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Krashen-en eredua:
hurbilbide natura/aren olnerri
teorikoa*

W.F. Lockhart/C. Pérez Arraiza

Irakaskuntz joerak aldatu ahalean, ho
riei jarraitu ala, jaramonik egin gabe, geu
reari eutsi? Hona hemen norberak hartu
behar duen oinarrizko erabaki horietakoa.
Walter Lockhart (artikulu honen egileeta
ko bat) berrogeitamargarren urteetan hasi
zen hizkuntz irakasle-lanetan. Prestaketa
audiolinguala jaso zuen. Egun, hogeita
mar urteren joanean, makina bat hizkuntz
ikasbide ikusia da: audiolinguala,kogniti
boa, zuzena, funtzional-nozionala, THI
(taldeko hizkuntz ikaskuntza), bide isila,
sugestopedia eta orain hurbilbide naturala
(natural approach).

Itsaskirri honetan uhinek bona eta hara
darabilten ezpalaren gisa ikusten du bere
burua ala benetan aurrera egiten ari gara?
Irakasle eta ikasle askok lortu dute arra
kasta urteetan zehar; eta, John Oller Jr-ek
dioen bezala (1985), ugariagoa da orain
hizkuntz irakasle eta ikasle arrakasta
tsuen bataz-bestekoa duela hogeitamar ur
te baino. Bistan da zertxobait ikasi dugu
la, zer eta nola ere garbi ez ikusi arren.

Talde bezala boladan boladako ikasbi
deari jarraitu izan diogu. Talde bezala, ha-

laber, ikasbide guzti hauek garatu izan di
tugu, lehentasuna batzuei emanez eta bes
teak alboratuz. Agian, ikasbide berri ba
koitza nork berekasa aztertu, landu eta
menperatzeabide egokia izan liteke lanbi
dean aurrera egiteko. Esperientzia bakoi
tzean zerbaitez ohartu etajabetu egiten ga
ra: kontzeptuak, ideiak, jardunbide ba
tzuk..., norberari baliagarrienak zaizkio
nak, aurki. Horretaz, bada, hizkuntz ira
kasle eta hizkuntz irakasleen prestatzaile
bezala, behin eta berriro gaizki ikusitako
modaren alde gaude.

Hurrengo galdera, bada, honako hau li
tzateke:nolamenderadaiteke ikasbidebe
rria? Ikasbide audiolingualari dagokio
nean, Walter-en prestaketa ez litzateke
osoa izango, baldin eta erantzun baldin
tzatuaren ikaskuntzaren teoria eta linguis
tika estrukturala ikasi ez balu. Era berean,
hurbilbide naturalean jardun eta Krashen
en eredua sustraitik ezagutzen ez duen ira
kaslea ere ez legoke behar bezala presta
turik. Askotan, hizkuntz irakaskuntz jar
dunaldietan halako ikasbideren irakasaio
-ereduren bat eskainitakoan, honelako
iruzkinak entzuten dira zenbait irakaski-

* Ingelesez «Krasheri's Model: The Theoretical Basis of the Natural Approach», TESOL Spain (1986.eko
udako alea) aldizkarian argitaratua. Beraien baimenez itzulia eta berrargitaratua.
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deren ahotik: «Ez dakit zergatik egin duen
hau edo bestea, baina ez zait gustatu. Ezin
daiteke eraginkorra izan».

Ondorioz, ikasbideari jarraitu baino le
hen, honi eusten dion teoría ulertzea da,
antza, ikasbidea ebaluatzeko funtsa eta,
halaber, metodo horretan trebea izateko
eman beharreko pausua.

Honela, bada, hurbilbide naturalaz di
harduen artikulu-sortaren lehenengo lan
honek Krashen-en eredua hezurmamitzen
duten hipotesiei buruz ideia orokorraema
tea du xede. Geroagoko artikuluek ikuspe
gi praktiko, ezarpenbide eta teknikaezber
dinezjardungo dute. Sortak sarrera egokia
eskaintzen duelakoan gaude, gero norbe
rak ikasbidea sakonago landu nahi duen
ala ez erabaki ahal izandezan. Xede hone
kin, bada, bibliografía labur bat ereeskain
tzen da artikulu honen amaieran.

Hurbilbide naturalari eusten dion teoría
Krashen-ek (1982, 1983, 1985)proposatu
rikobigarrenhizkuntzanorbereganatzearen
eredua da; SLA, second languageacquisi
tion. 1982.eko teoriaren bertsioak bost hi
potesi plazaratzenzituen: norbereganatze
eta ikastearen arteko bereizkuntza, or
dena naturalaren hipotesia, monitorea
ren hipotesia, inputaren hipotesia eta
iragazki afektiboaren hipotesia.

Lehenengo hipotesia ulertzearren (nor
bereganatze eta ikastearen arteko
bereizkuntza), N. Chomsky-ren hizkun
tza eskuratzekomekanismoarenhipotesia,
LAD language acquisition device, berri
kusi beharrean gara (Chomsky 1965).Oro
har onarturik dagoenkontzeptuhonen ara
bera, jatorrizko hizkuntza ikasten hasibai
no lehen, gizaki guztiakjaiotzen dira aldez
aurretiko ezagutza handiaren jabe hizkun
tza naturalen gramatika ahalgarrien for
mari dagokionean. Gizakion mekanismo
berezi honi esker geuregana dezakegu
hizkuntza.

Ikastea eta norbereganatzeaarras beste
lakoprozesuakdira.LADdelakoazbaliatu
rik geureganatzendugu hizkuntza. Ikastea
adimenaren beste mekanismoei zor zaie.
Norbereganatzeaohargabekoprozesuaden

Hurbilbidenaturalarenoinarriteorikoa

bitartean, ikastea kognitiboa da eta, ondo
rioz, jakinaren gainekoa. Ez gara ohar
tzen noiz ari garen hizkuntza apur bat
geureganatzen.Jakin badakigu,ordea,noiz
ari garen ikasten. Norbereganatzea astiro
doanprozesuada, ikastea azkar doan bitar
tean.

Geureganatutakoelementuak oso esku
ragarriakdira. Ikasitakoak, berriz,monito
reaz baliaturik bakarrik eskura daitezke.
Geroxeago mintzatuko gara monitoreaz.
Ikasia bai baina norbereganatua ez den
zerbait ekoizteko, araua gogoratu eta apli
katu egin behar dela esatearekin aski da
oraingoz. Prozesu honek denbora behar
du. Norbereganatzen diren elementuak
pentsatu gabe ekoiz daitezke. Automati
koak dira. Ikasitakoak, berriz, lehenago
edo beranduago ahaztekoak dira, baina
norbereganatzendena ez da erraz ahazten.

Azkenik, hipotesi honek dio hizkuntz
apur bat ikasteak ez duela zuzenean erraz
ten apur hori geureganatzea. Adibide gisa,
bar kontuan ingelesez singularreko hiru
garrenpertsonarenmorfema, eta hori izen
datzeko.azeinua erabil dezagun. Ikasle
heldu gehienek morfema hau, lehenago
edoberanduago,hasierako hirurogei esko
lorduen barman ikasten dute, eta mila es
kolordu jasotakoan nekez ahazten dute
termino diskretuez osaturiko froga ida
tzietan. Hala ere, elkarrizketa arruntean,
komunikazio-ekintzan aski murgilduta
dagoenean, hirurehun zein larehun esko
lordu eman arren, gehienetan ahaztu egin
go dute31morfema.Azkar samar ikasi zu
tenmorfema. Ikastendutenetiknorberega
natu arteko denboraldian, pentsatzeko as
tía dutenean bakarrik dira kapaz ikasleak
morfema ekoizteko. Ez da erraz lortzen,
eta ahozko komunikazioan falta izaten da.

Drill eta ariketa-ordu luzeek ez dute
lorpena errazten. (Gure hausnarketek eta
irakasle-senakbesterikesaten digu askori.
Nire asmoa ez da, ordea, sinistaraztea,
kontatzea baizik. Eredua, hala ere, sendoa
da.Norbereganatzea ohargabekoa dela al
darrikatu eta, ondorioz, hausnarketez
baliatzea baztertzen du.)
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Ereduaren bigarren osagaia ordena
naturalaren hipotesia da. 50. eta 60. ur
teetan haurrek morfema-sortak nolabaite
ko ordena batí jarraituz ikasten zituztela
aurkitu zuen psikolinguistikak. Hizkuntza
bakoitzaren gramatika, beraz, ordena ba
ten arabera ikasten dute haurrek gutxi go
ra-behera. Ikerketa hauek hizkuntza arro
tzak ikasten zituzten helduei aplikatu zi
tzaizkien eta ohartu ziren oso antzekoak
zirela helduek eta haurrek jarraituriko or
denak egiturak eskuratzean. Horí horrela,
hauxe dio ereduak: egiturak hizkuntzaren
ordena naturalari jarraituz norberegana
tzen dira, zein ordenatan ikasten diren ze
rikusirik izan gabe. Honen baitan dagoen
ideia nagusia zera da: ikasleak eta irakas
leak ezer ere ezin egin dezaketela ordena
hau eraldatzeko. Lorpen berankorreko
egiturak,31 bezalakoak, ez dira lortuko
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gaitasun orokorra dexente garatu arte, ha
sieran ondo eta azkar ikasteak ez bait du
eraginik.

Ereduaren hirugarren osagaia monito
rea da. Monitorea LAD-ekin zerikusirík
ez duen mekanismoa da; baldintzajakine
tan egiturez ikasi denaz baliatzen da, H2n
idatziz eta ahoz sortzen dena zuzentzeko.
Monitorea erabiltzeko, hiru baldintza bete
behar dira: 1) denbora, 2) esaldiaren tan
keran kontzentratzea eta 3) araua ezagu
tzea. Bestela esanda, ikasleak idaztean
zein hitz egitean astía behar du pentsa
tzeko, esan edo idatzi nahi duena zuzen
erabiltzeko motibaturík egon behar du eta
gogoan du ikasitako araua. Monitoreak
hizkuntza ekoiztu aurretik edo ondoren
zuzen dezake. Puntu honetan, jadanik
azaldurík <laudeneta eredua osatzen duten
elementuen diagrama egin dezakegu(. l ).

ekoizpena

LAD delakoaz eskuratutako elemen
tuek bakarrík hartuko dute parte monito
rea erabíltzen ez den egoeretan sorturíko
performantzian. Monitoreak funtziona
tzen badu, ikasi bai baina oraindik norbe
reganatu ez diren elementuek ere parte har
dezakete performantzían.

Ereduaren laugarren osagaia inputa
ren hipotesia deituríkoa da. Har ditzagun
kontuan gurasoek zapuztu eta otsoek edo
beste animaliek hazitako haurren kasu ba
kan horíetakoak. Zibilizazioak 16 urtere
kin aurkitu zítuen gaztetxoek ez zuten
inongo gizahizkuntzarik (artikulatua)
erabiltzen. Inputaren hipotesiak argitzen

• 1

du horí esanez LAD-ek inputaren eragin
pean lan egiten duela (hizkuntzaren iku
sizko zein ahozko pertzepzioa behar adi
nako neurrían). Behar adinako inputaren
baldintzabehartekoa da, baina ez nahikoa,
lorpenerako.

Inputak ulergarria izan behar du. Egin
dezagunkasu urte bete ematen dugula To
kio irratia entzuten, astez aste, egunero
zortzi orduz. Ez zuk ezta guk ere ez genu
ke japonieraren zipitzik geureganatuko,
aurretíaz zertxobaitjakingo ez bagenu. In
puta nahikoa egon badago, baina bigarren
baldintza ez dabetetzen, hots, input horrek
ulergarria izan behar du.
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Orain galdetu behar dugu ea nola bihur
daitekeen inputa ulergarri 1) haurrentzat,
2) helduentzat. Amek (eta askotan aitek)
zenbait eratara errazten dute hizkuntza
haurrei hitz egitean. Lehenengo eta biga
rren pertsonak saihesten dira. «Amatxok
orain jaten emango dio haurrari». Sintaxi
eta hiztegia erraztearekin batera, gurasoek
oraingo eta hemengo gauzez bakarrik hitz
egiten diote haurrari. Hots, haurra une ho
rretan ikusi, entzun, dastatzen... ari den
gauzez bakarrik hitz egiten dute. Honela
errazago lot ditzake haurrak benetako
munduko gertaerak inputarekin. John
Oller Jr-ek sailkapen pragmatikoa esaten
dio uztardura honi (Oller 1985).

Helduei dágokienean, hala ere, inputa
ulergarri bihur daiteke errazte-lan gu
txiagorekin. Helduak munduarekiko duen
ezagutza askozaz garatuagoa denez gero,
inputa hitz egiten deneko une eta lekuei
erreferentziarik egin gabe azal liteke.Hiz
tunak ere uler lezake, baldin eta bere gai-

Hurbilbide naturalaren oinarri teorikoa

tasun-mailarakohizkuntza sintaxi eta hiz
tegiari dagokionean egokia bada, eta, in
putarekin batera, sailkapen pragmatikoa
(inputarenulerpena) errazteko informazio
egokia ikusizko kanalez zein beste bidez
eskaintzen bazaio.

Hipotesi honek hauxe ere esaten du:
edozein inputa nahiko eta ulergarrik berez
daramatza bamean norbereganatzear <lau
den hurrengo egiturak (ordena naturalean
hurrengoak direnak). Ikaslearen oraingo
gaitasun-maila i bada, eskuratzeko dagoen
hurrengo egitura-sorta biltzen duen maila
i+1 izango da. (.2) irudiak orain arte azal
duriko elementuak, eredua osatzen dute
nak, adierazten ditu. Diagraman dagoen
elementu berria input ulergarria da. LAD
ek input honetan eragiten du ikaslearen
tarteko hizkuntzaren gramatika mailaz
maila garatzeko. (Tarteko hizkuntzaren
gramatika da ikasleak jatorrizkoaren gai
tasuna lortu baino aurretiko puntu batean
duen gaitasunarenmaila.)

Inputulergarria

MONITOREA

(i + 1 egiturak
ditu barnean) ekoizpena

1982.eko ereduaren 5. eta azken hipo
tesia iragazki afektiboarena da. Denok
egongo gara ados, aurki, norbanakoaren
aldagairen batek eragiten duela, epe be
rean input bera jaso duten ikasleek gaita
sun orokorraren maila ezberdinak eraku
tsiko bait dituzte. Krashen-en ereduak
LAD-en eta pertzepzio-organuen artean
iragazki bat ikusten du. Ez da input guztia
bameratzen. Inputaren parte bat ez da
LAD-eraino iritsiko. Iragazki hau altuago
zein bajuxeagoa izan daiteke, Krashen-en
terminoen arabera. (Nik usuagoa zeinme
heagoa esan nahiago dut.) Faktore psiko
logikoek eragiten dute, batez ere, iragaz-

•• 2
kiaren Jodieran:motibazioaren zenbateko
eta kalitatea (Graham 1985), norbere bu
ruarekiko konfidantza-rnaila, antsiaren
maila, etnozentrismoa eta abar. (.3) dia
gramak, behean adierazten denoutputaren
iragazkiarekin hatera, eredua erakusten du
1982.ean adierazia izan zen bezalaxe.

1982.az geroztik Krashen-ek zenbait
ikuitu egin dizkio ereduari. Aipa ditzagun
labur: 1)iragazki afektiboaren hautape
na (selektibitatea), 2)outputaren iragaz
kia eta 3) fosilizazioa.

Maiz samar ikusten da luzaroan ahos
kera hobetugabeko ikaslea.Hala ere, ikas
le hori era nabarmenean ari da bere hizte-
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IRAGAZKI
AFEKTIBOA

+: :t::~:EIL.A.D.input ulergarria

OUTPUTAREN
IRAGAZKIA MONITOREA

H-}1~
(i+1 egiturak
ditu barnean) ekolzpena

gia aberasten, zenbait egitura ere eskura
tzen ari da eta, oro har, hobeto doa. Zerga
tik ez ditu bere LAD-ek ezaugarri fonolo
gikoen datuak i+1 mailan prozesatzen?
Baldin eta bere barruan, sakon-sakonean
(ohargabeko mailan), eskuarki ulertzen
zaiola konturatzen bada ikaslea..., azen
tuak ez diola oztoporik sortzen besteei
ulertzeko, iragazki afektiboari eragiten
dion aldagairik nagusiena falta da: ahos
kera hobetzekomotibazioa.Beraz, iragaz
ki afektiboak eragin selektiboa du: «ez di
tu iragazkitik pasatzen uzten» tankera fo
nemikoa duten datuak, baina bai ítem le
xikal edo morfosintaktikoak bezalakoak.

Gertakari bera, aurrerapenik eza arlo
batean bakarrik, outputaren iragazkia
ren bidez azal daiteke (Krashen 1985).
Outputaren iragazkia LAD eta ikasleak
sortzen duenaren artean lekutzen da eta
zenbait elementu norbereganaturen ekoiz
pena oztopa dezake. Egin dezagun kasu
bitarteko goi-mailan dagoen ingeles-ikas
lea. Eta «Britain» hitza, hizketa arruntean
ohi den allegreto edo ahoskerarekin (bdt
~n) eta ez era luze eta formalean (br[th
{in) esateko eskatzen zaiola (Harris 1969,
6-8). Zenbait bider saiatu ondoren (br[ th
8n) «ez zait ateratzen» erantzuten du. Mo
tibazio asimilatiborik gabe (Graham
1985) eta etnozentrismoaren maila altua
rekin (Jakobovits 1977, 165-179) ikas
leak, ohargabe, ez du nahi hain ingeles
edo «ez espainola» (br(t~n) bezalakoa
ulertzeko, azaleko egituraren arau hau es
kuratu duenaren seinale.

Azkenik, fosilizazioaren kontzeptua
garatu du Krashen-ek. Kontzeptu hau az-

• 3

ken urteotako literaturan ere azaldua zen
bost motatan sailkatua. Fosilizazioa jato
rrizko hiztunaren gaitasuna eskuratu bai
no lehenago gelditzen den norberegana
tze-prozesuari dagokio. Gutariko gehie
nok ezagutzen dugu atzerrian luzaroan bi
zi izandakorenbat lurraldehorretako jato
rrizkoekin konparatuta oso gaitasun-mai
la eskasa duena; ahoskerari dagokionean
ezezik, morfosintaxiari dagokionean ere.
Fosilizazioaren bost kasuak azaldu gabe,
bi aipatuko ditut, ereduak nola adierazten
dituen agerian uzten dutenak.

Fosilizazioaren mota bat input akastu
nari zor zaio. Zenbait ikaslek jatorrizkoak
ez diren eta hizkuntz gaitasun murritzeko
irakasleei bakarrik entzuten diete urte lu
zeetan. Ik:aslehoriek irakaslearen tarteko
hizkuntza eskuratzen dute. (Hau ez li
tzatekegertatuko irakasleakbeharbesteko
jatorrizko ingelesaren inputaz homituko
balitu ikasleak, grabaketa zein beste zen
bait baliabideren bitartez.)

Beste fosilizazio-motaC.Ray Graham
ek (1985) aipatzen duena da. Fosilizazio
arruntenamotibazio asimilatiboak eragin
da ez dauden helduengan gertatzen da,
aurki. Motibazio asimilatiboa da helduen
gan jatorrizkoen gaitasuna sortzeko adina
indar dukeen mota bakarra. Krashen-en
eritziz iragazki afektiboari edota outputa
ren iragazkiari egotzi behar zaie.

Aski da teoriaz. Sarta honen hurrengo
artikuluan hurbilbide naturalaren aspektu
praktiko, ezarpen-modu eta teknikez jar
dungo dugu.
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Itzultzailea: Jasone Zenoz

EL MODELO DE KRASHEN: LA BASE TEORICA DEL ENFOQUE
NATURAL

Eneste artículo,Lockhart y PérezArraiza se
ñalan la importancia de.comprender la teoría
que sirve de base a los diferentes métodos de
enseñanza. En consecuencia, presentanel mo
delo de Krashen con el fin de explicar la teoría
que sirve de base al enteque-natural. En primer
lugar, los autores explican las hipótesis de la
versión de 1982 de esta teoría: la distinción

aprendizaje/adquisición, la hipótesis del orden
natural, la hipótesis del monitor, la hipótesis del
input y la hipótesis del filtro afectivo. Más tarde
mencionan algunos aspectos, tales como la se
lectividaddel filtro afectivo, el filtro output y la fo
silización, desarrollados por Krashena partir de
1982. Al final del artículo se incluye una breve
bibliografía anotada.

KRASHEN'S MODEL: THE THEORETICAL BASIS OF THE
NATURAL APPROACH

In this article, Lockhart and Perez Arraiza point
out the importance of understanding the theory un
derlyind different teaching methods, Consequently,
they present Krashen's model in order to explain the
theory underlying the natural approach. First, thc au
thors explain the hypothesis of the 1982 version of
this theory: Iearning/acquisition distinction, natural

order hypothesis,monitor hypothesis, input hypothe
sis and affective filler hypothesis, Later, they men
tion sorne aspects, such as selectivity of the affective
filter, theoutput filler and fossilization,developed by
Krashen since 1982.A brief annotated bibliography
is included at the end of this article.
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LE MODELE DE KRASHEN: LA BASE THÉORIQUE DE
L' APPROCHE NATURELLE

Lockhart et Pérez Arraiza signalent, dans cet ar
tic/e, /' importance de comprendre la théorie qui sert
de base aux différentes méthodesd' enseignement, En
conséquence, ils présentent le modele de Krashen
dans le but d' expliquer la théorie sur laque/le est ba
sée /' approche naturelle. En premier lieu, /es auteurs
expliquent les hypothéses de cette théorie dans la ver
sion de 1982: la distinction «apprentissage-acquisi-

tion», /' hypothése de/' ordre naturel, /' hypothése du
moniteur, /' hypothése de/' input et/' hypothése dufil
tre ajfectif. Plus tard, i/s en mentionnent quelques as
pects, tels que la sé/ectivité dufiltre afectif. /e filtre
output et lafossilisation, développés par Krashen a
partir de 1982. A la fin de /'artic/e, 011 a ajouté une
breve bibliographie avec que/ques annotations.
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