten dela geroago ikasitako hizkuntzetan.

Biraoen eta tabu-hitzen indar emozionala hautemateko moduak ere lotu-
ra zuzena du gure ustez dugun gaitasunarekin eta hizkuntza erabiltzeko
maiztasunarekin. Hala, H2 gaztetan ikasten hasitako parte-hartzaileen-
tzat biraoen eta tabu-hitzen indar emozionala handiagoa da H2 ikasten
geroago hasitakoen artean baino.

Lotura estua ikusten zen, halaber, biraoen indar emozionala hautemateko
moduaren eta hainbat hizkuntzatan biraoak erabiltzeko maiztasunaren
artean9, eta, hortaz, “oro har, hiztunek ez dituzte mekanismo ‘nuklearrik’
erabiltzen, mekanismo horien ondorioen gaineko zalantzarik badute”
(Dewaele, 2004b, 102. or.). Biraoak H1n botatzea nahiago izan arren eta
biraoek hizkuntza horretan indar handiagoa dutela pentsatzeko joera
egon arren, parte-hartzaile batzuek, tarteka-marteka, beste hizkuntzak
ere erabiltzen dituzte horretarako, lortu nahi duten perlokuziozko efek-
tuaren eta mintzakidearen arabera.
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Beste ikerketa batean (Dewaele, 2005), hizkuntza ikasteko testuingurua-
ren eragina aztertu nuen, testuinguru horrek bi alorretan zer-nolako era-
gina zuen ikusteko: biraoak botatzeko aukeratutako hizkuntzan, batetik,
eta bizitzan aurrerago ikasitako hizkuntzetan biraoek eta tabu-hitzek
duten indar emozionala hautemateko moduan, bestetik.

Ikerketa horren arabera, hizkuntza instrukzio bidez ikasitakoek gutxiago
erabiltzen dute xede-hizkuntza hori eta hizkuntza horretako biraoek eta
tabu-hitzek indar emozional gutxiago dute haientzat ikasle mistoentzat
(eskolan eta harreman naturalisten bidez ikasitakoak) eta ikasle natura-
listentzat (eskolaz kanpo ikasitakoak) baino.

Emozioei lotutako alderdi edo faktoreek familia elebidun eta eleanitzek
aukeratutako hizkuntzan zer-nolako eragina duten aztertu zuen
Pavlenkok (2004), gure datu-basea erabiliz. Eta ondorio honetara iritsi
zen: “gehienetan, emozioez kanpoko faktoreak dira familiak hizkuntza
bat edo beste aukeratzera eta erabiltzera bultzatzen dituztenak, hala nola,
hizkuntza jakin baten nagusitasuna, testuinguru soziala eta mintzakideen
hizkuntz gaitasuna” (179. or.).

141 guraso elebidun eta eleanitzek emandako erantzunen azterketa kuan-
titatibo eta kualitatiboek agerian utzi zutenez, “gure ustez hizkuntza
jakin batek duen ahalmen emozional eta afektiboak ere zeresan handia
du guraso eta seme-alaben arteko komunikaziorako aukeratzen eta era-
biltzen dugun hizkuntza” (185. or.).

Azterketa kuantitatiboek joera orokorrak erakusten dituzte, hala nola,
H1ek guretzat ahalmen emozional handiagoa duela eta emozioak adie-
razteko hizkuntza hori nahiago dugula. Dena den, interneteko galdesor-
tako galdera irekietan emandako erantzunen arabera, parte-hartzaile
gutxi batzuentzat beste hizkuntzak beren H1 bezain emozionalak edo are
emozionalagoak dira, helduaroan jasandako H2ko sozializazioaren ondo-
rioz. Horrenbestez, H1en indar emozional handiagoa ez da naturaren
lege bat, batez bestekoen isla baizik.

Eleanitzen hizkuntza nagusia emozioen hizkuntza izaten da normalean.
Gure datu-baseko parte-hartzaileen %90entzat hala izan da, behinik
behin, H1 zen haien hizkuntza nagusia.

Gure aurkikuntza horiek bi aldizkariren ale berezietan argitaratu geni-
tuen (Pavlenko eta Dewaele, 2004a, 2004b), eta jakintza-arloen artean
dabiltzan adituek ekarpenak egin zituzten ale horietan. Wierzbickak
bigarren ale bereziaren hitzaurrean ederki azaldu zuenez, hauxe zen gure
helburua:

Bi alderdi hauen arteko oreka leheneratzea: hizkuntzaren eta ezagu-
tzaren gaineko azterketa “objektibo” eta “zientifikoa”, batetik, eta
giza lekukotzetan eta esperientzia subjektiboetan oinarritutako
“datu lausoak” jasotzen dituen azterketa, bestetik (elebidunen eza-
gutza esperimentala barne) (103-104. or.).

Laburbilduz, luze-zabal eman ditudan bi adibide-azalpenen bidez ikusi
dugunez, aniztasun metodologiko eta epistemologikoa oso onuragarria
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izan daiteke BHIren inguruko ikerketetarako. Cragok (inprimategian)
ederki azaltzen du hori:

“Pentsamenduaren balkanizazioa saihestea da helburua, pentsamol-
de edo jarrera batetik, ideia eta jardun molde batetik besterako alda-
keta edo trukea ekar dezaketen ideiak elkartuz”.

BHIri buruzko bibliografia ondo ezagutuz gero eta gertuko ikerketa-
-arloetako funtsezko kontzeptuak ondo ulertuz gero, BHIren ikertzaileek
beren azterketetarako garrantzitsuak diren aldagai guztiak “harrapatuko”
lituzkete, eta sinplifikazioak edo neurri gabeko orokortzeak baztertuko
lirateke, horrela.

Oso garrantzitsua da, halaber, ikertzaileon aurkikuntzak irakasleengana
eta hizkuntzak irakasteko metodoak lantzen dituztenengana iristea.
Afektuaren eta emozioen inguruko ikerketak irakaskuntzarako dituen
ondorio batzuk aztertuko ditut hurrengo atalean.

Gorago esan dudanez, emozioak funtsezkoak dira gizakion bizitza sozial
nahiz mentalean. Orduan, zergatik agertzen dira emozioak hain gutxi
atzerriko hizkuntzak irakasteko materialetan eta –aurreko horren ondo-
rioz ziurrenik– zergatik dira hain urriak H2ko erabiltzaileen tarteko hiz-
kuntzan? (cf. Dewaele eta Pavlenko, 2002). Ikasleek ez al dute haserrea,
tristura, zoriona, lotsa eta horrelakoak H2n adierazteko eta ulertzeko pre-
miarik? Gainera, emozioak eta emozio horiek adierazteko gidoia hizkun-
tza batetik bestera hain desberdinak izanik, are garrantzitsuagoa da H1en
eta H2ren arteko parekotasun eta desberdintasunetan arreta jartzea.

Hizkuntz irakasleek konturatu behar dute ikasleen H1en eta H2ren artean
dagoen distantzia kultural eta tipologikoa oztopo handia dela emozioei
buruzko hizkera ondo erabiltzen ikasteko garaian. BHIri buruzko ikerke-
tek erakusten dutenez, “urruneko” kulturetako ikasleek askoz arazo han-
diagoak izaten dituzte H2n emozioak identifikatzen eta emozio horien
bizitasun edo intentsitatea zenbatekoa den asmatzen, beren pareko eza-
gutza-maila izanik H2ren “gertuko” kulturetakoak diren ikasleek baino.
Gure mintzakidearen egoera emozionala zein den jakiteko gai izateak
berebiziko garrantzia du ondo komunikatzeko (Rintell, 1984).

Emoziorik gabeko testuliburuek ez dituzte H2ko ikasleak H2ko erabil-
tzaile trebeak izateko prestatzen. Gogoan dut inozo hutsa sentitu nintzela
Bruselako unibertsitatean gaztelania ikasten bolada bat eman eta gero
Espainiara joan nintzenean, han konturatu bainintzen gatzik gabeko esal-
diak besterik ezin nuela esan.

Eguraldiari buruz hitz egiteko gai nintzen (qué calor, hau beroa), pintxo-
ak eska nitzake eta helbideak galdetu, baina ezin nituen espainiar neskak
nire sofistikazio eta graziaz liluratu, eta garai hartan horixe zen niri axola
zidana.

Aspergarri hutsa ematen nuen, gaitasun soziokultural eta soziopragmati-
korik batere ez nuelako. Elkarrizketa interesgarri baterako testuliburue-
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tan ikasitako zerbait gogoratzen saiatzen nintzen, alferrik ordea. Ez
zegoen ezer. Baina Espainian nintzenean emozioei buruz nuen hiztegia
handitzen lagunduko zidan poesia ederra deskubritu nuen. Poesia hura,
telenovela-k eta han ezagutu nituen espainiarrak izan ziren Espainiako
kulturan emozioak nola erakusten diren eta hitzez nola adierazten diren
ulertzen lagundu zidatenak.

Ez al zen komeni nire gaztelaniako irakasleak biraoen erabilerari buruz
ezer irakastea? Ez al zen hobe izango testuliburuetan biraoen zerrenda
bat agertzea, haien indarra zehaztuz? Testuliburuetan ez al litzateke nahi-
gabea eta poza adierazteko esaldi gehiago jaso beharko?

Erantzun zaila duten galdera etikoak dira horiek guztiak. Alegia, ikasleei
emozioa adierazteko zenbat hitz eta esaldi irakatsi behar zaizkie? Hitz
eta esapide horien artean jokamolde nahiz anatomia sexualari dagozkio-
nak ere irakatsi behar dira? Eta zer egin konnotazio arrazista duten hitze-
kin?

Halako hitz eta esamoldeak ezagutzea xede-hizkuntzaren gaineko gaita-
sun soziokulturalaren funtsezko osagaia dela esan genezake, eta ezinbes-
tean irakatsi behar direla, beraz, baina kontu eta arreta handiz. Dena den,
hedabideek eta guraso-elkarteek larrutu egingo lukete xede-hizkuntzako
gerri azpiko kontuei buruzko hiztegi iluna testuliburu batean jasotzeko
ausardia duen edozein egile. Eta nekez irudikatu ditzakegu “testu irain-
garria, ez da komeni 18 urtez beherakoentzat” eranskina itsatsita duen
testulibururik.

Hortaz, zer egin behar dugu, ikasleak emozioak adierazten dituzten hitz
eta esamolderik ikasi gabe utzi, halakoak benetako elkarrekintzen bidez
ikas ditzaten? Irakasleok isilpean gorde behar al ditugu xede-hizkuntza-
ko eta xede-kulturako funtsezko osagaia den zati bizi-bizi hori?

Niri iruditzen zait badaukagula ikasleak emozioa adierazten duten hizke-
tako egintzak hautemateko eta erabiltzeko prestatzea, hein batean behin-
tzat. Horretarako, benetako materiala erabili dezakegu, film-zatiak
adibidez, hitzak eta gorputz-hizkera, keinuak, kolokazio arruntak, etab.
nola erabiltzen diren ikusteko (Planchenault, 2005).

Beste aukera bat xede-hizkuntza erabiltzen den herrian egonaldi bat egi-
tea da. Evansek eta Fisherek (2005) erakutsi zutenez, truke-egonaldi
laburrek ere (11 egunera artekoak) hizkera adierazkorraren erabilera
nabarmen areagotzen laguntzen zuten.

Emozioak adierazteko hiztegi eta esamoldeak irakasteari buruz ari gare-
la, BHIn arreta handiagoa jartzeko beharra erakusten digun beste auzi
etiko bat aztertu behar dugu: ikasleek kultur asimilazioari dioten erreze-
loa, eta ikasleen nahiz xede-kulturako kideen artean kultur estereotipazio
aldetik aurkitzen ditugun arazoak.

Instrukzio bidezko H2ko irakaskuntzan, irakasleek espero dute ikasleek
tarteko hizkuntza bereganatzea, eta hizkuntza hori jatorrizko hiztunaren
arauetara gerturatuz joatea pixkanaka-pixkanaka. Ikaste hori, ordea,
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zaila izaten da baldin-eta ikasleak bere burua eta barrena agerian utzi
behar baditu.

Batzuetan gertatzen da H2ko erabiltzaileek xede-hizkuntzako arau sozio-
pragmatiko eta soziokulturalak ezagutzea, baina arau horiek beren sines-
menekin bat ez etortzea eta, ondorioz, nahita aldentzea jatorrizko
hiztunen arau horietatik. Adibide bat. Nik badakit gaztelaniaz loreak
botatzea (piropos) anbiguo samarra dela. Espainian ditudan gizonezko
lagun batzuentzat, gizonek emakumezkoen itxuragatik duten miresmena
aditzera emateko erabiltzen diren lagun arteko txantxen modukoak dira
piropoak.

Beste lagun batzuentzat, aldiz, gizon nahiz emakume, onartezinak eta
iraingarriak dira (adinaren, klasearen, heziketaren eta joera politikoaren
araberakoa izaten da iritzi hori). Nik behintzat ez nuke sekula piroporik
edo lorerik botako gaztelaniaz. Era berean, Oharak (2002) ikerketa bate-
an ikusi zuenez, bere ikasle batzuek, japoniera H2 bezala erabiltzen
zuten AEBetako emakumezkoek, ez zuten japonieraz tonu-maila bat ala
beste erabiltzeko dauden arauak bete nahi, egoera jakin batzuetan japo-
niar emakumeek tonu altuagoa erabili beharra –Japonian emezkoago-
tzat eta dotoreagotzat jotzen da tonu hori– ez zetorrelako bat beren
genero-nortasunarekin (ikus Siegal, 1996). Halere, H2ko erabiltzaileek
batzuetan gainditu egiten dute jatorrizko hiztunen arauak betetzeko
hasiera batean izandako errezeloa, H2 hori erabiltzeko beren H1 eredu-
tzat hartzea desegokia dela ikusi eta gero. Evansek (1988), esaterako,
Italiara seihileko baterako joandako britainiar ikasle baten kasua aipatu
zuen:

Italiarrak guztiz bestelakoak dira gure aldean: zerbait nahi badute,
joan eta hartu egiten dute. Niri, ordea, gauzak adeitasunez eskatu
behar direla irakatsi zidaten, baina azkenerako ikusten duzu haiek
bezala jokatu ezean, hots, garrasi egin ezean, ez duzula ezer lortuko
(45. or.).

Laburbilduz, ikerketa gehiago egin behar ditugu emozioak eta H2ko gai-
tasun soziokulturaleko beste funtsezko alderdi batzuk erabiltzen ikasteko
moduaren inguruan.

Instrukzio bidezko H2n H2 horretako testuak eta hizketa hitzez hitz des-
kodetzen ikasteaz gain, gure solaskideen aurpegia, gorputz-hizkera,
tonua, etab. interpretatzen ikasi beharra dago, halaber. Dena den, alor
horien inguruan behar beste ikerketarik ez dagoenez, ez dakigu behar
adina materialak edo ikasketa-planak prestatzeko. Eta hizkuntzako alor
horiek irakasteko zilegitasunak arazo izaten jarraituko du horrela. BHIko
dimentsio psikologiko eta emozionalen inguruan ikerketa egokiak egitea
ezinbestekoa da irakaskuntza-jardun ona lantzen jarraitzeko.

Artikulu honetan esan dudanez, hizkuntz ikasle eta erabiltzailearen irudi
osoa lortzeko, gaur egun dugun ikuspegi teorikoa zabaldu behar dugu.
Ulertu behar dugu H2 instrukzio bidez ikasi duten ikasle eta erabiltzaile-
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ek zergatik jokatzen duten jokatzen duten moduan. Eta onartu behar
dugu, halaber, ematen den edozein erantzun behin-behinekoa dela.

Aldagai kultural, sozial eta psikologikoek eragina dute jokamolde komu-
nikatiboan. Baina, aldagai horiez gain, beste alderdi asko daude, ezin
zenbatu direnak, hala nola: erabiltzailearen borondatea edo ikas-proze-
suan eragina duten ezusteko gertakariak.

Ez dut esan nahi BHIren baitako alorren arteko mugak edo BHIren eta
gertuko jakintza-alorren arteko muga guztiak ezabatu behar direnik, hori
utopikoa eta ezinezkoa litzateke-eta. Beste aukera hau hobea iruditzen
zait: muga ez oso zurrunak dituzten ikerketa-eremuen artean nolabaiteko
konfederazio malgua eratzea, ikerketako ideia eta metodologiak eremu
horien artean askatasunez mugitzeko.

Beti egongo da lekua mugaz bestaldera igaro eta “inork eskatu gabeko
lurraldeetan” banderatxoa jartzeko prest daudenentzat. Ikuspegi desber-
dinetako BHIren ikertzaileen arteko eztabaida ezinbestekoa da. Eta ez
aurrera ez atzera ez gelditzeko berme onena da eztabaida hori.

Artikulu honetan aipatu ditugun gaiak jorratzean, bi auzi epistemologiko
interesgarri azaleratzen dira. Lehena, “Zergatik dago zerbait?” galdera
itxuraz sinplea. Bigarrena, aurreko galderaren aldean korapilatsuagoa
ematen duen “Zergatik falta da zerbait?”. Bigarren galdera hori erantzu-
ten zailagoa da, zeren-eta hor zerbait dagoela edo egon beharko lukeela
eta guk ez dakigun arrazoiren batengatik ez dagoela baita lehen aurresu-
posizioa.

Galdera horiek ere egin genitzake ikasleen tarteko hizkuntzak dituen
aldaketa sinkronikoen inguruan (adibidez, zergatik eta noiz agertzen da
osagai bat?). Eta, galdera berberak egin ditzakegu aztergai dugun jakin-
tza-alor osoari buruz.

Auzi batzuk zergatik ikertu dira? Aldagai aske eta mendeko aldagai
batzuk zergatik sartu dira ikerketa-ereduetan? Aldagai batzuei buruzko
argitalpenik ez egoteak, edo oso gutxi behintzat, esan nahi ote du alda-
gai horiek ez direla ikertu? Ala gaizki ikertu direla? Edo ikertzaileek
erabaki dute ez duela merezi behin-behineko emaitza ez biribilak argi-
taratzea?

Gai horiek guztiek berebiziko garrantzia dute BHIren inguruan ikerketa-
-proiekturen bat landu nahi duen edozeinentzat, doktoretza-ikerketak
egiten hastear daudenentzat bereziki, halakoek nahiago dutelako urteetan
zehar lan nekeza egin ondoren ganorazko emaitzaren bat lortu.

Susmoa daukat bi galdera epistemologiko horien erantzunak aldatu egin-
go direla segun-eta nolakoak diren erantzuten duten ikertzaileen lekua
eta mailak sare jakin batean. Hala, sarearen erdigunean dauden ikertzai-
leek kanpoaldean daudenek baino ikuspegi komun gehiago eta ibilbide
komun luzeagoa dutela esango nuke. Eta esango nuke, halaber, ikertzaile
horiek bultzatuko dituztela erantzuna zein izango den iragartzea dauka-
ten galderen inguruko lanak.
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Beren ikerketa-eremuaren zutoin eta oinarriak auzitan jartzen dituen
ikerketarik ez dute begi onez ikusiko. Eta kanpoko ikuspegirik ez izateak
norbere aurreiritziez ez jabetzea eragiten du. Horrek ez du esanahi lan
bikainik egiten ez dutenik, jakina, baina geldotasunaren hazia ereinda
dago beren artean.

Jakintza-alorren arteko elkarlana eta ernalketa gurutzatua bultzatuz gero,
BHIk etorkizun oparoa izatea lortuko dugula iruditzen zait. Nolanahi
ere, jakintza-alorren arteko elkarlanak baditu bere arriskuak. Sokal-ek
eta Briemont-k (1999) erakutsi dutenez, beste alor batzuetatik ideiak eta
kontzeptuak hartzen dituzten zientzialariek arrisku handiagoa dute beste-
ek baino funtsezko kontzeptuak gaizki ulertu edo interpretatzeko eta
okerreko ondorioetara iristeko. Era horretako okerreko ondorioen adibi-
de bat da, nire ustez, artikulu honetan luze samar aipatu dudan hauxe:
Naiman eta besteren (1978) kanporakoitasunari buruzko kontzeptua.

Instrukzio bidezko BHIren ikertzaileak garen aldetik, erantzukizuna dau-
kagu atzerriko hizkuntzen irakasle-komunitatearekin. Hortaz, galdera
hauek egin behar dizkiogu geure buruari: Instrukzio bidezko BHIren
inguruko ikerketek nola eman dezakete erantzun hobea hizkuntzak ikas-
tean gizabanako bakoitzak izandako esperientzia bereziez osatutako
heterogeneotasunari, batetik, eta era askotako ikasle-populazioei, beste-
tik?

Nola ikertu ditzakegu H2 ikastearen inguruko igarkizun eta buruhausga-
rriak ikasleengan ardaztu hezkuntzarako emaitza zinez baliagarriak aur-
kitzeko? Gorago azpimarratu ditut H2ko erabiltzaileek hizkuntza
ikastean dituzten zenbait erronka, ikasgelan ikasten zailak diren alor
soziopragmatiko eta soziokulturaleko alderdiak, bereziki.

Egia da irakasle ondo trebatuen eta material egokien bidez handitu egin
daitekeela ikasleek xede-hizkuntzako alderdi horiei buruz duten ezagu-
tza eta kontzientzia, baina, halere, H2ko ikasleek beren eta xede-hizkun-
tzaren artean dagoen hutsuneaz jabetu egin behar dute. Eta gero erabaki
egin beharko dute hutsune hori bete nahi duten ala ez. Bidaia honetako
azken etapa laguntzarik gabe egin behar dute ikasleek. Xede-hizkuntza-
ko beste hiztunekin elkarreragin beroa izanik ikasiko dute irakatsi ezin
den hori.

Zinez pentsatzen dut BHIko alor psikologiko, fisiologiko, afektibo eta
emozionaletan arreta handiagoa jarriz gero, oraingoz ezezagunak zaizki-
gun garrantzi handiko ondorio teorikoak aterako genituela H2ren ikas-
kuntzari buruz.

Testuliburuen egileentzat ere akuilua izan liteke hori, material eta ikaske-
ta-programa hobeak eta aberatsagoak egiteko lagungarria izango litzate-
keelako halako ikerketak egitea. BHIren ikertzaileen eta atzerriko
hizkuntzen irakasleen arteko elkarlan horrek instrukzio bidezko H2ko
ikasleentzako onurak besterik ez luke ekarriko, azken batean.

Itzultzailea: Maria Colera
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Oharrak

* Ingelesez “Investigating the Psychological and
Emotional dimensions in instructed language
learning: obstacles an possibilities” In The

Modern Language Journal, 89, iii, (2005) 0026-
-7902/05/367-380. Beraien baimenez itzulia eta
berrargitaratua.

1. Erresuma Batuan, unibertsitateko hizkuntz
departamentuetan dabiltzan ikasleak atzerrira
joaten dira ikastera bolada baterako (cf. Cole-
man, 1996, Evans, 1988).

2. Reganek (2004) eta Bayleyk eta Langmanek
(2004) auzi horiek aztertu zituzten, tarteko hiz-
kuntzako aldagai morfologikoak aurkitu nahian,
eta ikusi zutenez, beren ikerketan jasotako bana-
kakoen emaitzak bat zetozen, hein handi batean,
talde-mailako ereduekin. Hortaz, ikuspegi teori-
ko eta enpirikotik, BHIri buruzko ikerketetan
talde-mailako emaitzen berri ematea bidezkoa
dela esan zuten.

3. Ikerketa-ereduan bi aldagai aske (kanporakoita-
suna eta neurotizismoa) eta mendeko aldagai bat
(aberastasun lexikoa) sartu nituen, hasiera bate-
an. Kanporakoitasunaren eta aberastasun lexiko-
aren artean korrelazio negatiboa zegoela ikusi
nuen, baina erlaziorik ez neurotizismoaren eta
aberastasun lexikoaren artean. Neurotizismoa-
ren eraginari buruz datu sendorik ez genuela
ikusita, neurotizismoari buruzko aipamen guz-
tiak ezabatzea erabaki nuen. Oso litekeena da
BHIn pertsonen artean dauden aldeak aztertzen
dituzten beste ikertzaile askok ere horrela joka-
tzea. Hala, ondorio garbirik ematen ez duten
ikerketak ez dira hain liluragarriak eta, horrega-
tik, aukera gehiago dute argitaratu gabe geldi-
tzeko. Nolanahi ere, aldagai aske batek
nolabaiteko eragina izan lezakeela pentsatzeko
arrazoirik egonez gero, kasu hori aztertu eta
horren berri eman beharko litzateke, nahiz eta
azkenerako ondorio garbirik atera ez.

4. Ibilbidearen azterketa erregresio anizkoitzaren
erabilera berezi bat da, kausazkotzat jotako alda-
gaien zuzeneko nahiz zeharkako ondorioak
aztertzeko erabiltzen dena (Cohen, 1992).

5. Zerbaitegatik izango da BHIn banakoen artean
dauden desberdintasunak aztertzen dituzten
ikertzaile ezagun gehienak (MacIntyre, Skehan,
Dörnyei eta Segalowitz, gutxi batzuk aipatzea-
rren) psikologiako tituludunak izatea.

6. Hauek dira beste lau dimentsioak: neurotizis-
moa, irekitasuna, adeitasuna eta ardura edo pres-
tutasuna

7. Dopamina neurotransmisore bat da, eta berebi-
ziko garrantzia du garunerako. Itxuraz desberdi-
nak diren garun-mekanismo ugaritan parte
hartzen du, jokamolde, aldarte edo emozio jakin
batzuk eragiten dituzten lokomozio- eta nerbio-
-prozesuen kontrol zentralean, esaterako (Brad-
ford, 1986). Norepinefrinaren aldameneko
aitzindaria biosintetikoa da dopamina. Noradre-
nalina izenez ere ezagutzen da norepinefrina.

8. Neurona katekolaminergikoek mugitzeko jar-
duera eta aldartea kontrolatzen dituzte (Brad-
ford, 1986).

9. H2n: r (901) = 0,32; H3n: r (647) = 0,43; H4n:
r (414) = 0,45; H5n: r (218) = 0,50; guztietan,
p < 0,0001 (Dewaele, 2004a, 101. or.).
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