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Sarri askotan, frustrazio-sentsazioarekin lotzen dute erroreak zuzentzea hiz-
kuntza lantzean, bai zuzenketa egiten dutenek, bai jasotzen edo pairatzen
dutenek. Hizkuntza-irakasleak luze aritzen dira zuzentzen, eta ahalegin han-
dia egiten dute ikasleen erroreak zuzentzeko; eta, hala ere, gauza handira-
ko balio ez duela iruditzen zaie. Askok uste dute zuzentzea irakasle txarra
ez izateko egin beharreko zerbait dela.

Gu, ordea, ziur gaude onuragarria dela zuzentzea, nahiz eta gaizki, ohike-
riaz eta koherentzia eskasez egiten den askotan. Ondorioz, alde batetik, ira-
kasleak zapuztuta egoten dira beti, errore berberak behin eta berriro erre-
pikatzen direla uste baitute, nahiz eta haiek beti zuzentzen aritzen diren. Eta,
bestetik, ikasle asko lotsatu eta erroreak egiteko beldur izaten dira, edota
porrot-sentsazioa izaten dute, goitik behera gorriz markatutako testu bat itzul-
tzen bazaie.

Irakasleek zuzentzea alferrikakoa dela uste dute sarri —hau da, ez dela era-
ginkorra—, baina uste oker batean oinarritua dago iritzi hori: errore bat an-
tzeman eta zuzendu ondoren, ikasi egin dela uste ohi dute. Sinpleegia da
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ikaskuntza-prozesua ikusteko modu hori; zerbait ikasteko zer horretaz ja-
betzea nahikoa izango balitz bezala. Nolanahi ere, H2 ikasteko prozesuak
askoz ere konplexuagoak dira. Zuzenketa ikaskuntza-prozesua indartzeko
tresnatzat hartu behar da, ikasleari tarteko hizkuntzaren arauak baieztatzea
edo zalantzan jartzea ahalbidetzen dion feedbacka edo atzeraelikadura ema-
teko modu gisa; baina ez du automatikoki funtzionatzen. Zuzenketaren bi-
dez, ikasleak erroreen inguruan berriz hausnartu, eta ekoizpena hobetzen
du, irakaslearen laguntzaz. Prozesu horrek faktore konplexu ugari ditu: ikas-
kuntzaren sekuentziak, zuzenketaren unean ikasleak duen arreta edota afek-
tibitatearekin lotutako alderdiak (adibidez, motibazioa edo jarduera gau-
zatzen denean duen estres-maila). 

Dena den, hasteko, zehaztapen bat.

Komunikazioan egiten diren oker eta desbiderapenak bereizi behar dira, oke-
rrak sorrarazten dituzten arrazoien arabera. Corderren lanez geroztik
(1967), ondoko hauek bereizi ohi dira:

• lapsusak: nekearen ondorioz arreta txikiagoa jartzeagatik edo des-
kuidu batengatik egiten diren okerrak dira, eta, horregatik, alde ba-
tera uzten dira hizkuntzak ikasteko azterlanetan, edota hizkuntza-
irakasleen jardunean.

• hutsegiteak (mistakes): H2aren arau bat hautsi arren, oro har arauak
jarraitzen dituen norbaitek une horretan izandako ekoizpen-ezbehar
baten ondorioz sortzen dira.

• erroreak (errors): ezagutzen ez diren edo menderatzen ez diren H2aren
arauak urratzen dira.

Gure iritziz, errorea arautik desbideratzea da, aintzat hartuz hizkuntzala-
ritzarekin soilik lotutako alderdietatik haratago doala arauaren kontzeptua;
hau da, alderdi pragmatikoak, soziokulturalak eta erreferentzialak ere bar-
ne hartzen dituela. Espainieraren kasuan, oso garrantzitsua da azpimarra-
tzea ezberdinak direla estandar geografiko ezberdinei dagozkien arau lin-
guistikoak.

Arau-desbideratze guztiak dira errore, baina ikasgelan antzematen diren erro-
re guztiek ez dute zuzenketarik behar. Irakasleak zuzenketa behar duten erro-
reak hautatu behar ditu aldez aurretik, zuzenketa probetxugarri gerta da-
din didaktikaren aldetik. Horretarako, beharrezkoa da ondoko hauek kon-
tuan hartzea (Kleppinen 1998ko lanetik egokitua):

• Aukeratutako metodo didaktikoa eta ikastaroaren helburuak.

• Errorea sortzen deneko jarduera didaktikoaren helburuak.

• Errorea zer testuinguru didaktikotan eta zenbat aldiz gertatu den. 

• Ikaslearen gaitasun-maila.

1.1. «Gaizki» 
dagoen guztia ez

da errore:



Erroreen zuzenketa, tresna didaktiko gisa 45

• Egoera komunikatibora egokitzea.

• Sortutako enuntziatuen ulergarritasuna.

Zuzentzea da irakasleek esku hartzea, ikasleen hizkuntza-ekoizpenetan egi-
ten diren erroreak bideratzeko. Hala ere, erroreen aurrean irakasleek egi-
ten dituzten jarduera guztiak ez dira zuzenketa. Honako hau ez da zuzen-
tzea:

• Ebaluatzea: zuzenketaren helburua ez da ikaslearen ezagutzak juz-
gatzea edo balioztatzea, baizik eta, erroreak agertzen direnean esku
hartuz, hizkuntza hobeto menderatzen laguntzea eta beste errore ba-
tzuk saihestea. Zuzenketak ez ditu erroreak zenbatzen eta baliozta-
tzen, markatu eta konpondu egiten ditu.

• Erroreei jaramonik ez egitea, irakasleak hausnarketa kontzientea egin
gabe. Ez da gauza bera irakasleak ikasleekin adostea saioan ez due-
la parte hartuko, jarduerarik ez eteteko; edota irakasleak jarduera zu-
zendu nahi ez izatea.

• Errorea gertatu aurretik jardutea.

• Okertzat jotzea eta aurpegiratzea: horrek frustrazioa eta inhibizioa
baino ez ditu sortzen.

Errore bat zer den eta zer errore zuzendu erabakitzeko, ezinbestekoa da kon-
tuan izatea ahozko edo idatzizko ekoizpenak diren, oso ezaugarri ezberdinak
baitituzte.

Ustez, errazagoa da zuzentzea ekoizpen idatzia, ahozkoa baino; alde ba-
tetik, irakasleak hausnartzeko denbora luzeagoa duelako, eta, bestetik, ez
delako “aurrez aurre” egiten eta, ondorioz, txikiagoa delako sortzen den afek-
tibitate-karga. Hala ere, beste faktore batzuek ere zaildu dezakete testu ida-
tzien zuzenketa. Hasteko, gezurra da idatzi egiten dena buruan betirako ge-
ratzen dela; ondorioz, uste horrek irakasle asko eramaten ditu idatzizko erro-
reen jazarpen errukigabea egitera. Bestalde, zuzendutako testuak karpeta
batean pilatu, eta, ondoren, galdu egiten dira, “zenbat gorri dagoen” ikus-
teko begiratu azkar bat eman ondoren. 

Lehenengo faktoreari dagokionez, nahikoa da esatea, hori hala izanez gero,
hizkuntza bat ikasteko nahikoa izango litzatekeela pare bat idazlan egitea;
eta, guk dakigunez, oraingoz ez da horrelakorik gertatu. Ondorioz, ikasleen
idatzietako errore guztiak ez zuzentzea eta zenbait irizpide didaktiko era-
biltzea erabaki dezakegu. Eta bigarren arazoa idatzien zuzenketa ikasge-
lako dinamikan sartuz konpon dezakegu; adibidez, ikasleek guk adierazi-
tako jarraibideetan oinarrituz berrikusi eta berridatz dezakete testua, edo-
ta ikasgelan bidera ditzakegu taldeko edo binakako zuzenketa-saioak.

1.2. Zuzenketaren
definizioa

2. Ekoizpen

idatzia

zuzentzea
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Irakasleak hainbat teknika erabil ditzake zuzenketa egiteko. Guk zuzentzeko
lau modu bereizi ditugu. Ondoren, aldeko eta aurkako alderdiak zerrendatuko
ditugu, eta zer testuinguru didaktikotan iruditzen zaizkigun erabilgarrien
adieraziko.

• Errore bat duten hitzak edo zatiak markatzean datza (normalean, az-
pimarratuz).

• Aldeko faktoreak: sinplea eta azkarra da irakaslearentzat.

• Aurkako faktoreak: ikasleari ez zaio adierazten zein errore-mota den;
beraz, zaila egiten da nork bere erroreak zuzentzea, baldin eta pos-
tsistematikoak ez badira, zeinak beste inolako jarraibiderik gabe zu-
zendu baititzake ikasleak.

• Noiz erabili: taldekako edo bikotekako zuzenketa-jardueretan. Ara-
zoa non dagoen adieraziz, kasu interesgarrietarantz erakartzen da arre-
ta. Oso erabilgarria da autozuzenketa suspertzeko, errore postsiste-
matikoak badira.

• Errorea azpimarratu, eta irtenbide zuzena ematen da.

• Aldeko faktoreak: ikasleak testuaren bertsio zuzena izan ohi du. 

• Aurkako faktoreak: erabat pasiboa da ikaslearen rola, eta ez du ezer
egin behar testuarekin. Baliteke irakasleak proposatzen duen irten-
bidea bat ez etortzea ikaslearen helburu komunikatiboekin. Gaine-
ra, irakasleak luze aritu behar du zuzentzen.

• Noiz erabili: ikasleak ekoitzi duen testuaren bertsio «zuzena» hark
edukitzea nahi dugunean; adibidez, zuzenketa lantzeko astirik ez da-
goenean edo hasiberriek idatzitako testuetan, horrelakoetan zuzen-
tzen jakingo ez lituzketen errore aurre-sistematikoak baitaude. 

• Erroreak markatu eta etiketatu egiten dira. Etiketak jartzen dira hiz-
kuntza-irizpideen arabera (komunztadura, aditz-jokoa, etab.) edota
azaleko irizpideen arabera (elementuak ez aipatzea, kokaleku oke-
rra, etab.). Ez da irtenbidea ematen, eta ikasleak bilatu behar du so-
luzioa, etiketa jarraibide gisa erabiliz.

• Aldeko faktoreak: ikasleak bere kabuz egingo du zuzenketa, modu
aktiboan, autozuzenketarako nahikoa informazioa baitu. 

• Aurkako faktoreak: lan handia da irakaslearentzat, etiketak zehaz-
tu behar dituelako eta ikasleei ezagutarazi. Bestalde, zaila izaten da
zenbait errore sailkatzea.

2.1. Zuzenketa 
nabarmengarria

2.2. Zuzenketa 
erabakitzailea

2.3. Zuzenketa
sailkatzailea
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• Noiz erabili: erroreak postsistematikoak direnean eta arlo linguis-
tikoak edo estrategia zehatzak landu nahi ditugunean.

• Aurreko metodo guztiak hartzen ditu barne. Ikasleak bere kabuz kon-
pon ditzakeen erroreak etiketatzen dira, eta oraindik ezagutzen ez
dituen hizkuntza-alderdiekin lotutako erroreei buruzko konponbidea
ematen zaie.

• Aldeko faktoreak: autozuzenketarako informazioa ematen du, bai-
na ez du frustraziorik eragiten, ikasleari ez baitzaio eskatzen irten-
bidea emateko bere kabuz konpondu ezin dituen arazoei. Ikaslearen
jarrera positiboa sustatzen da, bere testuaren gainean hausnartzeko
eskatzen zaio-eta. 

• Aurkako faktoreak: denbora eman behar da ikaslearentzat egokiak
diren etiketak zehazten. Zuzenketak denbora luzeagoa eta lan han-
diagoa eskatzen du, zuzenketa-fase asko biltzen baititu. 

• Noiz erabili: nahikoa denbora dagoenean, bai zuzenketa behar be-
zala lantzeko, baita ikasleak testua berrikusi eta irtenbideen inguruan
hausnartzeko ere.

Gure ustez, azken zuzenketa-teknika da egokiena eta eraginkorrena, auto-
zuzenketa eta autonomia eragiten dituelako; betiere, ikaslea bazterrean utzi
gabe eta hari lagunduz, irakaslearen gidaritzapean. Hala, ikasleak bere ka-
buz aurkitu behar ditu irtenbideak, eta, abiapuntu horretatik aurrera, hizkuntzak
eta bere ezagutzek ematen dizkioten aukerak aztertu behar ditu. Irakasleari
lan handia eskatzen dio hasieran, baina, etiketak eta sinboloak zehaztu eta
ikasleei ezagutarazi ondoren, ikaskuntza-tresna eraginkor bilakatzen da.

Ikasgelan hitz egiteak estresa eragiten die atzerriko hizkuntzen ikasle asko-
ri. Pertsona askori ahozko jarduerek afektibitate-karga negatiboa sortzen die-
te, erroreak egiteko beldur direlako, jendaurrean jarduteak larritasuna eragi-
ten dielako edota trakets aritzearen sentsazioa sortzen dielako eduki konple-
xuak azaltzeko baliabide gutxi dituztela sumatzeak. Eta horri gehitzen badizkiogu
irakasleak eskolan egiten dituen zuzenketa-saioak, motibazioa galarazi eta gaiz-
ki irtendako egoerak aurkituko ditugu. Hala ere, zuzenketa beharrezkoa eta
onuragarria da. Arazoa da, askotan, jarduera eta zuzenketa ez datozela bat.

Oro har, ikasgelako ahozko jarduerak bi talde handitan bereiz daitezke: for-
ma eta egitura linguistikoak finkatzea helburu dutenak, eta komunikazio-
an oinarritzen direnak. Lehenengoen artean, hainbat jarduera-mota daude;
besteak beste, testuak ozen irakurtzea, egiturak ahoz errepikatzea edo ika-
sitako elkarrizketen dramatizazioa egitea. Bigarren taldekoak honako hauek
izan daitezke, adibidez: bakarrizketak, rol-jokoak edota elkarrizketa gida-
tuak edo gidatu gabeak.  

2.4. Zuzenketa
mistoa

3. Ahozko

ekoizpenaren

zuzenketa
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Oso ezberdinak dira jarduera-mota hauen helburuak eta dinamika. Hala ere,
erabiltzen den zuzenketa-teknika berbera izan ohi da beti: irakasleak adie-
razpen oker bat entzuten duenean esku hartzen du, eta forma zuzena adie-
razten. Gure ustez, zuzenketa-mota hori guztiz kaltegarria da, jarduera ko-
munikatibo batean egiten bada. Metodoaren, helburu didaktikoen eta zu-
zenketaren arteko koherentzia zaintzeko, ezin dugu alderdi formaletan oi-
narritutako zuzenketa egin, edukiak komunikatzea baldin bada jardueraren
helburua. Ikus ditzagun orain ahozko ekoizpena zuzentzeko zenbait teknika
eta zer kasutan diren egokiak.

Ez parte hartzea egokia iruditzen zaigu, baldin eta irakasleak nahita har-
tutako erabakia baldin bada; betiere, jardueraren helburu nagusiak eduki
informatiboak sortzea eta informazioa komunikatzea badira, eta irakasle-
ak jarduera komunikatiboa etenik gabe gertatzea nahi badu. Garrantzitsua
da ikasleek jakitea irakasleak ez duela esku hartuko; zeren eta, bestela, hark
interesik ez duela pentsa bailezakete.

Ziurrenik, eskoletan zuzentzeko modurik ohikoena izango da; baina, soi-
lik, forman oinarritutako jardueretan da erabilgarria eta egokia. 

– Irakaslea: Zer egin duzu asteburuan?

– Ikaslea: Asteburuan atseden hartu du...

– Irakaslea: Atseden hartu dut.

– Ikaslea: Atseden hartu dut eta jokatu du...

– Irakaslea: Jokatu dut

– Ikaslea: Futbolean jokatu dut, baina ez du irabazi

– Irakaslea: Ez dut irabazi.

– Ikaslea: Ez dut irabazi.

Komunikazio-jardueretan diskurtsoa etetea eta ziurtasun eza eragitea bai-
no ez da lortzen horrela.

– Ikaslea: Gauetan, dantzatzera joaten gustatzen zait.

– Irakaslea: Nominalizazioa

Aurreko teknika bezala, jarduera formaletan bakarrik erabili daiteke, eta abstrakzio-
maila handiagoa eskatzen du. Gainera, irakasleak ziur jakin behar du ikasleak uler-
tu egiten duela erroreari buruz emandako azalpena, izan kategoria gramatikalez,
edota izan arazo sintaktiko edo semantikoez; bestela, baliteke baliagarriak ez iza-
tea «aldatu atzizkia» edo «aditza nominalizatu» bezalako iruzkinak.

3.1. Ez parte 
hartzea

3.2. Forma zuzena
ematea

3.3. Iruzkin 
metalinguistikoak
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– Ikaslea: Mariak ez du ikasten nagiak delako.

– Irakaslea: Mariak ez du ikasten nagi... [irakasleak Mariaren izena intentsitate
handiagoaz esango du pertsona bakarra dela nabarmentzeko]

Irakasleak ikaslearen jarduna etengo du errorea egindako puntuan, eta ha-
ren hitzak errepikatuko ditu, ikasleak berriz esan eta zuzendu dezan egin-
dako errorea. Autozuzenketako oso modu gidatua da, forman oinarritua da-
goelako. Zuzentzeko era hau ere soilik jarduera formaletan erabili behar-
ko litzateke.

Irakasleak esamolderen bat edo keinuren bat erabiliko du, errore bat iden-
tifikatu duela adierazteko; adibidez, “kontuz” esatea. 

– Ikaslea: Batzuetan, jendeak pentsatzen dute...

– Irakaslea: Kontuz!

Irakasleak ahoz ohartarazten badu, ikasleak eten egin beharko du diskur-
tsoa; horregatik, teknika hau jarduera formaletan bakarrik erabiltzea go-
mendatzen dugu. Keinuak jarduera komunikatiboetan erabil daitezke, ikas-
leak kontuan har ditzakeelako edo ez, eta, hala, ikasleak ekoizpena zuzenduko
du edo keinua baztertuko.  Dena den, teknika honek ikasleari nahasmen-
dua eragin diezaioke, testu idatziak zuzentzeko azpimarrek bezala: «zer-
bait» oker dagoela adierazten da, baina ez da zehazten zer eta zergatik.

– Ikaslea: Espainian lan egingo dut, aukera baldin dut.

– Irakaslea: Baldin baduzu? Eta zer egingo duzu aukera baldin baduzu?

Zerbait gaizki dagoela adierazteko, ikasleak esandakoa errepikatuko da, eta
zati akastuna galdera-intonazioaz ahoskatuko; edo automatikoki zuzenduko
da, ahots-tonu baxuago batez. Jarduera formaletan zein komunikatiboetan
erabil daiteke zuzentzeko era hau —nahiz eta hizkuntzaren alderdi formal
bat nabarmentzen den—, zeren eta hizketan ari denaren hitzak errepikatzeko
ekintza solaskidea arretatsu dabilela ulertzen baita; eta, horrezaz gain, ar-
gigarri ere gertatzen zaie errepikatzeko teknika hau azalpena entzuten ari
diren gainerako ikasleei ere.

Aurreko teknika bezala, jarduera komunikatiboetan parte hartzeko modu
naturala da. Ikaslearen adierazpena oso ulergarria ez denean eta komuni-
kazioa oztopatzen duenean soilik erabili beharko litzateke. Helburu nagu-
sia komunikatzea denez, autozuzenketa sustatzen du.

– Ikaslea: Asteburuan anaiarekin haserretu nintzen.

– Irakaslea: Zergatik?

– Ikaslea: Beti arrazoi duela uste du. Baina ni zezena naiz.

3.4. Hitz 
eginaraztea

3.5. Ohartaraztea

3.6. Errepikapena
eta parafrasia

3.7. Argibideak 
eskatzea
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– Irakaslea: Barkatu? Zer zarela diozu?

– Ikaslea: Ni zezena naizela.

– Irakaslea: Eta zer esan nahi duzu horrekin? Indartsua zarela?

– Ikaslea: Ez. Apirilean jaio nintzenez, zezena naiz. Ez al da horrela esaten?

– Irakaslea: Hara! Taurus! Taurus zeinukoa zara. Orain ulertu dizut.

– Ikaslea: Bai, Taurus naiz.

– Irakaslea: Eta txarra al da hori?

Irakasleak saioa bukatu arte ez parte hartzea erabakitzen duenean, idatziz
jaso ditzake atzematen dituen erroreei buruzko oharrak, eta jarduera amai-
tu ondoren eman dagozkion azalpenak.

Teknika hau baliagarria da maiz egin ohi diren erroreak taldean lantzeko,
balitekeelako ekoizleak jadanik ahaztuak izatea errore horiek. Gainera, une
horretan ikasten ari diren arlo linguistikoekin lotutako erroreak zuzentze-
ko ere erabil daiteke. 

Azaldu dugun bezala, teknika ugari daude ikasleen ekoizpenak zuzentzeko,
eta hemen azaldu ditugunak eraginkor erabil daitezke zuzenketa-jardueretan.
Ezinbestekoa da beti aintzat hartzea zuzenketaren helburua, eta koherentziaz
eta harmoniaz txertatzea dagokion testuinguru didaktikoan eta metodologi-
koan. Gainera, ikasleek zuzenketa-fasean zuzenean parte hartzea gomenda-
tzen dugu, hizkuntzari eta ikaskuntzari buruz hausnar dezaten (learning to le-

arn ikuspuntu didaktikoaren bidetik); hala, ikasleen autonomia bultzatzen bai-
ta. Adibidez, ahozko ekoizpenari dagokionez, ikasleekin adostu dezakegu bat-
bateko elkarrizketetan esku ez hartzea edo erroreak laburtzeko teknika
amaieran erabiltzea; betiere, horretarako arrazoiak azalduz, aho zabalik gera
ez daitezen, gu isilik gelditzen garela ikustean. Ekoizpen idatziari dagokio-
nez, eskoletako zenbait momentu binaka edo taldean zuzentzeko erabiltzea
hitzartu dezakegu. Horretarako, azaldu beharko dugu helburua ez dela erro-
rea egiten duena barregarri uztea, baizik eta gogoeta egitea ikaskide guztiei
interesatzen zaizkien hizkuntza-alderdien inguruan; eta, horrez gain, argi utzi-
ko dugu bakarkako tarteak erabiliko ditugula ikasle jakin bati dagozkion ara-
zoak lantzeko. Modu horretan lortuko dugu ikasleek zuzenketan parte hartzea,
gogotsu aritzea eta zuzenketa eskueran duten tresna moduan ikusaraztea, ikas-
ten ari diren hizkuntzan gaitasun komunikatiboa handitzeko. 

Amaitzeko, azter ditzagun zein diren zuzenketa on baten alderdirik ga-
rrantzitsuenak; ikasleentzat eta irakasleentzat probetxugarri izan dadin. 

• Zuzenketak argia izan behar du, ezin du anbiguoa izan.

• Zuzenketak ikaslearen izaera eta sentsibilitatea errespetatu behar ditu.

3.8. Laburbiltzea

4. Ondorioa:

zuzenketa

egokia
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• Zuzenketa ez da zigorra.

• Zuzenketak ezin du sekula ere barregarri utzi ikaslea beste batzuen
aurrean.

• Zuzenketa ikaslearen gaitasunaren araberakoa izan behar da.

• Zuzenketak bat etorri behar du ikasgelako jardueren metodologia-
rekin eta helburuekin.

• Zuzenketa irakaslearen eta ikaslearen arteko elkarreraginaren ondorioa
da. Horrenbestez, kortesiazko arauetan oinarritzen da.

Itzultzailea: IVAPeko Itzultzaile Zerbitzu Ofiziala
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