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Gaitasun estrategikoa: 
gaia zertan den

Josu Perales

Hainbat hiztunek era eraginkorrean komunika dezakete hizkunt z baliabide 
gut xiren jabe izanik. Nola moldat zen dira, ordea, ehun, berrehun hit zi 
horrenbesteko etekina aterat zen? Eskuak mugituz, imint zioak eta kei nuak 
egi nez, besteak beste. Orobat, isiluneak, errepikak, it zuli nguruak ere 
baliat zen dituzte. “Erraldoi” hit za ezagut zen ez badute “oso handia” 
esango dute horren ordez. “Barat ze emankorra” esaten ez badakite 
“lur ona” esango dute. Hiztun horiek badira hizkunt za erabilt zeko gai-
tasun estrategikoaren jabe. Gaitasun estrategikoa gaitasun komunika-
tiboaren baitan bereizten den osagaietako bat da. Eta komunikazioan 
duen garrant zia aho batez aitort zen zaio hizkunt z irakaskunt zaren alo-
rrean. Artikulu honetan, gaiari begiratuko diogu nondik norako nagusiak 
jorratuz, eta, defi nizioak eta estrategia-sailkapenak eskainiz. Ebaluazioa 
ere hartuko dugu aint zat. Era berean, gaitasun hori irakat si ote daitekeen 
izango dugu aztergai. Horrekin guztiarekin batera, euskarari dagokionez, 
ikerketa-ahalegin xume baten zert zeladak ere eskainiko ditugu.
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Kont zeptu gilt zarria da hizkunt zen irakaskunt zan Gaitasun Komunika-
tiboa. Horixe izaten da norbaitek, dakizkien hizkunt zez gain, beste 
hizkunt zaren bat ikasterakoan duen helburu nagusia: xede-hizkunt za 
horretan komunikat zeko gai izatea, alegia. Badira gaitasun komunika-
tiboarekin batera beste hainbat termino aint zat hart zea merezi dutenak: 
hizkunt z gaitasuna, gaitasun estrategikoa, ikas-estrategiak… Termino 
horiek zerikusi estua izaten dute bat zuek besteekin. Zenbaitetan oso 
adiera bert sukoak ere izaten dira, kont zeptuak oso argi ez daudelako 
seinale. Adituek ez dituzte modu berean interpretat zen. Gauzak horrela, 
komeni da horiei begiratu eta, zertan datozen bat eta zertan ez aztertuta, 
elkarrengandik bereiztea eta mugat zea.

##

Hizkunt z gaitasuna eta gaitasun komunikatiboa ez dira gauza bera (ikus 
.1). Hizkunt z gaitasuna kont zeptu estatiko bati dagokio, jatorrizko hiztun 
elebakarrei lotua, batez ere. Izaera absolutukoa da gainera, eta aldagait za 
izaten da bere muinean. Hizkunt z gaitasuna gizabanakoaren jaiot zeare-
kin batera dator. Bere oinarria biologikoa da. Produkturant z dago bide-
ratua eta gramatika du ardat za. Hizkunt za artikulatua baliat zeko gaitasun 
hori gizakiei dagokie, gainerako bizidunei ez bezala.

Gaitasun komunikatiboa, berriz, kont zeptu dinamikoa da, kode bera par-
tekat zen duten solaskide biren edo gehiagoren artean esanahia adosteari 
lotua. Gaitasun komunikatiboaren izaera erlatiboa da eta ez absolutua. 
Oinarri soziala du eta testuinguruan sustraituta dago. Hiztunak komu-
nikamen-maila desberdinekoak izan daitezke. Prozesurant z dago bide-
ratua eta ez produkturant z. Usadioz, hizketara egon da emana nahiz eta 
idaztea ere bazter uztekoa ez den.

Gaitasun komunikatiboa diogunean ikuspegi zabalagoaz dihardugu, 
hizkunt za hut s-hut sean arau-sorta gisa ikustetik, hizkunt zarekin zeriku-
sia duten beste arlo bat zuk ere bere eginik, harago joanez.

Horrenbestez bada, gaitasun komunikatiboak, lotura estua du bere tes-
tuinguruarekin: hiztunen estatusa, hizkunt za zertarako erabilt zen den, 
erregistroa, nork norekin zertaz eta zein asmoz hit z egiten duen... Eta, 
esan bezala, hedadura handiagokoa da gramatikaren ezagut za soila baino.

Aurrekoaren haritik, beraz, gaitasun komunikatiboa ez da izari bakarreko 
konstruktua, hainbat atalek osat zen dute-eta. Oso ezagunak dira, Gaitasun 
komunikatiboa zer den azalt zeko, 80.eko eta 90.eko hamarkadetan osatu 
ziren eredu bat zuk (Canale eta Swain, 1980; Canale, 1983; Celce-Murcia 
et al., 1995; Bachman eta Palmer, 1996).
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.1: 

Eredu horietan guztietan, era batera zein bestera, hart zen da kontuan 
gaitasun estrategikoa gaitasun komunikatiboaren osagai gisa. Eta aint zat 
hartu izan dira ikas-metodoak, ikas-prozesuen mailaketak eta ebaluazio-
-sistemak atont zerakoan.

Helduen Euskaldunt zeko Oinarrizko Kurrikuluan ere (1999), du bere 
lekua gaitasun estrategikoak. Aipatu eredu horietako bati jarraikiz, 
hain zuzen ere (Canale, Swain, 1980), hauxe irakur dezakegu HEOK 
dokumentuan:

Canale eta Swain izan dira kont zeptu hori (gaitasun komunikatiboari buruz 
ari dira egileak) garatu duten autore klasikoak. Horien ereduaren arabera, 
lau azpigaitasun hart zen ditu gaitasun komunikatiboak:

→ Gaitasun linguistikoa: hizkunt za baten arauei jarraituz osa daitezkeen 
eta beren esanahi konbent zionala duten adierazpen egokiak sortu eta 
interpretat zeko gaitasuna.

→ Gaitasun soziolinguistikoa: komunikazio-egoerari egokit zeko abilezia.

→ Gaitasun diskurt siboa: testuak taxut zen eta interpretat zen estrategia 
egokiak erabilt zeko gaitasuna.

→ Gaitasun estrategikoa: hizkunt zaren erabilt zailearen kode-ezagut zan 
egon daitezkeen hut suneak edo beste arrazoi bat zuk direla eta gerta dai-
tekeen komunikazioaren etena konpont zeko, hit zezko eta hit zik gabeko 
komunikazio-estrategiak erabilt zea.

Honako kurrikulu honek ere, eredu horretan oinarritu eta zert xobait egokitu 
eta osatuz, lau gaitasun hartu ditu kontuan:

1) gaitasun linguistikoa, 2) gaitasun testuala, 3) gaitasun soziopragmatikoa 
eta 4) gaitasun estrategikoa. Eta lau gaitasun hauen arabera moldatu ditu, 
mailaz maila, programaren hiru atal: 1) helburuena, 2) edukiena eta 3) eba-
luazio-irizpideena (HEOK, 1999: 18-19) (parentesi artekoak eta azpimarrak 
gureak).

Ereduak baliozko mugarriak izan dira hizkunt zen irakaskunt zan: ikasma-
terialak sort zeko, programazioak taxut zeko eta, era berean, ebaluazioa 
egiteko.

Hizkunt za gaitasuna eta gaitasun komunikatiboa
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.2:

2. Komunikazio-
-estrategiak

##

Perales, 2000
 

##

Gaitasun estrategikoa da komunikazio-estrategiak erabilt zeko gaita-
suna. Merezi du, beraz, komunikazio-estrategiak zer diren argi ikustea. 
Selinker-i aitort zen zaio termino hori lehen aldiz erabili izana 1972an 
Interlanguage artikulu ent zutet suan. Lan ait zindari hura aldizkari honen 
36. alean (1996) argitara eman zen “Tarteko hizkera” izenburupean. 
Selinker-ek bost prozesu oinarrizko bereizi zituen eta komunikazio-estra-
tegiak prozesu horietako bat dira:

Bost prozesu nagusi (eta agian beste t xikiago bat zuk) daude, nire ustez, 
(…). Nirekiko, ondorengoak dira prozesu nagusiak H2ren ikaskunt zan: 
lehenik, hizkunt za transferent zia; bigarren, trebakunt zako transferent zia; 
hirugarren, H2 ikasteko estrategiak; laugarren, H2ren komunikazio-estra-
tegiak; eta bosgarren, XHko* hizkunt za materialaren gainjeneralizazioa 
(Selinker, 1996 in Hizpide 36: 89-109).
* XH = Xede-hizkunt za

Selinker-ek Estrategia nozioari erreparatu zion eta bereizketa egin zuen 
ikas-estrategien eta komunikazio-estrategien artean. Ikert zaileent zat ere 
elkarrengandik aparteko izaera dute bi arlo horiek.

“Estrategia” nozioari dagokionez, psikologiak ezer gut xi dio estrategiaz; 
eta oraingoz ez dirudi defi nizio egokirik eman daitekeenik. Are gut xiago 
dakigu H2ren ikasleak XH menperat zen duenean eta beronetan esanahi 
edo ideiak adierazi nahi dituenean erabilt zen dituen estrategiei buruz... 
(Selinker, euskarazko edizioa, 1996: 96).

... Ikasleak ikasmaterialarekiko egiten duen planteamendu identifi kagarri 
baten emait za baldin badira, orduan H2ren ikaskunt za-estrategien aurren 
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.3:

3. Komunikazio-
-estrategiak edo 

ikas-estrategiak?

gaude; ikasleak jatorrizko hiztunekin komunikat zeko egin duen plantea-
mendu identifi kagarri baten emait za baldin badira, berriz, H2ko komunika-
zio-estrategien aurrean gaude... (Selinker, euskarazko edizioa, 1996: 94).

Varadi-k ekin zion 1973an komunikazio-estrategiak aztert zeari. Eta 
Tarone-k (1977) komunikazio-estrategien bere lehenengo defi nizioa egin 
eta estrategien sailkapena osatu zuen.

Honela defi nitu zituen Tarone-k, lehenengo aldiz, komunikazio-estrate-
giak:

Komunikazio-estrategia kont zienteak norbanakoak erabilt zen ditu sort zen 
den komunikazio-galerari aurre egiteko, bere pent samendua adierazteko 
erabilt zen dituen hizkunt z egiturak egokiak ez direnean (Tarone, 1997: 
195).

Eta segidako sailkapena osatu zuen:

 • SAIHESTEA
  Topikoa saihestea
  Mezua bertan behera uztea

 • PARAFRASIA
  Hurbilpena
  Hit zak asmat zea
  It zulinguruak

 • JAKINAREN GAINEKO TRANSFERRA
  Hit zez hit zezko it zulpena
  Hizkunt za aldaketa

 • LAGUNTZA ESKATZEKO DEIA

 • MIMOA
 

Geroago, 1980an, egileak berak beste defi nizio bat eskaini zuen:

Komunikazio-estrategiak dira bi solaskidek batera egiten duten aha-
legina halako egoeretan non ez baitirudi beharrezkoak diren adiera-
-egiturak partekat zen dituztenik (Tarone, 1980: 420).

##

Tarone-k (1980) hainbat terminok (komunikazio-estrategiak, ikas-estra-
tegiak, ekoizpen-estrategiak eta hautemate-estrategiak) sor zezaketen 
nahasmena saihestearren, horiek guztiak elkarrengandik bereizteko beha-
rra ikusi zuen.

• Komunikazio-estrategia.−

Komunikat zeko ahalegina da, komunikazio-egoeretan, H2 ikasten due-
nak linguistikoki dakienetik xede-hizkunt zaz ari zaion solaskideak dakie-
nera dagoen tarteari aurre egitekoa. Ikuspegi horretatik Tarone-rent zat, 
lehenago ikusi bezala, komunikazio-estrategiak dira bi solaskidek batera 
egiten duten ahalegina halako egoeretan non ez baitirudi beharrezkoak 
diren adiera-egiturak partekat zen dituztenik (Tarone, 1980: 420).
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.4: Komunikazio-estrategien hainbat adibide

Motak Adibideak

• H1etik transferra

• Zernahitarako hit za erabili

• Hit zak asmat zea

• Mezua bertan behera uztea

• It zulingurua

• Lagunt za-eskea

• Mimoa

• −Eskailera borobila eee, eskailera… 
‘de caracol’ zegoen

• −Oso barat za eee, ona da
 −lur emankorrekoa?
 − bai hori da. Oso barat za 

emankorra da.

• Sukaldakunt za

• −eta orduan sartu ziren…

• − t xanponak eramateko erabilt zen 
den polt sa hori…

• − How do you say ‘belauna’ in 
English?

• Keinuak, imint zioak, esku-higidurak 
komunikat zeko, gauzak deskri-
bat zeko…

 

• Ekoizpen-estrategia.−

Tarone-ri jarraikiz, ekoizpen-estrategiak dira hiztunak gauzat zen 
dituen jarduerak hizkunt za-sistema era eraginkorrean erabilt zeko, aha-
lik eta ahalegin t xikienaz erabili ere. Autore horren ustez, ekoizpen- 
eta komunikazio-estrategiak nork bere hizkunt z sistema erabilt zeko 
ahaleginak dira. Baina bien arteko bereizketa da ez diogula arretarik 
eskaint zen solaskidearekin esanahia adosteari ekoizpen-estrategiak 
erabilt zen ditugunean.

• Hautemate-estrategia.−

Hautemate-estrategiak ant zeko eran defi nitu zituen, baina, besteren-
gandik jasot zen dugun hizkunt za-ekoizpena ulert zeari begiratuz.

• Ikas-estrategia.−

Ikas-estrategiak, berriz, xede-hizkunt zan gaitasun linguistikoa eta 
soziolinguistikoa garat zeko ahaleginak dira. Oinarrizko motibazioa 
hizkunt za ikastea da, ez komunikat zea.

Aitort zekoa da, hala ere, komunikazio-estrategien eta ikas-estrategien 
arteko mugak nahi baino lausoago azalt zen direla bat zuetan. 1. eranski-
nean ikusi bezala, it zulingurua baliat zea ikas-estrategiat zat hart zen dute 
Naiman eta lankideek (1978).

Oxford-ek ere (1990) ama-hizkunt zara jot zea, lagunt za eskat zea, keinuak 
erabilt zea, komunikazio-haria osorik nahiz partez etetea edota it zulingu-
ruak baliat zea ere, besteak beste, oreka-estrategien sailean sart zen ditu. 
Oreka-estrategiak, aldi berean, estrategia zuzenen sailean. Eta horiek eta 
zeharbidezkoak ikas-estrategiak dira. Zail da, beraz, beti ere, komunika-
zio-estrategiak eta ikas-estrategiak elkarrengandik bereizten:
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A pesar de los esfuerzos en defi nir las EA (estrategias de aprendizaje) y 
delimitar su área la línea divisoria entre éstas y otros tipos de estrategias no 
aparece siempre diáfana ya que unas y otras pueden solaparse. De hecho 
una misma estrategia puede utilizarse con el objetivo de aprender la len-
gua en determinada ocasión y con una fi nalidad claramente comunicativa 
en otra. Así Cohen (1998) considera a las estrategias de repetición (por 
ejemplo repetir formas verbales del subjuntivo en castellano) tanto como de 
aprendizaje de la lengua como de uso de la misma, clasifi cándolas además 
en ese segundo grupo. Oxford (1990) por el contrario, considera el parafra-
sear (común también en la L1) como una estrategia compensatoria y directa 
dentro de las EA. Dörnyei & Scott (1997) por su parte incluyen térmi-
nos similares dentro de su clasifi cación de las estrategias de comunicación. 
Además, la abundancia de términos (acciones, actividades, conductas, téc-
nicas, tácticas, etc.) utilizados para defi nir en muchas ocasiones un mismo 
concepto no han contribuido a esclarecer el panorama (Perales, 2002).

Cyr-ent zat (2000), hiztunaren intent zioa da komunikazio-estrategien 
eta ikas-estrategien artean bereizketa egiteko modurik argiena. Eta 
Selinker-ek (1972; 1996 in Hizpide 36: 89-109) idat zitakoari adibidea 
jarri zion.

Hona Selinker-ek adierazia:

“... Ikasleak ikasmaterialarekiko egiten duen planteamendu identifi kagarri 
baten emait za baldin badira, orduan H2ren ikaskunt za-estrategien aurren 
gaude; ikasleak jatorrizko hiztunekin komunikat zeko egin duen plantea-
mendu identifi kagarri baten emait za baldin badira, berriz, H2ko komunika-
zio-estrategien aurrean gaude... (Selinker, euskarazko edizioa, 1996: 94).

Eta hauxe dugu Cyr-en azalpena:

Ikas-estrategia eta komunikazio-estrategia bereizteko, eta orobat bien artean 
egon daitezkeen loturak ezagut zeko, honako kasu hau aztertuko dugu. Jo 
dezagun, esate baterako, nik ez dudala cordonnier (zapataria) hit za ezagut zen 
eta hori behar dudala H2ko komunikazio-egint za batean. Zer egingo dut? 
Seguraski zirkunlokuzio edo parafrasi bat, “zapatak eta konpont zen dituena”. 
Estrategia orekat zailea erabili dut, komunikazio-estrategia bat, estura harta-
tik aterat zen lagunduko eta esan nahi dudana adierazten lagunduko didana, 
nahiz eta une horretan oraindik cordonnier hit za ikasi gabe eduki. Nire 
solaskidea hiztun iaioa baldin bada, batez ere nire irakaslea baldin bada, 
seguraski esango dit “horri cordonnier esaten zaio”. Aprobet xatuko ote dut 
hit z hori ikasteko eman zaidan aukera? Segun eta zein den nire intent zioa. 
Nire asmoa baldin bada garesti konpondu dizkidaten botei buruz hit z egiten 
jarrait zea, seguraski solasaldit xo horrek eta hor erabili dudan estrategiak ez 
didate lagunduko cordonnier hit za ikasten. Seguraski, esaerak dioen bezala, 
“belarri batetik sartu eta bestetik atera” horixe gertatuko zait. Ait zitik, nik 
erabakit zen badut cordonnier hit za ikasi nahi dudala (autokudeaketa), egiaz-
tatu egingo dut ondo ulertu dudala (autoarauketa), solaskideari eskatuko diot 
errepika dezala hit za (lankidet za, egiaztapena), neure H1eko edo H2ko hit zen 
batekin lotu dezaket (teknika mnemoteknikoa), paper batean idat zi (oharrak 
jasot zea), eta, neureganatuko dudala ziur egoteko, gero neure elebizko hiz-
tegian begiratu (dokumentu-bilaketa). Hainbat estrategia edo teknika baliatu 
ditut ziurtatuko didatenak cordonnier hit za ikasi eta epe luzeko oroimenean 
jasoko dudala. Begien bistakoa da, ez dut estrategia denak batean edo bata 
bestearen at zetik erabilt zen aritu beharrik. Bi edo hiru aplikatuko ditut, neure 
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hobespenen eta ikasteko estiloaren arabera, lehendik ere probet xugarri direla 
badakidanak. Horrela, hasieran komunikazio-estrategia zena ikas-estrate-
gia bilaka daiteke. Arrazoiketa honen ardat za, gogoan hartu beharrekoa, 
da komunikazioa-estrategiak ez duela ezinbestean ikasten lagunt zen eta ez 
direla bi intent zioak nahastu behar eta beti elkarrekin dabilt zala pent satu 
behar (Cyr, 2000: 54).

Komunikazio-estrategiak hiztun guztiek erabili ohi dituzte nola edo hala. 
Bigarren hizkunt zaren erabilt zaileek H2 horretan, eta, jatorrizko hiztunek 
beren lehenengo hizkunt zan. Hala ere, komunikazio-estrategien gaineko 
gogoeta eta lanketa, batez ere, bigarren zein at zerriko hizkunt zaren alo-
rrean egiten da, traba handiagoak izan ohi baititu hiztunak jaiot zetik ika-
sia ez duen hizkunt zan bere H1ean baino.

Rababah-ek (2002), bere aldetik, komunikazio-estrategien hainbat defi ni-
zio ere jaso zituen. Osatu zuen bilduman komunikazio-estrategiak nahiz, 
askorent zat, adiera bert sukoak diren oreka-estrategiak ere sartu zituen:

– Egon badaude teknika sistematikoak hiztunak baliat zen dituenak adie-
razi nahi duena azalt zeko, komunikazio-zailtasunei aurre egin behar 
dienean (Corder, 1981: 103).

– Komunikazio-estrategiek ahozkoaren planifikazioa ahalbidet zen 
dute; plana egoerari egokit zeko balio dute, hau da, ekoizpen linguis-
tiko bakoit zari estrategiaren ikuspegitik begiratu behar zaio. Tarteko 
hizkunt zaren erabilt zaileak berezkoa du ekint za-plana hit zezkorako 
plan ezin bihurt zea, berak dituen hizkunt za gabeziak direla medio. 
Komunikazio-estrategien lehenengo egitekoa da aipatu gabeziak aie-
nat zea (Wagner, 1983: 167).

– Komunikazio-estrategiak dira komunikazio-zailtasunei aurre egiteko 
teknikak, bigarren hizkunt zaren jabe erabat ez izatean (Stern, 1983: 
411).

– Oreka-estrategien arloa zehazki mugatu behar da. Eremu horretara 
bilt zen dira ez-jatorrizko hiztunek egiten dituzten ahaleginak beren 
komunikazio-beharren eta eskura dituzten hizkunt za baliabideen arteko 
tartea saihesteko (Harding, 1983: 1).

– Komunikazio-estrategiak dira ahalegin oro hizkunt za-sistema muga-
tua manipulat zeko, komunikazioa biderat zearren. Jarduera horrek 
hizkunt za baliat zen ikastea ekarriko balu estrategiak ikas-estrategia 
gisa funt zionatu duelako seinalea izango lit zateke. Baina estrategiek ez 
dute berezko ezaugarririk zein funt zio beteko duten aurrez mugatuko 
duenik (Bialystok, 1983: 102-103).

– Oreka-estrategiak hiztunak erabilt zen ditu komunikazio-helburua 
lort zeko, planifi kazio-aldian bere hizkunt za baliabide eskasia dela-eta 
sumatutako gabeziez jakitun egotean (Poulisse, 1990: 88).

– Komunikazio-estrategiak defi nitu izan dira hiztunek komunikazio-
-arazoak irtenbiderat zeko erabilt zen dituzten bitarteko gisa (Paribakht, 
1985: 132).
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– … hiztunak erabilt zen dituen bitartekoak at zerriko hizkunt zan komu-
nikat zean aurkitutako eragozpenak gaindit zeko (Towell, 1987: 97).

– … hit zezko nahiz hit zik gabeko baliabideak ohartuki erabilt zea ideiak 
komunikat zeko, behar diren hizkunt za formak, ezein arrazoirengatik, 
hiztunak eskura ez dituenean (Brown, 1987: 180).

Rababah-k (2002) bildutako defi nizioei begiratuz gero aise bereizten dira 
bi alderdi:

• Komunikazioan sort zen ahal diren oztopoak irtenbiderat zea.

• Irtenbiderat ze hori jakinaren gainekoa izatea.

Lehenengo alderdiari begira, ikert zaileek komunikazio-oztopoak eta 
horiek gaindit zeko estrategien sailkapenak osatu dituzte. Sailkapen 
horietan tankera honetako estrategiak zerrendat zen dira: it zulinguruka 
arit zea, mezua bertan behar uztea, keinuka jardutea…

Bigarrenari dagokionez, berriz, Dörnyei eta Scott-ek (1997) diote ez 
duela zehaztasun gehiegirik eskaint zen komunikazio-estrategiak jaki-
naren gainean baliat zen direla, besterik gabe, esateak. Harago joanez, 
haien argudioa da arazoak irtenbiderat zeko jarduerak komunikazio-estra-
tegiat zat har daitezkeela baldin eta hiztunarent zat jakinaren gainekoak 
badira hiru mailatan:

1. Jakinaren gainekoa izatea komunikazio-arazoari dagokionez.

2. Jakinaren gainekoa izatea hiztunaren asmoari dagokionez.

3. Eta, estrategiaren erabilerari dagokionez ere bai, hau da, hiztunak ara-
zoari ohartuki aurre egitea.

Gaitasun estrategikoaren defi nizioetan eta, batez ere, geroago eskai-
niko ditugun sailkapenetan ikusiko den bezala, aho-belarrizko kanalari 
− mint zamenari nagusiki− eskaint zen zaio lehentasun osoa. Ez da ikus-
ten, guk aztertutako taxonomietan, behint zat, irakurmenaren eta idazme-
naren gainean berariazko estrategia-bildumarik.

Gaitasun estrategikoa jorratu duten ikert zaileen artean bi hurbilpen-bide 
bereiz daitezke:

• Gaitasun estrategikoa eredu baten baitan ikusi dutenak (Canale eta 
Swain, 1980; Canale, 1983; Celce-Murcia et al., 1995; Bachman eta 
Palmer, 1996).

• Bigarren taldean lekut zen ditugu gaitasun estrategikoari zuzenean eta 
bere soilean begiratu diotenak inongo eredua paratu gabe (Tarone, 
1981; Varadi, 1973; besteak beste).

Ez dago, egia esateko, alde handirik bi taldeetakoek eskaint zen dituzten 
defi nizioen artean. Eta dauden aldeak ez zaie zor hurbilpen-bide bate-
koa edo bestekoa izateari. Gehiago egoztekoak dira autore bakoit zaren 
ikusmoldeari. Alderik nabarmenenak aipat zekotan hiru ekarriko ditugu 
hona:
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1. Canale-k egindako aldaketa (1983) Canale eta Swain-en ereduan 
(1980).

2. Tarone-ren defi nizioa.

3. Dörnyei-ren “prozesat ze-denbora gehiago” lort zeko estrategiak.

Lehenengoari begiratuz, Canale eta Swain-ek (1980) osatu zuten estrei-
nakoz gaitasun komunikatiboaren eredu bat H2ren irakaskunt zari eta 
horren emait zen ebaluazioari begira. Hiru osagaiko eredua zen: gaitasun 
gramatikala, gaitasun soziolinguistikoa eta gaitasun estrategikoa:

Gaitasun gramatikala.– Gaitasun-mota honek hizkunt zaren kodearen eza-
gut za (gramatika-arauak, hiztegia, ahoskera, ortografi a etab.) du barne.

Gaitasun soziolinguistikoa.– Bi arau-sorta lekutu zituzten hemen Canale 
eta Swain-ek: hizkunt za erabilt zeko arau soziokulturalak eta diskurt soaren 
arauak. Arau soziokulturalak esaldiak, dauden testuinguru sozialean, era 
egokian ekoiztu eta ulert zeari dagozkio. Arau soziokulturalen lehenengo 
arretagunea testuinguruaren eragileek osat zen dute: solasgaia, solaskideen 
egitekoa, lekua, elkarrekint za-arauak. Bigarrenak, berriz, testuinguru jakin 
batean, forma gramatikalek solasteko jarrera eta erregistroa edo estiloa era 
egokian zenbateraino ispilat zen dituzten du arretagune.

Gaitasunaren eredu horretan Canale eta Swain-ek argi ikusten zuten arazo 
korapilat su baten hasimasietan zeudela eta, diskurt soaren arloan teoria 
gehiagorik ezean, begi onez ikusi zuten diskurt soaz beraz baino gehiago 
kohesioaz eta koherent ziaz hit z egitea. Lehenengoa testuaren barne-loturari 
dagokio hizkunt za formen mailan, bigarrena, berriz, ideien antolamenduari 
dagokio.

Gaitasun estrategikoa.– Gaitasun honetara hit zezko nahiz hit zik gabeko 
orekat ze-estrategiak bildu zituzten Canale eta Swain-ek. Hiztunak estra-
tegia horiek erabilt zen ditu, komunikaziorako nahikoa gaitasun ez izan 
eta, komunikazio-gabeziei irtenbidea ematen dienean. Bi estrategia-mota 
bereizten dira hemen: hizkunt z gaitasunaren arlokoak (hiztuna menderat zen 
ez duen forma gramatikal baten ordezkoaz baliat zen denean), eta gaitasun 
soziolinguistikoaren arlokoak (at zerriko hiztunaren estatusa ez jakin eta 
erdibideko erregistroaz baliat zen denean, esaterako).

Canale-ren eredua (1983)

Canale-k (1983) aurreko eredua moldatu zuen eta lau gaitasun bereiztu. 
Funt sean bi aldaketa nagusi ekarri zituen, a) gaitasun diskurt siboa gaita-
sun soziolinguistikotik banandu eta bata bestetik aparte ut zi zituen. Arau 
soziokulturalak besterik ez zuen mantendu gaitasun soziolinguistikoaren 
baitan. Horrela, Canale-ren ereduan, gaitasun soziolinguistikoa da hizkunt z 
adierazpenak beren testuinguru soziolinguistikoan era egokian ulertu eta 
ekoiztea, solaskideen estatusari, elkarrekint zaren xedeari eta elkarre-
kint zaren arauei erreparatuz.

Gaitasun diskurt siboa, berriz, esanahiak eta forma gramatikalak elkarrekin 
uztart zeko moduari dagokio, testu bateratu bat, idat zizkoa nahiz ahozkoa, 
lort zeko asmoz. Testuaren batasuna formaren arloan kohesioak emango du 
eta esanahiarenean koherent ziak.



13Gaitasun estrategikoa: gaia zertan den

Bigarren moldapena gaitasun estrategikoan egin zuen Canale-k. Hasierako 
bert sioan soilik orekat ze-estrategiak, komunikazioan ohi ziren gabeziei 
aurre egitekoak, zeuden aurreikusita. Eredu horretan, berriz, eragin erreto-
rikoren bat lort zeko edota mezua azpimarrat zeko asmoz baliatutakoak ere 
sartuta zeuden. Bere proposamenean gaitasun estrategikoa agerian jart zen da 
hiztuna ahalegint zen denean komunikazioaren eraginkortasuna areagot zen, 
esaterako, nahita bere ekoizpena mant sotu eta hizkera “bigundu” egiten due-
nean helburu erretorikoren bat kontuan hartuta (Perales, 2000: 201).

Bigarrenean, berriz, Tarone-ren defi nizioa dugu aipagai. Ekar dezagun 
gogora: bi solaskidek batera egiten duten ahalegina halako egoeretan non 
ez baitirudi beharrezkoak diren adiera-egiturak partekat zen dituztenik 
(Tarone, 1980: 420).

Tarone-ren ekarpena interakziozko ikuspegia da. Bere hit zetan:

“CS are seen as tools used in a joint negotiation of meaning where 
both interlocutors are attemting to agree as to a communicative goal” 
(1980: 420).

Tarone-k ez zuen, hala ere, bere sailkapenean interakziozko ikuspegi hori 
zabaldu. Ez zuen adoste-estrategiarik zehaztu, bere defi nizioan horreta-
rako bidea ireki arren.

Eta hirugarrenaz denaz bezainbatean Dörnyei-ren ikuspegia dago (1995). 
Autore horrek azpimarratu zuen H2n ohi diren gabezien lehenengo zer-
gatia izaten dela behar besteko astirik ez izatea komunikazio-materiala 
prozesat zeko. Horixe da, izan ere, H2ren ikasle askoren arrengura nagu-
sia, ent zumenari begira, esaterako. Behin eta berriro esaten baitute haiei 
mant soago hit z egingo balit zaie kapazagoak izango liratekeela zer esaten 
zaien ulert zeko.

Beste horrenbeste gertat zen da hizkunt z ikasleen jariotasunean ere. H2 
ikasten ari denaren ahozko diskurt so-hariak motel egiten du aurrera 
solaskidearen ernegua sorraraziz ez gut xitan.

Horrelakoetan, hiztunak errepikak, keinuak, baliatu behar izaten ditu 
bere diskurt soari ahalik eta it xura orekatuena emateko, jatorrizko hiztu-
nek elkarrizketetan ohikoak dituzten tempus-ei jarrait zeko.

Dörnyei-k (1995) Stalling strategies (gerorat ze-estrategiak) terminoa 
sortu zuen denbora gehiago lort zeko jarduera horiei izena emateko. Hit z 
betegarriak, makulu-hit zak, etenak estalt zekoak… sart zen dira estrate-
gia horietan. Hiztunak hizkunt z zailtasunaren aurrean, isildu beharrean, 
“kalitate” gut xiagoko berbaldia erabilt zen du nahita edota esateko asmo 
ez zituenak esan egiten ditu helburua izanik funt zio kontaktu-mantent zai-
leari eustea. Izan ere, hainbat ihesbide urratu beharko ditu komunikazio-
-kanala irekita mantenduko badu.

Cerce-Murcia eta lankideek ere (1995), helburu berbera edukita, “Zerbait 
at zerat zeko edo denbora irabazteko estrategiak” atala bereizi zuten beren 
sailkapenean (ikus .5). Eta hemen kontuan hart zekoa da Cerce-Murciaren 
lankideetako bat Dörnyei bera izan zela. Oso ulert zekoa da, beraz, egin 
dituzten sailkapenak ant zekoak izatea:
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.5:

4. Gaitasun 
estrategikoa 
eta hizkunt z 

ebaluazioa

Zerbait at zerat zeko edo denbora irabazteko estrategiak

ZERBAIT ATZERATZEKO edo DENBORA IRABAZTEKO ESTRATEGIAK

– Betegarriak, zalant zazko trikimailu eta taktikak (adb. hara, egia esan... 
zer egon naiz esaten...?)

– Norberak edo besteak esandakoa errepikat zea

Celce Murcia eta al. 1995. Euskaraz in Hizpide 41: 82-83 (1997)

##

Ikusia dugu Canale-k (1983) hasierako ereduari (Canale eta Swain, 1981) 
egin zion moldapena. Moldapen hori gogoan, badago, gure ustez arreta 
merezi duen gaia. Gaitasun estrategikoa, oro har defi nitu den bezala defi -
nituta, komunikazioan sort zen diren gabeziei aurre egitera eta orekat zera 
dator eta horretarako komunikazio-estrategiak ditu lanabes.

Gaitasun estrategikoa da, besteak beste, gaitasun komunikatiboaren 
osagaietako bat. Horrenbestez bada, gaitasun estrategikoa arrakastaz 
baliat zen ongi dakienak hobeto komunikatuko du. Hot s, gaitasun komu-
nikatiboa ere ona izateko joera izango du.

Gaitasun komunikatiboaren gainerako osagaiak ustiat zen dakienak ere 
ez du orekat zeko hizkunt za gabezia handirik izango, nahikoa baliabide 
linguistikoren jabe baita. Mat xurarik ez duenak konponketarako beharrik 
ez. Beraz, hizkunt za erabilt zaile trebeak gut xitan izango du edo inoiz 
ez gaitasun estrategikoaz baliat zeko premiarik. Esan nahi baita gaitasun 
estrategikoak aparteko izaera duela, eta korrelazio negatiboa izan behar 
duela gainerako gaitasunekin (gramatika-gaitasuna, diskurt soaren gaita-
suna, gaitasun soziolinguistikoa…).

Ikuspegi psikometrikotik, beraz, ikasleak gaitasun estrategikoan zenbat 
eta puntuazio altuagoak lortu hainbat eta apalagoak izango dira puntua-
zioak gainerako gaitasunetan eta alderant ziz. Gogoeta hori lagungarria 
izan daiteke ebaluazio-probei begira baita kalifi kazioa ematea era holis-
tan egin behar den edota atalez atal egin behar den eztabaidari begira ere. 
Eta, puntuazio-eskalen ikuspegitik, bederen, ez lit zateke zuzena izango 
gaitasun guztiak mailaz mailako adierazletan sailkatu eta horien batuketa 
hart zea gaitasun komunikatiboaren adierazle gisa. [gaitasun komunika-
tiboa = hizkunt za gaitasuna + diskurt soaren gaitasuna + ekint za gaita-
suna + gaitasun soziokulturala + gaitasun estrategikoa].

Canale-ren moldapenak korapilatu egiten du gaia, nekez operatibizatu 
baitateke eskala bakarrean kont zeptu hori (gaitasun estrategikoa) ikus-
pegi bitarikoa baitago bere baitan: batetik gainerako gaitasunetan dauden 
gabeziei aurre egitea, orekat zea alegia, eta bestetik, efektu erretorikoak 
lort zea. Eta bi ikuspegi horiek ere negatiboki korrelaziona dezakete elka-
rren artean. Nolabait esanda, bi azpieskala daude, elkarren kontrakoak, 
batuketa egin beharrean elkarri kenketa egiten diotenak. Hala ere, kons-
truktu bakarrera bildu zituen Canale-k.
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5. Irakas daitezke 
komunikazio-
-estrategiak?

Gaitasun estrategikoak ebaluazioari begira dituen zailtasunak Canadian 
Language Benchmarks 2000: Theoretical Framework t xostenean ere 
daude azpimarratuta.

Strategic competence is central to language performance and to language 
learning, but it is neither easy to describe, nor possible to assess. It may also 
involve general cognitive, nonlinguistic procedures. In everyday discourse, 
strategy means a plan, step, or a set of plans for the best way to achieve an 
objective, to achieve success or to gain advantage (Pawlikowka-Smith, G. 
2002).

Gaitasun estrategikoari, beraz, gaitasun komunikatiboaren baitan egon 
arren, aparte aint zat hart zekoa da.

##

Irakas daitezke komunikazio-estrategiak? Horra hor eztabaida franko 
sortu duen galdera. Bat zuen ustea da alferrekoa dela gaitasun estrate-
gikoa irakastea zeren eta hizkunt za erabilt zearen poderioz eskurat zen 
baita gaitasun hori. Horien argudio-lerroari jarraikiz, denok ikasi dugu 
lehenengo hizkunt za baita horretan gut xieneko gaitasun komunikatiboa 
garatu ere. Ondorioz, gaitasun estrategikoaz ere jabet zen da hiztuna bere 
H1ean, gaitasun komunikatiboaren osagaia den heinean. Gaitasun estrate-
gikoa gainera, ikert zaile horien arabera, H1etik H2ra pasa daiteke.

Horrela uste dutenek, gainera, argudiatu egiten dute gaitasun estrate-
gikoa erabilt zen irakasten denean ez dela hizkunt z baliabiderik irakas-
ten. Eta H1en eskuratutako prozesu kognitiboek H2rako ere dutela balio 
bete-betean transferrari esker. Beraz, ez dago gaitasun estrategikoa zer-
tan irakasterik. Kellerman da irakastearen kontra dauden adituetako bat. 
Berak dioenez:

Ez dago arrazoirik ikasgela estrategia orekat zailerik irakasteko. Irakas 
iezaiezu ikasleei hizkunta gehiago eta estrategiak beren kasa garatuko dira 
(Kellerman, 1991: 158).

Aldeak alde, gaitasun estrategikoa ez irakastea hobesten dutenen arra-
zoibide orokorra da hizkunt za dela irakat si behar dena. Gaitasun 
estrategikoa hizkunt zaren erabilera-esparru naturalean eskuratuko da era-
bilt zearen poderioz.

Badaude, alabaina, gaitasun estrategikoa ikasgelan irakastearen alde 
azalt zen diren adituak ere: Dörnyei-ren ustez (1995); gaitasun estrate-
gikoa irakastea edo ez irakastea, esparru formala vs. esparru informala 
aurkari-bikotea gogoan, eztabaidagarria da adituen artean. Eta kontraesan 
horren sustraia hiru puntutan oinarrit zen du:

1. Alde bietako argudiorik gehienak zeharbidezko behaketetan daude 
oinarrituta.

2. Badaude aldeak komunikazio-estrategien artean irakasteari begira.

3. Interpretazio ugari egin daitezke. “Irakastea” zer den hainbat eratara 
uler baitaiteke.
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1. Alde bietako argudiorik gehienak zeharbidezko behaketetan daude 
oinarrituta.−

Lehenengoari begiratuta, gut xi dira burutu diren azterlanak. Hala 
ere, egin diren konta ahaleko ikerketetan argi ondorioztatu da gai-
tasun estrategikoa ikasgelan nahiz erabilera-esparru naturalean lor 
daitekeela.

Estrategiak era esplizituan irakasteak, esaterako, handitu egin dit zake 
ikasleek denbora lort zeko erabilt zen dituzten betegarrien zenbate-
koa eta kalitatea. Ondorio ere bada hainbat komunikazio-estrategia 
oso irakasteko modukoak direla. Irakasten eta ikasten ahal da solas-
-harian ohi diren etenak saihesteko betegarriak erabilt zen, esaterako.

Aurkikunt za horiekin batera, H2 erabilera-esparru naturalean landu 
duten hizkunt z ikasleek ere nabarmen egiten dute aurrera gaitasun 
estrategikoan. At zerrira hizkunt za (frant sesa) lant zera joandako ikas-
leek arau gramatikalen erabileran aurrerapen handirik ez egin arren, 
gaitasun estrategikoan era nabarian egin zuten hobera (Raupach, 
1983).

2. Badaude aldeak komunikazio-estrategien artean irakasteari begira.−

Beste gatazka-gune bat da sailkapenen ugaritasuna eta sailkapenen 
barruko osagaien aniztasuna ere. Estrategia guztiak ez dira berdinak. 
Dörnyei-k dioenari jarraikiz (1995), argi eta garbi da irakasteari begira 
bazter uztekoa “mezua bertan behera uztea” estrategia.

“Mezua bertan behera uztea” komunikazio-estrategiat zat jot zen da 
hainbat sailkapenetan. Guk geuk ere argi ikusten dugu jarduera ant zua 
dela hizkunt za zailtasun baten aurrean mezua bertan behera uztea. Eta 
begien bistakoa denez, hor ez dago irakasteko askorik.

Mezua bertan behera uztea komunikazioa etetea da. Beraz, komunika-
zio-estrategia dela esatea ere bidegabekeriat zat har daiteke non-eta 
hiztunak duen trabaren berri jakinaraztea, “komunikat zea”, helburua 
ez den. Nolanahi ere, mezua bertan bera uztea komunikazio-estrategia 
ororen falta da guret zat.

Besterik lit zateke mezua ordezkat zea komunikazio-kanala irekita 
mantent zearren. Ait zitik, badaude, beste estrategia bat zuk, baliat zen 
jakinez gero, oso lagungarriak izan daitezkeenak: lagunt za-eskeak, 
it zulinguruak, hit z betegarriak denbora lort zekoak… Estrategia horiek 
gainera lotura osoa dute hizkunt za baliabideekin, eta, erraz zuritu dai-
teke ikasgela-giroan horien lanketa.

3. Interpretazio ugari egin daitezke “Irakastea” kont zeptua nola ulert zen 
den.

Lehenago ikusi bezala, gaitasun estrategikoa irakasteko beharrik 
ez dagoela diotenen arrazoibidea da lehenengo hizkunt zatik berta-
tik eskuratua dutela hiztunek gaitasun hori eta H2ra igarot zen dela. 
Ondorioz, ez dago zertan irakat si. Argudio hori, Dörnyei-ren ustez, 
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irakasteari oso era mugatuan eta estuan begirat zetik dator (Dörnyei, 
1995). Ikuspegi horri jarraikiz, irakastea norbait informazio berriaz 
jabearaztea baizik ez lit zateke izango. Irakasteari buruzko ikuspegi 
zabalagoaz jarduteak hurrengo prozedurak, elkarrekin zerikusia dute-
nak, ekarriko lituzke. Prozedurok bete-betean dute lekua komunika-
zio-estrategien alorrean ere.

• Ikasleak sustatu komunikazio-estrategiek duten jiteaz eta indarraz 
jakitunago egotera.−

Ikasleak suztatu komunikazio-estrategiek duten jiteaz eta indarraz 
jakitunago egotera jadanik erabilt zen badakizkiten estrategiei arreta 
eskainiz, non eta nola erabil lit zaketen eta, komunikazioari begira, 
onuragarriak direla ohartaraziz. Zerbaiti arreta jakinaren gainean 
eskaint zea funt sezkoa da ikaslearen barnerat ze-prozesuetan. Eta, 
komunikazio-estrategiak badirela eta probet xuz erabil dit zakeela 
jakiteak ere mesedea baino ez dio egiten hizkunt z ikasleari.

• Adoretu ikasleak arriskuak beren gain hart zera eta komunikazio-
-estrategiak ustiat zera.−

Adoretu ikasleak arriskuak beren gain hart zera eta komunikazio-
-estrategiak ustiat zera, hau da, hizkunt za erabilt zera, errakunt zak 
egiteari beldurrik izan gabe. H2 ikastea anbiguitatez beteriko 
egoerat zat har daiteke. Egoera “berria” izan daiteke, zuin gra-
matikal, lexikal, fonologiko eta kulturalak ezezagunak direlako 
ikaslearent zat. Informazio hori guztia, hain naroa izatean, ezin bide-
rat zearen sentipena ere oso arrunta izan daiteke H2 ikasten ari dena-
rent zat. Hizkunt za ikastean eta erabilt zean ere gaizki ulertu ugari sor 
daitezke informazio-aztarna kontrajarrien ondorioz.

Badira, halaber, informazio-aztarna asko ikasleak ezin interpreta 
dit zakeenak eta, horren kariaz, egoera loturarik eta egiturarik gabe 
bistarat zen diotenak. Ikasleak komunikazio-estrategiak erabilt zera 
sustatu behar dira, beraz, horri aurre egiteko. Esatekoa da hemen, 
hala ere, ikert zaileen artean dagoen eztabaidaren lekuko, badi-
rela komunikazio-estrategiak erabilt zearen eta horretarako bidea 
zabalt zearen alde egon arren, ikasgelan irakastea begi onez ikusten 
ez dutenak.

• Komunikazio-estrategia hautatuak erabilt zeko ereduez hornit zea.−

 Ikus-ent zungaiak lagun, beste jardunbide bat ere bada ikasleei komu-
nikazio-estrategia hautatuen ereduak ematea. Eta arreta jatorrizko 
hiztunen edo hizkunt za H2 gisa ikasi dutenen komunikazio-estrate-
gietara bideratuz har diezaietela ikasleek estrategia horiei tamaina, 
horiek sailkatuz, non eta nola erabilt zen dituzten aztertuz, eta, nork 
bere erara, bide induktiboa baliatuta estrategiak berenganatuz.

• Kulturen arteko aldeei erreparat zea.−

 Irakastearen beste alderdi bat da, komunikazio-estrategiei dagokie-
nez, kulturarteko aldeei erreparat zea. Hainbat hizkunt zatan gustu 
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5.1. Betegarriak

t xarrekoa edota beheko erregistroan jardutea izan liteke beste 
hizkunt zaren batean neutroa den komunikazio-estrategia jakin baten 
erabilera.

• Komunikazio-estrategiak era zuzenean irakastea.−

 Nahiz eta egon daitezkeen komunikazio-estrategia bat zuk lehenengo 
hizkunt zan ikasi eta garatuak H2ra igarot zen ahal direnak, komu-
nikazio-estrategiak era zuzenean irakastearen aldekoei, agerikoa 
denez, ez zaie irudit zen estrategia guztiak H2ra igaro daitezkeenik. 
Litekeena da, esaterako, lehenengo hizkunt zan egin ohi diren keinu 
eta imint zioek balio izatea zenbaitetan H2n ere bai. Badaude, hala 
ere, betegarri asko berariaz H2n ikasi eta jorratu ezean bestela ezin 
landu litezkeenak, ez baitaude H1ean.

 Euskarari dagokionez, ez dago “zera…”, “zereko zera...”, “tira…” 
betegarriak baliat zerik baldin eta aurretiaz ikasita ez badaude. 
Komunikazio-estrategiak irakastearen alde daudenent zat estrate-
gia horiek ikasgelako programazioetan sartu beharrekoak dira eta 
irakasleek kontuan hart zekoak:

Teachers should be confi dent that there exist a number of strate-
gies which can be embedded into their existing curricula, that can 
be thaught to student s whith only modest extra effort, and that can 
improve the overall class performance… Future research should 
be directed to refi ning the strategy training approaches, identifying 
effect s associated with individual strategies, and determining procedu-
res for strengthening the impact of the strategies on student outcomes 
(O’malley, 1987: 143 or.).

##

Esandakoaren haritik, beraz, aditu askoren arreta piztu duen estrategia-
-sail bat betegarriei dagokie. Betegarriak esaldi osoak ere izatera irit s dai-
tezke, esamoldeak, noiznahi tartekat zen diren komodinak: tira, esan nahi 
dudana da, izan ere, ba, badakizu…, zera…, bai horixe!

Betegarrien egiteko nagusia da komunikazio-kanala irekita mantent zea: 
hizkunt zaren funt zio fatikoa1, alegia, Jakobson-en terminotan (1984). 
Baina, horretaz gain, lehenago ere esan bezala, helburua ere bada hiz-
tunak denbora gehiago lort zea adierazi nahi duena pent sat zeko eta bere 
pent samendua xede-hizkunt zan kodet zeko.

Dörnyei-k eta Thurrell-ek (1991) diotenez, modu probet xugarri bat bete-
garriak aurkezteko izan daiteke benetako elkarrizketen grabazioak ikas-
leei ent zunarazi eta eskat zea ant zeman diezaietela, gaitasun estrategikoa 
baliat zean, jatorrizko hiztunek erabilt zen dituzten betegarriei.

Alderant zizkoa ere egin lezakete ikasleek, eta, betegarriak bazter ut zita, 
ent zuten ari diren informazioaren nondik norako nagusiak idat z dit zatela 
eska dakieke. Izan ere, arretaz aukeratutako materiala langai hartuta, sarri 
askotan, aski izaten dira bi lerro sei zazpi hizketa-t xandatan esandakoa 
laburbilt zeko.
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Gaitasun estrategikoa baliat zeak aukera ematen dio hizkunt zari erredun-
dantea2 izateko eta mesedegarria da hori informazio-trukea eraginkorra 
izan dadin.

Behin eta ikasleak ohartu betegarrien garrant ziaz, horiek erabilt zera susta 
daitezke, ahal dela hasierako urrat setatik, hasieran behar baino gehiago 
erabilt zen badituzte ere. Ikus dit zagun betegarriak lant zeko hainbat 
ariketaren adibideak:

Elkarrizketa t xot xoloak

Bikoteka, ikasleek zent zu handirik gabeko elkarrizketa mot zak eraikit zen 
dituzte, ia erabat betegarriez osatuak. Eredu bat zuk eskain dakizkieke 
horiei jarraikiz ant zekoak sor dit zaten. Eduki-hit z gisa toki-izenak erabil 
dit zakete.

A Tira, agian, Gasteizen izan da.

B Batek daki, beharbada bai, beharbada ez. Auskalo.

A Izan ere, ez dago jakiterik.

B Litekeena da bai, Hori uste dut nik ere bai.

A Edo… Bilbon!

B Benetan? Bilbon?

A Ez dakit ziur. Beharbada bai, beharbada ez.

B Halaxe da. Ez dago jakiterik.

Elkarrizketa hauek ahoz ant zeztu dit zakete beharrezko intonazioa 
emanez.

Betegarriak eransten

Beste ariketa bat izan daiteke ikasleei eskaint zea hiruzpalau esalditako 
elkarrizketa mot za. Eta hirukoteka sailkatuta, talde bakoit zak t xandaka 
betegarri bat erant siko dio elkarrizketari. Betegarri bakoit za behin baka-
rrik erabili ahal izango dute.

Hit z bakarreko elkarrizketak

Ikasleek bikoteka edo hirukoteka elkarrizketa baten hezurdura prestat zen 
dute; esaldi bakoit zean hit z bat besterik ezin erabil dezakete. Horrela erai-
kitako hezurdurak lotura logikoa eduki behar du bere baitan. Esaterako:

A Bihar?

B Jai.

A Irteera?

B Nora?

A Urkiolara…

B Izot za.
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5.2. Ihes egiten jakin

5.3. Parafrasiak eta 
it zulinguruak

Horrela sortutako “elkarrizketa-hezurdurak” elkarrekin truka dit zakete 
taldeek eta ahalik eta elkarrizketa luzeenak osa lit zateke eskema horiei 
ant zematen zaien esanahiari jarraikiz. Era horretara, betegarriez jant zi 
beharko lituzkete elkarrizketak: ondo, primeran, ez da ideia t xarra, ez 
dago gaizki, zer egin nahiko zenuke? beti ere hari logikoa gida dutela.

##

Gaitasun estrategikoan maiz bereizten diren jardunbideetako bat da 
hizkunt z behaztopa saihestea edo topikoa saihestea. Trabaren aurrean 
solas-hariari iskin egiten edota gaia desbiderat zen dakien hiztunak kon-
fi ant za handiagoa izango du komunikazio-kanala irekita mantent zeko, 
jakin bai baitaki mendean duela elkarrizketa. Horrelako trebeziak 
dituenak komunikazio-arazo ugariri egin diezaieke aurre. Dörnyei eta 
Thurrell-ek diotenez (1991), oso lagungarriak dira trebezia horiek aho zko 
azterketa batean, esaterako.

Erant zun galderari eskatutako informazioa eman gabe

Irakasleak galdetu diezaioke ikasleari: “Zenbat urte dituzu?”. Ikasleak 
bizpahiru esalditan erant zun beharko dio, baina eskatutako informazioa 
eman gabe. Ikasleak tankera honetako erant zunak eman lit zake: “Tira, 
adinak ez du garrant zi gehiegirik, ezta? Barrutik nola sentit zen zaren da 
kontua”, edo “nahi baino zaharragoa naiz, baina osasunez ongi gauden 
bitartean…”. Irakasleak, ildo beretik, beste hainbat galdera presta lit zake, 
baita ikasleek ere eta taldeka erant zun: “Zein da zure gustuko politikoa?”, 
“zenbat diru beharko zenuke hilean bizit zeko?”, “zenbat bikotekide izan 
dituzu orain arte zure bizit zan?” etab. Erant zuna zenbat eta luzeagoa 
ariketa hainbat eta emankorragoa.

Sagardotegia

Beste ariketa bat saiheste-estrategiak jorrat zeko da solaskideak beha-
rrezko it zulinguruak egitea, egin dioten galdera zeinahi ere den, aurrez 
ezarrita duen topikora era koherentean iristeko. Esaterako, irakasleak gal-
detu liezaioke ikasleari: “Ba al duzu t xakurrik? Eta hark erant zun:

“ez, ez dut t xakurrik gustukoak ditudan arren, ez pent sa. Begira, 
nik ohitura dut koadrilarekin afalt zera irteteko hilean behin. 
Sagardotegira joaten gara. Eta han atarian t xakurra dute; ba… niri 
ez beste inori egiten dit harrera, pozaren pozez, saltoka eta zaunka.

Bozketa ere egin liteke emandako erant zunen artean ongien paratutako 
erant zuna zein den ikasgelan erabakit zeko.

##

Azalpenak

Aski ariketa arrunta izan ohi da ikasleen artean hit zak dituzten t xartelak 
banat zea eta eskat zea ikaskideei deskriba diezaietela, hit za esan gabe, 
objektuaren nolakoa, tamaina, zertarako balio duen etab.:
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6. Komunikazio-
-estrategiak: 
sailkapenak

“metalezkoa da, t xiki samarra, patrikan sart zen da. Nik egunero era-
bilt zen dut eta, egia esateko, ez bat bakarrik bat zuk erabilt zen ditut. 
… ateak irekit zeko eta ixteko dute balio”.

Parafrasia

Hiztunak eskura duen modu bat ent zun duena ea ulertu duen egiaz-
tat zeko eta, aldi berean, hizketa-erritmoa mant soagot zeko, parafrasia da. 
Funt sean, prozesat ze-denbora gehiago lortuko du bai hizkunt z ekoizpe-
nerako bai ulermenerako. Adibide bat zuk izan daitezke: “Beraz, esan 
duzunez, …”; “oker ulertu ez badut esan nahi duzuna da…” “Orduan, 
horrek esan nahi du…”, “Beraz, horren arabera…”.

Lagunt za-eskeak

Komeni da, batez ere ikasle hasi berrien kasuan, galdera-bilduma bat 
automatizatua izatea, solaskidearekin esanahia adostu ahal izateko: “Zer 
esan nahi du atarramendu hit zak”, “mant soago hit z egin zenezake, 
mesedez?” “Barkatu, zer esan duzu …..-ren ondoren?” “Zer da…?”, 
“Polikiago mesedez, ikasten ari naiz” etab.

Euskaltegi askotan, lehenengo urrat setako ikasgeletan oso arrunta da 
horrelako “komodinak” idat zita dituzten t xartelak hormetan it sat sita 
ikustea. Ikasleak, horrela, hasiera-hasieratik ohituko dira horrelakoak 
barnerat zen eta erabilt zen. Baina, ikasgelan makulu-esaldi horiek ikas-
leen eskura jart zen diren bezalaxe, hizkunt zaren erabilpen-giro natura-
lean ere beharrezkoak izan dit zakeenak barneratuta edukit zea lagungarria 
da zeharo.

##

Gaia dela eta lan-arlo behinenetako bat da hiztunak balia dit zakeen komu-
nikazio-estrategiak zein diren mugat zea eta zerrendat zea. Gure ustez, 
sailkapen emankorrenetako bat Celce-Murcia, Dörnyei eta Thurrell-ek 
(1998) osatu zuten. Egileek eredu zabalago bat prestatu zuten gaitasun 
komunikatiboa bere osoan islat zekoa. Gaitasun estrategikoa osagaietako 
bat da eredu horretan.

Gaitasun estrategikoaren kont zeptupean komunikazio-estrategien eza-
gut za eta estrategia horien erabilera bildu zituzten egileek. Kont zeptua-
lizazio horrek Canale eta Swain-enari jarrait zen die (1980); hala ere, 
egileek berek esaten dutenez, 1980ko hamarkadan egindako ikerketen 
arabera, beste estrategia bat zuk at zeman ziren, hizkunt za ikasi, prozesatu 
eta ekoiztean zeresan handia daukatenak.

Celce-Murcia eta bere lankideek, batez ere, helburu pedagogikoei 
begira ezarri zuten marko hori (ikus .6). Eta, komunikazio-estrate-
giak besterik ez dute aint zat hartu, batetik, horiexek direlako modu-
rik esplizituenean deskribatu direnak, eta bestetik, beroriek irudit zen 
zaizkielako garrant zit suenak hizkunt zaren erabilera eta irakaskunt za 
komunikatiboan.##
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.6: Gaitasuna estrategikoaren osagaiak Celce-Murcia eta bere lankideen arabera

ZERBAIT SAIHESTEKO EDO MURRIZTEKO ESTRATEGIAK
– Mezua ordezkat zea
– Gaiak saihestea
– Mezua bertan behera uztea

ZERBAIT LORTZEKO EDO KONPENTSATZEKO ESTRATEGIAK
– It zulinguruak (adb. arropa gordet zeko balio duena, hot s, armairua)
– Hurbilketak (adb. arraina, legat zaren ordez)
– Edozertarako balio duten hit zak (adb. traste, gauza, zera)
– Hizkunt zazkoak ez diren bitartekoak (mimika egitea, at zamarraz 

erakustea, keinuak egitea, irudiak)
– Berregiturat zea (adb. Gizon hori oso... [aberat sa da] ...gizon horrek diru 

asko dauka)
– Hit zak asmat zea (sukaldakunt za)
– H1en it zulpen literala
– At zerritart zea (H1eko hit za H2ko ahoskerarekin)
– Kodea aldat zea, H1era edo H3ra pasatuz.
– Hit za aterat zea (adb. arg... argaz... argazkia)

ZERBAIT ATZERATZEKO edo DENBORA IRABAZTEKO ESTRATEGIAK
– Betegarriak, zalant zazko trikimailu eta taktikak (adb. hara, egia esan... 

zer egon naiz esaten...?)
– Norberak edo besteak esandakoa errepikat zea

AUTOMONITORETZEKO ESTRATEGIAK
– Norberak esandakoa konpont zea (adb., esan nahi dut...)
– Norberak esandakoa bestela adieraztea (lar-elaborazioa) (adb. 

Umeak... ikasleak... eskolan zaudenean...).

INTERAKZIO-ESTRATEGIAK
– Lagunt za eskeak

–  zuzenak (adb. Nola esaten da...?)
–  zeharkakoak (adb. Ez dakit euskaraz nola esaten den... edo zerbait 

nahasia esatea)
– Esanahia negoziat zeko estrategiak
 Ez ulert zearen edo t xarto ulert zearen seinaleak
  –  eskaerak
    –  errepikat zeko eskat zea (adb. Nola? Edo Esango duzu berriro 

mesedez?)
    –  argibideak eskat zea (adb. Zer esan nahi duzu (XXX.) 

diozunean?)
    – baieztat zeko eskat zea (adb. XXX esan duzu?)
  – ez ulert zearen adierazpenak
    – hit zezkoak (adb. Barkatu, ez dakit ulertu dizudan...)
    – ez-hit zezkoak (bekainak zubit zea, espresio barik begirat zea)
  –  ulertutakoaren laburpena (adb. XXX esan nahi duzu?”/ Beraz, dio-

zuna da...)
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.7:

Erant zunak

–  berriz esatea, beste era batera esatea, azalpen luzeagoa ematea, 
murriztea, baieztat zea, bertan behera uztea, konpont zea

Ulert zearen konprobazioak

–  begirat zea ea mint zaideak jarrait zen dizun (adb. Ulertarazten ari naiz?)
–  begirat zea ea esan duzuna zuzen edo gramatikala zen (adb. Hala 

esaten da?/ hala esan daiteke?)
– begirat zea ea mint zaidea kasu egiten ari den (adb., telefonoan: hor 

zaude?)
– begirat zea ea mint zaideak ent zuten dizun

Celce Murcia eta al. 1995. Euskaraz in Hizpide 41: 82-83 (1998) 

Beste sailkapen bat zuen egileak dira Tarone (1977), Faerch & Kasper (1983b) 
Bialystok (1983, 1990), Paribkhat (1985), Willems (1987), Nijmegen Group, 
Poulise (1993) eta Dörnyei & Scott (1995) (ikus .7).

Komunikazio-estrategiak: hainbat sailkapen

Tarone (1977)

SAIHESTEA
Topikoa saihestea
Mezua bertan behera uztea

PARAFRASIA
Hurbilpena
Hit zak asmat zea
It zulinguruak

JAKINAREN GAI NEKO 
TRANSFERRA

Hit zez hit zezko it zulpena
Hizkunt za aldaketa

LAGUNTZA 
ESKAT ZEKO DEIA

MIMOA

Faerch & Kasper (1983b)

MURRIZTAPEN FOR-
MALA

Fonologikoa
Morfologikoa
Sintaktikoa
Lexikala

MURRIZTAPEN FUN-
TZIONALA

Ekint zazkoa
Proposizio-eduki zkoa
Topiko saihestea
Mezu bertan behera uztea.
Adieraren ordezkapena

LORPEN-ESTRATEGIAK
Estrategia orekat zaileak
– Kode-aldaketa
– Transfer interlinguala
– Transfer -Inter-/intralin-

guala.
– Tarteko hi zkunt zan oina-

rritutako estrategiak
 * Generalizazioa
 * Parafrasea
 * Hit z sorkunt za
 * Berregituraketa

Bialystok (1983)

H1 OINARRI DUTEN 
ESTRATEGIAK

Hi zkunt za aldaketa
At zerritart zea
Transliterazioa

H2 OINARRI DUTEN 
ESTRATEGIAK

Mugaidetasun semantikoa
Deskribapena
Hit z sorkunt za

EZ HITZEZKO ESTRATE-
GIAK

Paribakht (1985)

HURBILPEN LINGUIS-
TIKOA

Mugaidetasun linguistikoa
– Superordenat zea
– Alderaketa
 * Alderat ze positiboa
Analogia
Sinonimia
 * Alderat ze negatiboa
Kontrastea eta aurkarit za
Antonimia
It zulinguruak
– Deskribapen fi sikoa
 * Tamaina
* Forma
 * Kolorea
 * Materiala
– Ezaugarri erat zaileak
 * Ezaugarriak
 * Ezaugarri landuak
– Toki-bereizgarriak
– Bereizgarri historikoak
Gako metalinguistikoak
HURBILPEN KONTES-

TUALA
Ingurune linguistikoa
H2ko at sotit z eta esapideen 

erabilera H1eko at sotit z 
eta esapideen translite-
razioa

Transfer idiomatikoa
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Willems (1987) Bialystok (1990) Nijmegen Group

MURRIZTE-ESTRATEGIAK
Murriztapen formala
– Fonologikoa
– Morfologikoa
– Sintaktikoa
– Lexikala
Murriztapen funt zionala
– Mezua bertan behera uztea
– Adieraren ordezkapena
– Topikoa saihestea

ANALISIA OINARRI DUTEN ESTRA-
TEGIAK

KONTROLA OINARRI DUTEN 
ESTRATEGIAK

ESTRATEGIA KONTZEPTUALAK
Analitikoak
Holistikoak

KODE LINGUSTIKORAKO ESTRA-
TEGIAK

Sormen morfologikoa
Transferra

LORPEN-ESTRATEGIAK
Estrategia paralinguistikoak
Estrategia interlingualak
– Mailegat zea/kode-

-aldaketa
– Hit zez hit zeko it zulpena
– At zerritart zea
– Estrategia interlingualak
– Hurbilpena
– Hit z sorkunt za
– Parafrasia

* Deskripapena
* It zulinguruak
* Adibideak ematea

– “zereko zera…” ordezkapenak baliatu
– Auto-konponketa
– Lagunt za-eskeak

* Esplizituak
* Inplizituak
* Galderak testatu

– Konpont zeari ekin

Tarone (1977) Faerch & Kasper (1983b)

– Lankidet zazko estrategiak
– Ez hit zezko estrategiak
 Berreskurat ze-estrategiak

Bialystok (1983) Paribakht (1985)

HURBILPEN KONT ZEP-
TUALA

Azalpena
Adibideak jarri
Metonimia

MIMOA
Hit zezko output-aren 

ordezkapena
Hit zezko outputa lagunt zea
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Poulise (1993) Dörnyei & Scott (1995)

ORDEZKATZE-ESTRATEGIAK
ORDEZKATZE-ESTRATEGIA GEHI 

KODETZE-PROZEDURAK

BERKONTZEPTUALIZAZIO ESTRATE-
GIAK

ESTRATEGIA ZUZENAK
Baliabide-eskasiarekin loturiko estrategiak
* Mezua bertan behera uztea
* Mezua murriztea
* Mezua ordezkat zea
* It zulinguruak
* Gerturat zea
* Zernahitarako hit zen erabilera
* Hit z sorkunt za
* Berregiturat zea
* Hit zez hit zeko it zulpena
* At zerritart zea
* Kode-aldaketa
* Ant zeko soinua duten
hit zen erabilera
* Marmariaketa
* Gabet zea
* Berreskuraketa
* Mimoa
Norberaren ekoizpen akastunarekin lortu-

riko estrategiak
* Esaldiak berriz ekoiztea
* Autozuzenketa
Beste jardueratan gertaturiko arazoekin 

loturiko estrategiak
* Bestelako konponketak

INTERAKZIOZKO ESTRATEGIAK
Baliabide-eskasiarekin loturiko estrategiak
* Ulert zen dela egiaztat zea
* Norberaren zuzentasuna
egiaztat zea
Beste jardueratan gertaturiko arazoekin 

loturiko estrategiak
* Errepika-eskaera
* Argibide-eskaera
* Baieztapen-eskaera
* Mezuari igart zen
* Ezin ulertua azalt zen
* Interpretazio-aburpena
* Erant zunak

ZEHARBIDEZKO ESTRATEGIAK
Prozesat ze-denborak ekarritako murrizta-

penekin loturiko estrategiak
* Betelan-hit zak
* Errepikak
Norberaren ekoizpen akastunarekin lortu-

riko estrategiak
Ahozko estrategiaren markat zaileak
Beste jardueratan gertaturiko arazoekin 

loturiko estrategiak
* Ulert zen delako plantak egin
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7. Gaitasun 
estrategikoa 
eta Europako 
Erreferent zia 

Markoa

Honela defi nit zen da estrategia kont zeptua Europako Erreferent zia 
Markoan:##

Estrategia gizabanakoak bere buruari jart zen dion edo bete behar duen 
ataza bat gauzat zeko hautat zen duen jarduera-ildoa da, jarduera ildo anto-
latu, berariazkoa eta arautua (EEM, 2005: 30).

Europako Erreferent zia Markoaren arabera, atazak errutinazkoak edo 
automatikoak ez badira, estrategiak erabili beharko dira komunikazioan 
eta ikaskunt zan (EEM, 2005: 35). Beraz, hasieratik jot zen dira begiz 
komunikazio-estrategiak eta ikas-estrategiak nahiz eta bigarren horietaz 
apenas ezer esaten den t xostenean.

Aurrerago ere, komunikazio-estrategiei begiratuz honela irakur daiteke:

Estrategiak hi zkunt zaren erabilt zaileak bere baliabideak mobilizat zeko eta 
orekat zeko erabilt zen dituen bideak dira, bere trebetasunak eta prozesuak 
abian jart zeko erabilt zen dituen bideak. Testuinguruko komunikazio-beha-
rrei erant zutea eta dagokion ataza ahalik eta era osoen edo ekonomikoenean 
arrakastaz gauzat zea, ataza horren helburu zehat zaren arabera, da bide 
horietatik lortu nahi dena. Beraz, estrategia ez da hartu behar ezintasunaren 
adierazpen soilt zat, gabezia edo komunikazio kaskarra orekat zeko bidet zat. 
Ama-hi zkunt zaz jardutean ere, hiztunek, etengabe, era guztietako komu-
nikazio-estrategiak erabilt zen dituzte (aurrerago aztertuko direnak) estra-
tegia jakin bat unean uneko komunikazio-eskakizunari erant zuteko egokia 
denean.

Komunikazio-estrategiak erabilt zea print zipio metakognitiboen aplika-
ziot zat har daiteke: komunikazio-jardueren (harrera, ekoizpena, elkarre-
ragina eta bitartekot za) planifi kazio, gauzat ze, kontrol eta konponketa 
moduan (EEM, 2005: 79).

Lau estrategia-mult zo bereizten dira Markoan: ekoizpen-estra-
tegiak, elkarreraginezko estrategiak, estrategia hart zaileak eta 
bitartekot za-estrategiak.

• Ekoizpen-estrategiek eskat zen dute baliabideak erabilt zea eta gaita-
sunen arteko oreka bilat zea, indarrei ahalik eta etekinik handiena ate-
reaz eta ahuleziak estaliz.

• Estrategia hart zaileak testuingurua testuinguru horri egokit zen zaiz-
kion ezagut zak identifi kat zea esan nahi du; horretarako eskema ego-
kiak abian jarri behar dira. Eskema horiek gertatuko denaren edukiari 
eta antolaketari buruzko aurreikuspenak erat zen dituzte (Markoa).

• Elkarreraginak ekoizpen-jarduerak nahiz hart zaileak hart zen ditu bere 
baitan, eta baita diskurt so bateratu bat hart zeko jarduerak ere. Baina 
ekoizpen-estrategiez eta estrategia hart zaileez gainera, badira pro-
zesu horren kontrolarekin zerikusia duten elkarreraginezko estrategia 
berezko bat zuk. Era berean, elkarreragina nagusiki aurrez aurrekoa iza-
teak ugaritasun handiagoa dakar, bai testuari eta hizkunt zari dagokio-
nez, eta baita ezaugarri paralinguistikoen eta testuinguruko seinaleei 
dagokienez ere, denak ere oso landuak edo ez hain landuak, esplizituak 
edo ez hain esplizituak izan daitezkeenak, parte-hart zaileak prozesuan 
duen etengabeko kontrolak ematen duen neurriraino.
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• Bitartekot za-jardueretan, hizkunt zaren erabilt zaileak ez du esanahiak 
adit zera emateko ardurarik hart zen; bere ardura da bitartekari gisa jar-
dutea zuzenean elkar ulertu ezin duten solaskideen (oro har, baina ez 
beti, hizkunt za desberdinetako solaskideen) artean. Bitartekot za-jardue-
ren adibide dira ahozko interpretarit za eta idat zizko it zulpena, eta baita 
hizkunt za berean egindako laburpena eta parafrasia ere, hart zaileak 
jatorrizko testuko hi zkunt za ulert zen ez duenean. Bitartekot za-estra-
tegiek aukera ematen dute, baliabide mugatuak erabilita, informazioa 
prozesat zeko eta esanahiaren ordaina emateko.

Lau estrategia-mult zo horietako hirutan eskaint zen dira eskala argigarriak: 
bitartekot za-estrategietan ez gainerako hirurotan, alegia. Eskala argigarri 
horiek, aurreko sailkapenetan ez bezala, estrategiak sai lkat zeko irizpi-
deetako bat da ikas-prozesuaren beraren mailaketa (A1, A2, B1, B2, C1, 
C2). Ekoizpen-estrategietan kont zeptu sai lkait zaile ere badira: planifi ka-
zioa, konpent sazioa, eta, kontrola eta zuzenketa. Elkarreraginezkoetan: 
hit za hart zea (hit z egiteko t xandak), elkarlana eta azalpenak eskat zea. Eta 
estrategia hart zaileetan: (ahozko eta idat zi zko) hit z-gakoak identifi kat zea 
eta inferent ziak egitea. Bitartekot za-jardueretarako ez da, t xostenean 
irakur daitekeenez, oraingoz, eskala argigarririk eskaint zen.

Esatekoa da hemen, eskala argigarriei dagokienez, ikaslearen gaitasun 
estrategikoa mailaz maila lekut zeko, portaera behagarri zko terminoetan 
formulatutako hainbat adierazpide, berdin-berdin formula litezkeela, gure 
ustez, gaitasun soziodiskurt siborako ere:

Elkarreraginezko estrategiak: Hit za hart zea (hit z egiteko t xandak):

B1 Gai da elkarri zketa errazak hasteko, jarraipena emateko eta amait zeko, 
aurrez aurre eta gai arruntei edo interes pert sonaleko gaiei buruz.

Berriro ere mahaigainerat zen da, beraz, gaiaren konplexutasuna eta oina-
rri gisa defi nizio-lan zorrot za egiteko beharra.
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Eskala argigarriak

Ekoizpen-estrategiak Elkarreraginezko estrategiak Estrategia hart zaileak

PLANIFIKAZIOA

C2 B2 bezala.

C1 B2 bezala.

B2 Gai da, ent zulearengan izan 
dezakeen eragina kontuan hartuta, 
esateko duena eta horretarako behar 
dituen baliabideak planifi kat zeko.

B1 Gai da hit z-konbinazio eta esapide 
berriak saiat zeko eta at zeraelikadura 
eskat zeko.

Gai da transmititu nahi dituen ideia 
nagusiak nola komunikatu asmat zeko, 
eskuragarri duen edozein baliabide 
erabiliz eta mezua berak gogorat zen 
duenari edo mezu hori adierazteko 
aurkit zen dituen baliabideei egokituz.

A2 Gai da bere errepertorioko esaldi 
sail bat gogorat zeko eta saiat zeko.

A1 Ez dago deskribat zailerik.

KONPENTSAZIOA

C2 Gai da gogorat zen ez duen hit z 
baten ordez haren ordezko beste ter-
mino bat erabilt zeko, solaskidea ia ez 
konturat zeko moduan.

C1 B 2 + bezala.

B2 Gai da, hiztegian eta egituretan 
dituen hut suneak bete ahal izateko, 
it zulinguruak eta parafrasiak era-
bilt zeko.

Gai da gauza jakin baten ezaugarriak 
defi nit zeko, gauza horrek zehazki zer 
izen duen gogorat zen ez denean.

Gai da, esan nahi duenaren ant zeko 
esanahia duen beste hit z bat erabiliz, 
esanahia transmitit zeko (adibidez, 
pert sonent zako kamioia = autobusa).

B1 Gai da nahi duen kont zeptuaren 
ant zeko esanahia duen hit z erraz bat 
erabilt zeko eta solaskideari zuzenketa 
egin diezaion eskat zeko.

Gai da ama-hizkunt zako hit z baten 
egokit zapena egiteko eta ulertu dioten 
galdet zeko.

HITZA HARTZEA (HITZ EGI-
TEKO TXANDAK)

C2 C1 bezala.

C1 Gai da diskurt soa enunt ziat zeko 
bide posibleetatik esaldi egokia hau-
tat zeko, bere adierazpenak behar 
bezala egin ahal izateko, hit z egiteko 
t xandari eustearren hit za hart zen edo 
zer esan pent sat zen duen bitartean.

B2 Gai da behar bezala elkarrizketa 
egiteko, esamolde egokienak erabiliz.

Gai da hizketaldia behar bezala 
hasteko, jarraipena emateko eta 
amait zeko, hit z egiteko t xanda behar 
bezala erabiliz. Gai da hizketaldia 
hasteko, hit zari eusteko eta, hala 
dagokionean, elkarrizketa amait zeko, 
bat zuetan oso era dotorean ez bada ere.

Gai da esaldi eginak erabilt zeko 
(adibidez, “Galdera horrek ez du 
erant zun erraza”), denbora irabaz-
tearren eta hit z egiteko t xandari 
eustearren, zer esan formulat zen duen 
bitartean.

Gai da eguneroko bizit zako gaiei 
buruzko eztabaidetan parte hart zeko, 
hit za hart zeko esamolde egokia era-
biliz.

B1 Gai da elkarrizketa errazak 
hasteko, jarraipena emateko eta 
amait zeko, aurrez aurre eta gai arrun-
tei edo interes pert sonaleko gaiei 
buruz.

Gai da elkarrizketa laburrak hasteko, 
izateko edo amait zeko teknika errazak 
erabilt zeko.

Gai da aurrez aurreko elkarrizketa 
errazak hasteko, jarraipena emateko 
eta amait zeko.

A2 Gai da besteen arreta erakart zeko.

A1 Ez dago deskribat zailerik.

ELKARLANA

C2 C1 bezala.

C1 Gai da bere ekarpena eta gainerako 
solaskideena trebetasunez baterat zeko.

(AHOZKO ETA IDATZIZKO) 
HITZ-GAKOAK IDENTI-
FIKAT ZEA ETA INFERENTZIAK 
EGITEA

C2 C1 bezala.

C1 Trebea da testuinguruko 
hit z-gakoak, hit z-gako gramatika-
lak eta lexikalak erabilt zen, jarrera, 
aldartea, adimen-jarrera eta asmoak 
inferit zeko, eta ondoren gertatuko 
denaaurreikusteko.

B2 Askotariko estrategiak erabil 
dit zake ulermenerako, adibidez: adi 
ent zutea, ideia nagusiez jabet zeko; 
testuinguruko hit z-gakoak erabiliz 
ulermena egiaztat zea.

B1 Gai da testuinguruaren bidez bere 
intereseko gaiekin eta espezialitatea-
rekin zerikusia duten hit z ezezagunak 
identifi kat zeko.

Gai da testuingurutik abiatuta hit z 
ezezagun bat zuen esanahia eta esal-
dien esanahia asmat zeko, gaia ezaguna 
bada.

A2 Gai da eguneroko gai arruntei 
buruzko testu edo adierazpen labu-
rretan zent zu orokorra erabilt zeko, 
ezagut zen ez dituen hit zen esanahia 
testuingurutik abiatuta ondorioz-
tat zeko.

A1 Ez dago deskribat zailerik.

.9:
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Ekoizpen-estrategiak Elkarreraginezko estrategiak Estrategia hart zaileak

Gai da adierazi nahi duena keinuz 
azalt zeko, bere errepertorioan hit z 
egokirik aurkit zen ez badu.

A2 Gai da zer adierazi nahi duen 
ikusarazteko edo identifi kat zeko, 
hura seinalatuz (adib. “Hori nahi dut, 
mesedez”).

A1 Ez dago deskribat zailerik.

KONTROLA ETA ZUZENKETA

C2 Gai da zailtasunak gaindit zeko eta 
diskurt soa solaskidea ia ez ohart zeko 
moduan berregiturat zeko.

C1 Gai da zailtasun bat gaindit zeko 
eta esan nahi duena berriro formu-
lat zeko, diskurt soaren jarioa erabat 
eten gabe.

B2 Gai da akat sek eta hut segiteek edo 
gaizki ulertuek sort zen dituzten oke-
rrak zuzent zeko.

Gai da akat s ohikoenez ohart zeko eta 
diskurt soa akat s horiek kont zienteki 
zuzent zeko moduan kontrolat zeko.

Gai da adit z-denboren nahasketak 
zuzent zeko, baita gaizki ulertua sor 
dezaketen esapideak zuzent zeko ere, 
solaskideak okerren bat dagoela adie-
razten badio.

B1 Gai da erabilt zen duen forma 
zuzena den galdet zeko.

Gai da komunikazioa etenez gero 
bestelako taktika bat hartu eta berriro 
hasteko.

A2 Ez dago deskribat zailerik.

A1 Ez dago deskribat zailerik.

B2 Gai da ekarpenei eta inferent ziei 
jarraipena emateko eta horien aurrean 
zuzen erreakzionat zeko, elkarrizketa-
ren garapenari lagunt zeko moduan.

Gai da eguneroko bizit zako gaiei 
buruzko eztabaiden garapenean 
lagunt zeko, esandakoa ulert zen duela 
berret siz, beste solaskide bat zuk parte 
hart zera bult zatuz, etab.

Gai da oinarrizko hizkunt z erreper-
torio eta estrategia-errepertorio bat 
erabilt zeko, elkarrizketa edo eztabaida 
gerta dadin.

Gai da, eztabaida biderat zen 
lagunt zeko moduan, esandakoa 
laburt zeko.

B1 Gai da norbaitek esandakotik 
parte bat errepikat zeko, elkar ulert zen 
dutela berrestearren eta

ideiak garat zen lagunt zearren. Gai 
da beste pert sona bat zuei eztabaidan 
parte hart zeko gonbita egiteko.

A2 Gai da esaten dena zenbateraino 
ulertu duen adierazteko.

A1 Ez dago deskribat zailerik.

AZALPENAK ESKATZEA

C2 B2 bezala.

C1 B2 bezala.

B2 Gai da solaskideak esana ulert zen 
duela egiaztat zeko galderak egiteko 
eta zalant zazko alderdiak azal diezaz-
kioten eskat zeko.

B1 Gai da esandakoa argit zea edo 
gehiago lant zea eskat zeko.

Gai da solaskideari esandakoa argit zea 
eskat zeko, oso era errazean.

Gai da ulertu ez dituen hit z-gakoak 
edo enunt ziatuak azalt zea eskat zeko, 
esamolde eginak erabiliz.

A2 Gai da zer ez duen ulertu esateko.

A1 Ez dago deskribat zailerik.
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8. Ikerketetan 
barrena

Markoan, guk hala uste, ez dirudi terminologian dauden interpretazio-
-arazoak erabat uxat zen direnik. Ez da esaterako, Tarone-ren lanetan ter-
minoak mugat zeko ageri den ant zeko ahaleginik sumat zen. Mereziko 
zukeen hortik hasi izana erreferent zia-markoa izatea xede duen idazki 
batean. Kont zeptuak argi eta garbi mugat zea funt sezkoa da, horixe baita 
oinarria; baina defi nizio-lana, komunikazio-estrategiei dagokienez, ez da 
segidako zehaztapenetik askozaz harago joaten:

Estrategia gizabanakoak bere buruari jart zen dion edo bete behar 
duen ataza bat gauzat zeko hautat zen duen jarduera-ildoa da, jar-
duera ildo antolatu, berariazkoa eta arautua (EEM, 2005: 30).

Badago, bestalde, beste alderdi bat atent zio emangarri. Gainerako taxo-
nomietan ez bezala, markoan bitartekot za-estrategiak bereizten dira, 
ekoizpen-estrategiekin, elkarreraginezkoekin eta hart zaileekin batera. 
Markoari jarraikiz, bitartekot za-estrategiei dagokienez, hizkunt zaren 
erabilt zaileak ez du esanahiak adit zera emateko ardurarik hart zen; bere 
ardura da bitartekari gisa jardutea zuzenean elkar ulertu ezin duten solas-
kideen (oro har, baina ez beti, hizkunt za desberdinetako solaskideen) 
artean.

Bitartekot za-jardueren adibide dira ahozko interpretarit za eta idat zizko 
it zulpena, eta baita hizkunt za berean egindako laburpena eta parafra-
sia ere, hart zaileak jatorrizko testuko hizkunt za ulert zen ez duenean. 
Bitartekot za-estrategiek aukera ematen dute, baliabide mugatuak erabi-
lita, informazioa prozesat zeko eta esanahiaren ordaina emateko.

Aurreko estrategiak −bitartekot za-estrategiak− elkarreraginezko estrate-
giak ere izan litezke, eta izatez, halaxe dira beste hainbat sailkapenetan. 
“Lagunt za-eskeak”, esaterako solaskide zuzenari nahiz besteren bati egin 
dakizkioke. Esandako zerbaiten laburpena, interpretarit za-lana edota 
perifrasia egitea lagunt za-eskaera horri emandako erant zuna baizik ez 
lirateke izango.

Interpretarit za eta idat zizko it zulpena egitea bete-betean sart zen dira 
hizkunt za jadanik badakien norbaiten esparruan eta gut xiago ikasten ari 
denarenean. Ardat z-aldaketa horren azalpenik ez da markoan ageri. Eta 
zergatik ematen zaien horrenbesteko garrant zia bitartekot za-estrategiei, 
ekoizpenezko, elkarreraginezko eta hart zaileen parean jart zeraino ere 
argitu gabe uzten da.

##

Komunikazio-estrategien alorrean egindako azterlanetan jorratutako 
aztergune bat da estrategia horiek zein egoeratan jart zen diren abian 
zehaztea. Labarca-k eta Khanji-k (1986) aurkitu zuten irakasteko meto-
doak eragin ziezaiokeela estrategien erabilerari. Beste aurkikunt za bat 
ere izan zen elkarreragin estrategikoan trebatutako ikasleek (Di Pietro, 
1982) hizkunt z ekoizpen handiagoaren egile zirela eta gut xiagotan era-
bilt zen zituztela estrategiak Erant zun Fisiko Osoko ikasgeletan ikasi-
takoek baino (Asher, 1977).
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9. Etenak eta 
zizakadurak

Bialystok-k (1983) aurkitu zuen hizkunt z esperient zia gehiago eduki eta 
beste hizkunt za bat zuk zekizkiten ikasleek komunikazio-estrategien era-
bilt zaile hobeak zirela esperient zia gut xiagoko ikasleek baino.

Si-Qing-ek (1990) aurkitu zuenez, ikasleek estrategia-mota desberdinak 
erabilt zen zituzten, zein mailatan ari ziren ikasten eragile zela. Horrela, 
hizkunt z gaitasun apaleko ikasleek usuago erabilt zen zituzten ezagut zan 
oinarritutako estrategiak (errepikak, adibideak jart zea, topikoa bertan 
behera uztea…) goi-mailako ikasleek baino. Horiek, berriz, hizkunt zan 
bertan oinarritutako estrategiak baliat zen zituzten sarriago (sinonimoak, 
antonimoak…).

Badirudi komunikazio-estrategiak hein batean nahiz bestean ikasle 
guztiek erabilt zen dituztela. Goi-mailako ikasleek ez dute estrategietara 
jot zeko horrenbesteko premiarik, eta, baliat zen dituztenak ere lotuago 
daude hizkunt zarekin berarekin. Baieztapen hori bat dator estrategiei 
aitort zen zaien izaera orekat zailearekin. Hizkunt za trabarik gabe era-
bilt zen dakienak ez du koskak berdint zeko premia handirik izango 
behar besteko hizkunt z baliabideren jabe baita komunikazioari aurre 
egiteko.

##

Arruntak izaten dira elkarrizketetan hasiera falt suak, totelt zeak, erre-
pikak, solas-etenak… Eta ikertu izan dira psikolinguistikan gertaera 
horiek, aspalditik ikertu ere (Golman-Eisler, 1968). Hiztunak abiada 
bizian egituratu behar izaten du bere pent samendua eta, solaskideak 
ulertu ahal izan diezaion, komunean darabilten hizkunt zan kodetu.

Etenak mezua prestat zeko eta ahozkora eramateko hart zen den denbora-
-tartearen adierazle izan daiteke. Etenek, isiluneek, hainbat funt zio izan 
dit zakete:

• Funt zio fi siologikoa, hiztunak arnasa hartu behar izaten baitu.

• Funt zio kognitiboa hiztunak zer esango duen pent sat zeko.

• Funt zio komunikatiboa, solaskideak jakin dezan solasaren atalak zein 
diren, enfasia emateko… (idat ziaren puntuazio-markak).

Etenen alorrean burututako hainbat ikerketatan bistaratu denez, etenak 
dira hiztunak hurrengo ideia edo hizkunt za osagaia aurkit zeko erabilt zen 
duen isilunea. Azpimarratu ere egin da isiluneen zenbatekoa loturik egon 
daitekeela komunikazio-atazaren zailtasunarekin baita solasgaiaren kon-
plexutasun-mailarekin ere.

Zenbaitetan, etenak eta beste zizakadurak planifi kazio-aldian aurkitutako 
oztopoen adierazle izan daitezke. Funt zio fi siologikoez eta kognitiboez 
gain funt zio komunikatiboa ere badago hizketa-t xandak ezart zeko, sola-
saren atalak eta ideiak bereizteko, enfasia emateko…
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9.1. Funt sezko 
bereizketa: hariko 

etenak vs. ez-harikoak

.10:

9.2. Beste bereizketa 
bat: eten isilak vs. 

eten ozenak

Etenen alorrean ohiko bereizketa da hariko eta ez-hariko etenen artean egi-
ten dena (ikus .10). Badira hainbat isilune, etenaldi, solas-hariarekin bat 
egiten direnak: arnasa hart zeko etenak, esaldien amaierak markat zekoak, 
etab. Ez-hariko etenek moztu egiten dute informazio-fl uxua solaskidea-
ren ernegua ere sortu eta komunikazioa eteteraino.##

Diskurt soaren hariko etenak erabilt zen dira enfasia lort zeko, erritmo jakin 
bati eusteko, nork bere solasa planifi kat zeko, ent zuleak hizkunt z edukia 
prozesa dezan denbora izateko, tent sio-gune bat indart zeko, ideiak elka-
rrengandik bereizteko… Eta ederki dakite hiztun, esatari eta kontalari 
iaioek isiluneak baliat zen. Diskurt soaren hariko etenaldiak idat zian ohi 
diren puntu, puntu eta koma, eta, koma zeinuen parekot zat har daitezke.

Agerikoa denez, etenek, diskurt soaren harikoak ez direnean, traba egi-
ten diote komunikazioari. Ez dira nahita egindakoak, hizkunt z murriz-
tapenek ekarriak baizik. Eta H2 baliat zeko mugak edukit zearen seinale 
garbia izan ohi dira. Hiztuna, gaitasun estrategikoa lagun, nola edo hala, 
ahalegint zen da komunikazio-traba horiek irtenbiderat zen eta ezkutat zen 
komunikazioak erabateko etenik izan ez dezan.

Etenen sailkapenak

 ##

Lehengoaren haritik, kontuan hart zeko beste bereizketa bat da ea etena 
isila ala ozena den (ikus .10). Eten isilak solasean egin ohi diren isilu-
neei dagozkie (arnasa hart zeko tarteak barne). Hiztunak esatekorik ez 
duenean edota nola esan ez dakienean hainbat trikimailu balia dit zake 
hut sunea estalt zeko (a, mm, ee,…), etenak ozenak dira orduan. Iradoki 
egin da eten isilak eta ozenak barne-prozesu desberdinen adierazle direla. 
Eten isilak zailtasun kognitiboei leporatu izan zaizkie. Eta ozenak hers-
tura eta aldarte artegat suekin lotu egin dira. Argudiatu ere egin da eten 
ozenen egitekoa dela elkarrizketari eustea, solaskideari jakinaraziz igor-
leak zerbait gehiago baduela esateko, elkarrizketa amaitut zat jo ez dezan. 
Baina, argudio horri kontra egin zaio esanez jendaurreko irakurraldietan 
ere egiten direla eten ozenak. Beraz, eten horien hedapena dirudien baino 
zabalagoa da. Agi denean, bi eten-moten arteko aldea argiagoa da maila 
formalean funt zionalean baino zeren eta biak gertat zen baitira solasean 
ant zeko tokietan (Garman, 1990).
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10. Gaia gurean

10.1. Emait zak 
sailkatuz

Nahiz eta psikolinguistikaren alorrean usadioz etenen alorrari arreta eskaini 
zaion, bigarren hizkunt zen eskurapenaren alorrean, berriz, ez du ete-
nen azterketak horrenbesteko jakin-minik sortu, gaiak merezi duen arren. 
Hainbat ikerketa burutu dira lehengo hizkunt zan eta, bigarrenean ere bai egi-
ten diren etenak aztertuz. Ondorio nagusia izan da bigarrenean usuago ageri 
direla etenak H1n baino. Halaber, hizkunt za desberdinen ekoizpenak aztertu 
direnean, behatu egin da etenak gertat zeko joerak eta banaketak ere desber-
dinak izaten direla, aztertutako hizkunt zen arabera. Eta, lotura ant zeman 
zaie ere etenei gaitasun soziolinguistikoarekin eta pragmatikoarekin.

Etenek azterlan psikolinguistikoetan aurkitutako funt zio berberak izan 
dit zakete H2n ere bai: fi siologikoa, kognitiboa eta komunikatiboa.

Funt zio kognitiboari esker informazio esangurat sua lor daiteke H2ren 
ikasleak mint zat zean dituen zailtasunei buruz. Bestalde, etenek lagunt za 
handia ere eskain diezagukete hizkunt zen artean dauden alde soziolin-
guistiko eta pragmatikoak ulert zeko. Eta, lehenago ere, ikusi bezala era-
bateko lotura dute gaitasun estrategikoarekin.

Etenak egiten dituen hiztunak badaki horiek traba egiten diotela komu-
nikazioari eta, ahal duen heinean, ahalegindu egiten da horiek estalt zen 
betegarrien bidez komunikazioak ahalik eta kalterik t xikiena izan dezan.

##

Gaira gerturatu nahirik, ikerketa t xiki bat burutu dugu. Azterlan horretan 
hainbat euskara-ikaslek egiten dituzten etenak aztertu ditugu. Euskaltegie-
tan ikasten ari ziren hamar ikasle (hiru gizonezko eta zazpi emakumezko) 
zituen lagina baliatu genuen. Hogeitaka urtekoak denak, Bilbo eta Donos-
tia aldean bizi zirenak. Eta ados zeuden beren hizkunt za ekoizpenak 
bideoz grabat zearekin. Elkarrizketat zaileak beren irakasleak izan ziren eta, 
hizketa-saioek hamarna minutu, gut xi gorabehera, iraun zuten.

Solasak bi zatitan zeuden banatuta, lehenengoan norberaren inguruko 
informazio-aleak ziren mint zagai: lanbidea, bizitokia, zaletasunak… 
Bigarrenean, berriz, berriki ikusitako fi lm edo irakurritako albiste bat izan 
ziren mint zagaiak. Ikasle guztiak seigarren urrat sean ari ziren ikasten (1. 
maila – B1), eta, hizketa-saioen helburuak ere baziren irakasleen eba-
luazio-irizpideak baterat zeko lagungarria izatea, eta, ikasle eta irakasle 
beraiek beren ekoizpenak aztertu ahal izateko materiala izatea. Azterlan 
honetan genuen helburua zen lan bilat zailea egitea, gerora eskala handia-
goan, beste azterlan xeheagoak planteatu ahal izateko (Perales, J., Cenoz, 
J. 1996a, 1996b).

##

Ahozko ekoizpenean egindako etenen azterketan lortutako emait zak aur-
kezteko hiru atal bereiziko ditugu:

1. Etenen tipologia.

2. Ikasleen hizkunt za mailarekin duten lotura.

3. Etenak zein ingurunetan egiten diren eta nolako lotura duten 
komunikazio-estrategiekin.
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Lehenengo bereizketa etenen tipologiari dagokionez, hariko etenen eta 
ez-harikoen artean egiten dugu. Hariko etenak arnasa hart zeko isilu-
nei dagokie bata planifi kazio-unei ere nagusiki gramatikarekin bat 
etort zen direnak eta, ondorioz, naturalak izaten dira eta espero izatekoak. 
Ez-hariko etenak, berriz, ez dira naturalak euskara-hiztunen artean eta, 
euskararenean, izan daitezke ikasleen jatorrizko hizkunt zatik, gaztelania-
tik, jasotako transferrak eragindakoak edota tarteko hizkerak, interlan-
guage delakoak, eragindakoak.

Emait zei begiratuta, ikasleek 308 eten egin zituzten beren ahozko ekoiz-
penetan. Gehienak harikoak (%64) eta ez-harikoak 180 izan ziren (%36), 
ikas-prozesuan aurkitutako traben adierazlet zat hartu zirenak.

Egindako etenik gehienak isilak izan ziren %68; N = 123). Baina betega-
rrien bidez ozendutako etenak ez ziren gut xi (%32; N = 57).

Azpimarrat zekoa da euskara-ikasleek sarrien erabilitako betegarria 
[ee] izan zela. Horren ondoren [ba] izan zen. Horixe izan zen, bestalde, 
irakasle elkarrizketat zaileek erabili zuten betegarri bakarra.

Alde nabarmenak aurkitu ziren ikasle-ekoizpenetan. Iradoki liteke egon 
litekeela behar besteko euskarria zuzent zaileen eta planifi kat zaileen 
arteko bereizketa aldezten dutenen argudioa sostengat zeko.

Nahiz eta hamar ikasleak ari ziren seigarren urrat seko ikastaldia amait zen 
aldeak ere bazeuden egiten zituzten etenen zenbatekoari dagokionez. 
Lagineko ikasle batek, minutuko 0,15 eten egin zituen. Beste muturrean, 
berriz, beste batek 4,97 eten.

Etenen zenbatekoak eta ikasleen lorpenak elkarrekin duten balizko lotura 
aztert zeko, hiru mult zotan sailkatu ziren ikasleak, bi irakasle aztert zailek 
ahozko ekoizpena ebaluatuta emandako kalifi kazioen arabera. Horrela, 
etenen zenbatekoa minutuko, hala nola hiztegiaren type/token ratio-a3 
kalkulatu ziren. Emait zak taulan ikus daitezke.

 ##

Etenak eta hizkunt z errendimendua

Etenak 
minutuko

S.D. Type/token 
Ratioa

S.D.

Ikaslerik aurreratuenak 0,58 0,31 0,46 0,03

Tartekoak 3,05 1,42 0,42 0,04

Errendimendu apale-
koak

2,86 0,42 0,42 0,02

 

Emait zen arabera, minutuko eten-kopurua apalagoa da hizkunt z lorpen 
handiko ikasleen artean gainerako bi taldeetan baino. Tarteko taldearen 
eta hizkunt z lorpen-emait za apalenak dituen taldearen arteko aldea guz-
tiz ñimiñoa da.
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Type/token ratioari begiratuta ikus daiteke hizkunt za lorpen handiko ikas-
leek eten gut xiago egin ez ezik hiztegi aberat sagoa ere erabilt zen dutela 
beste bi taldeek baino. Bi talde horiek, ordea, tartekoak eta hizkunt za 
errendimendu apalekoak ez dute alderik elkarren artean ratio horri dago-
kionez. Kontuan hart zekoa da hemen helburu bilat zailea dugula eta lagi-
naren tamainak ez duela helburu horrez gaindiko jeneralizazioak egiteko 
bermerik eskaint zen.

Hurrengo urrat sa izan zen aztert zea ez-hariko etenak zein ingurunetan 
gertat zen diren. Horretarako, etenak lau ataletan sailkatu ziren ikasleak 
zein eragozpeni egin behar zion aurre kontuan hartuta: hiztegia, morfolo-
gia, sintaxia, planifi kazioa.

Planifi kazioaren atala orokorra da eta bilt zen dira bere baitara gaine-
rako sailkapenetan ezin lekutu diren etenak, ez baitute haiekin loturarik. 
Planifi kazio-etenetan, hizkunt za murriztapenen kariaz, solasaren haria 
nondik eta nola bideratuko duen aztert zen du ikasleak.

Etenak gertatu eta ikasleek horiei aurre egiteko zer-nolako jokabideak 
jart zen zituzten ibilian ere aztertu genuen. Halatan, hainbat komunikazio-
-estrategia aurkitu genituen. Ondorengo taulan ikus daitezke erabilitako 
komunikazio-estrategiak atalez atal (hiztegia, morfologia, sintaxia, plani-
fi kazioa) banatuta:

 ##

Zein ingurunetan gertatzen diren etenak

Hiztegia Morfologia Sintaxia Planifi kazioa Orotara

Mezua bertan 
behera uztea

-- -- -- --  0 (%0)

Esaldia osatu 
gabe utzi

3 8 2 1 14 (%7,7)

Esaldi egokiaz 
jarraitu

10 27 5 28 70 (%38)

Transferra H1etik 13 -- 1 1 15 (%8,3)

Itzulingurua 
baliatu

2 -- -- --  2 (%1,1)

Etena ozendu, 
betegarria sartuz

Auto-zuzenketa 4 8 5 40 57 (%31,6)

Berriz formulatu 2 4 2 --  8 (%4,4)

Errepika 2 2 2 --  6 (%3,3)

Irakasleari gal-
detu

2 4 -- --  6 (%3,3)

1 1 -- --  2 (%1,1)

Orotara 39 54 17 70 180

%21,7 %30 %9,5 %38,8
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Datuetan bistarat zen denez, etenen %38,8 (ikus .12) planifi kazioaren ata-
lekoak dira, hurrenez hurren, morfologia eta hiztegi mailakoak jarrai-
kit zen zaizkiela. Planifi kazioaren atalean sailkatutako etenak ez-hariko 
etenak dira, hot s, solasaren fl uxuarekin bat ez datozenak. Eta ez zaie 
ant zematen ikasleak zein motatako zailtasun izan duen solas-hariari ez 
eusteko.

Morfologiako eragozpenek etenen %28,7 sort zen dituzte. Maiztasun hori 
ikusita, iradoki egin daiteke geroko azterlanetan kontuan hart zeko, euska-
raren morfologiak eta batez ere euskal adit zak zailtasunak badakart zatela 
ikas-prozesuetan. Behatu egin baitugu −ez haatik, neurtu− atal honetako 
eten asko adit zaren aurrean gertat zen direla. Ikasleak, ez gut xitan, didate, 
zaizkio, naute, eta abarren aurrean tartet xoa hartu behar izaten du adit z 
forma esan baino lehen.

Hiztegi mailako etenak, item lexikal bakanei nahiz lexiko-kateei dagoz-
kienak, %21,6 dira. Eta gehienetan, H1etik maileguak hartuz irtenbideratu 
dituzte. Kontuan hart zekoa da hemen, ikasleak jakitun direla solaski-
deak badirela haien H1en jabe ere. Beraz, jakin badakite ulertu egingo 
dietela H1etik hartutako maileguak erabilita. Interesgarria lit zateke 
hizkunt za desberdinak ikasten ari diren ikasle-laginekin zeharretarako 
lanak burut zea, komunikazio-estrategiak erabilt zean jokabide komunak 
eta soilik testuinguru bakoit zari zor dakizkiokeen aldeak bereizteko.

Eragozpen sintaktikoek, berriz, etenen %9a ekarri dute. Baliteke kopuru 
hau beste ataletakoak baino apalagoa izatea ikasleek egitura sintaktiko 
errazetara jot zen dutelako. Esatekoa da, saioek ahozko proba baten it xura 
bazutela eta, ikasleek helburu komunikatibo soilez gain, zuzentasunari 
ere arreta berezia eskaini nahi ziotela. Lau ataletan sailkatutako etenen 
adibideak taulan ikus daitezke:

 

Etenak eta ekoizpen-zailtasunak

Hiztegia -neretzat ba # derecho civil # da

Morfologia -hori esaten # du jendeak

Sintaxia - euskara beharrezkoa # dela ikusten 
dut

Planifi kazioa - ikasten ari naiz baina ez dut # ba 
ulertzen nahiko ondo 

Zenbaitetan ere hainbat estrategia batera baliatu zituzten ikasleek. 
Maiztasunik handienekoa izan zen esaldia era egokian amait zea edota 
beste esaldi bat ekoiztea (%38,8) edo etena ozendu eee sartuta eta, segi-
dan esaldia era egokian amait zea. Gaztelaniatik transferra egitea ere 
estrategia arrunta izan zen.

Esaldi osatu gabeak, batez ere, zailtasunak morfologikoak izan zirenean 
ageri ziren. Gainerako estrategiak ez ziren hain ugariak eta mezua bertan 
behera uztea izendatutako estrategia ez zen inoiz ageri.
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Behatu egin dugu, bestalde, komunikazio-estrategia baliat zeak ez duela 
beti bermat zen ekoizpen zuzena edota komunikazioaren aldetik eraginko-
rra izango denik. Halaber, Ikasleen zalant zek eta oraindik ere kili-kolo 
fi nkatutako eskemek pent sarazi diezaiekete zuzen esan dutena ez dela 
zuzena, edota komunikatiboki eraginkorra. Eta, ondorioz, autozuzenketa 
baliatuta zuzen zegoena okertu: bai lehen ikusi naute… ee.. didate. Esan 
nahi baita komunikazio-estrategiaren bat baliat zeko asmoa izan arren 
arrakasta ez dagoela beti ere ziurtatuta.

Mereziko luke ondorengo lanetarako, egindako bideograbazioak ikas-
leei erakustea eta, “Thinking aloud”4 teknikaren ildotik erretrospekzio 
at zendua erabilita, galdet zea eten bakoit zarenean ea gogorat zen duten 
zer-nolako oztopoa zuten komunikazioan aurrera ez jarrait zeko. Horrela, 
ekoizpen-prozesuen berri zehat zagoa eta gertuagokoa izango genuke.

 

Lagineko ikasleek baliatutako komunikazio-estrategien adibideak

Esaldia osatu gabe ut zi

Esaldi egokiaz jarraitu

Transferra H1etik

It zulingurua

Etena ozendu, betegarria sartuz

Auto-zuzenketa

Berriz formulatu

Errepika

Irakasleari galdetu

- # bera konta du ba #

-eta bere bizimodua # aldatu zuen

-kezkat zen da e # e en forma egotea #

- poliziak dira oso # denetatik pasat zen 
dute

-baina # e # hit z egin ba # 

-bukatu duela # duena

-ikusi nuen # bueno bi aldiz ikusi nuen

- # bukatu # bukatu # dudanan # 
dudanean

- guk behar behar ez behar # nola esa-
ten da?

 

Azterlan honen mugak begien bistakoak dira egoera bakarra hart zen 
baita kontuan, elkarreragin-motak ez dira asko eta norbanako-kopurua 
ere t xikia da. Bestalde, hizkunt z murriztapenei begiratu diegu soilik gai-
tasun gramatikalari erreparatuz.

Alderdi soziolinguistikoa, diskurt siboa eta pragmatikoak bazter ut zi 
ditugu. Nolanahi ere, mugak muga, hainbat ondorio gogoetagai formula 
daitezke jadanik datuen argitan. Lehenengoa da, norbanakoen arteko 
aldeak azaldu arren, ikasleek etenak egiten dituztela batez ere plani-
fi kat zeko, zer esango duten pent sat zeko. Jatorrizko hiztunek ez bezala, 
denbora gehiago behar dute hit z egokia edota formulazio zuzena aur-
kit zeko. Joera dago, bestalde, ez-hariko etenak era kateatuan gertat zeko. 
Ikasleak traba sumatu eta, pare bat eten egin dezake eta tarte horretan 
hainbat komunikazio-estrategia saiatu.
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Etenak komunikazio-estrategia izan daitezke baita beste komunikazio-
-estrategia bat zuen adierazle ere bai. Are eta sendoagoa da orain, lana 
egindakoan, lehendik genuen ustea. Hau da, etenen azterketa onura-
garria da ikas-prozesuari buruz gehiago jakiteko eta hizkunt z progra-
mak diseinat zeko eta ikas-materialak prestat zeko ere bai. Badira, era 
berean, sumatutako beste hainbat gertaera: hizkunt z ekoizpen-abiadura, 
esaterako; gaitasun handieneko ikasleek, agi denean, abiadura han-
diagoa dute. Etenen luzera, ere aztert zekoa da. Drawling delakoa ere 
arreta merezi duen alderdia da, hot s, bokalak luzat zeko joera: Baaaa, 
Oooondo…

Halaber, erabilitako parahizkunt za, keinuak, higidurak… Askotan ent zun 
izan diegu euskara-aztert zaile diharduten irakasleei, eta esperient zia 
propioaz ohartu ere bai, aurrez aurreko komunikazioan edota, bideoa 
lagun, ikaslearen jarduna ikustean ikaslearen komunikazio-gaitasunak 
handiagoa ematen duela eta ikaslearen solas-etenek t xikiagoak dirudi-
tela keinuen edota aurpegi-espresibitatearen lagunt zaz. Izan ere, infor-
mazio-trukea aberat sagoa izan daiteke zeinu paralinguistikoen lagunt zaz. 
Bagaude, horrenbestez, audiograbazioak beren soilean ent zutean irudirik 
gabe komunikazio-kanal bat (parahizkunt za) it xi egiten dela.

Etenen eta zizakaduren analisia oso lagungarria izan daiteke bigarren 
hizkunt zaren eskurapenaren berri zehat zagoa jakiteko, zeren eta etenak 
eta zizakadurak planifi kat zean eta gauzat zean sor daitezkeen eragozpe-
nen adierazle baitira.

Etenen eta zizakaduren analisia, bestalde, estimat zekoa da prozesuaren 
nahiz produktuaren alorrean diagnosiak egiteko. Gertaera horiek, gaita-
sun estrategikoaren marko teorikoa lagun, gaitasun komunikatiboaren 
beste diment sio bat zuei begirako aztarnak ere eskaint zen ahal dizkigute.

Etenak eta zizadurak aztert zeak ere pisuzko ondorioak izan dit zake 
hizkunt zak irakastekoan. Ikerketa-eremu hori mesedegarria izan daiteke 
irakasleent zat hizkunt za ikasten ari denak zailtasunak non dituen era 
ahalik eta argienean azalerazteko. Bestalde, ikaslearen beraren autobe-
haketarako ere tresna lagungarria izan daiteke, solaskideengan ernegurik 
gehien sort zen dituzten etenei nahiz errakunt zei ant zemateko, eta, horiek 
saihesteko jardunbideak urrat zeko.

Irakasleak eginkizun erabakiorra izan dezake ikasleari ikusaraztea zein 
diren jatorrizko hiztunek sarrienik baliat zen dituzten betegarriak, triki-
mailuak, prozesat ze-denbora gehiago lort zekoak… Funt sezkoa da, oro-
bat, irakaslearen egitekoa ikaslea estrategia horiek erabilt zen trebat zean.

Esan gabe doa, etenak eta zizadurak ikasleen zailtasunak bistarat zeko 
tresna diren heinean, horien analisia guztiz baliozkoa izan daiteke pro-
gramazioak, ikas-materialak eta ebaluazio-prozesuak taxut zerakoan. Era 
berean, azterlanak egin beharko genituzke jakiteko ea etenen eta ikas-
teari eragin diezaioketen aldagaien artean (herstura, adina, erabilitako 
ikas-metodoa, ingurunea…) loturarik ote dagoen eta balego horren zer-
-nolakoa jakiteko.
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11. Ondorio-
-bidetik

Azterlan gehiago behar dira, jakiteko zein diren hizkunt za guztietan 
komunak diren etenak baita soil-soilik hizkunt za bakoit zari dagozkio-
nak ere. Informazio hori, lehen esandakoaren haritik, kontuan hart zekoa 
lit zateke ikas-materialak prestat zerakoan.

Euskarari dagokionez, bidezkoa ikusten dugu proposat zea betegarriak 
(ba, zera…, zerean, tira…) eta esamolderik ohikoenak, jatorrizko hiz-
tunek hit zetik hort zera erabilt zen dituztenak, ikas-prozesuaren hasiera-
-hasieratik irakastea, ikasleek ahalik eta lasterren barneratu eta, behar 
dutenean, komunikazio-estrategia gisa erabil dit zaten.

Bat gatoz komunikazio-estrategiak ikasgelan irakas daitezkeela eta onura-
garri direla dioten ikert zaileekin. Mereziko luke, horrenbestez, lehenago 
azaldu ditugun ariketen ildotik, gaia sakonetik aztert zea komunikazio-
-estrategien irakaskunt za programazioetan sart zeari begira.

##

Laburtuz bada:

• Hizkunt zaz komunikat zeko gaitasun estrategikoa gaitasun komunika-
tiboaren partea da. Baina, aparteko izaera du gaitasun komunikatiboan 
bereizten diren gainerako osagaiekin alderatuta. Termino ugari era-
bilt zen dira: komunikazio-estrategiak, ekoizpen-estrategiak, haute-
mate-estrategia, ikas-estrategiak, besteak beste… Hainbat egile horiek 
guztiak elkarrengandik bereizten eta bakoit zaren goi-barrenak ezart zen 
ahalegindu arren, mugak ez dira beti nahi bezain garbi eta asebetegarri 
ageri.

• Gaitasun estrategikoa komunikazio-estrategiak baliat zeko gaitasuna da. 
Komunikazio-estrategiak baliaturik aurre egiten diegu komunikat zean 
sort zen diren eragozpenei. Estrategia-baliat ze hori jakinaren gainean 
egiten du hiztunak, jakin bai baitaki noiz egin duen topo komunikazio-
-arazoren batekin. Eta jakinaren gainekoa da, orobat, hiztunak ohartuki 
deliberatu duelako estrategiaren bat erabili behar duela. Horrenbestez 
bada, mmm, eeee, eta horrelakoak gehienetan oharkabe erabilt zen dire-
nez, ez lirateke komunikazio-estrategiat zat hartuko.

 Hizkunt za ikaslea ere jakitun da zenbaitetan urrat zen duen jardunbidea 
ez dela hiztun peto batek, aurki, urratuko lukeena, oharturik baitago 
“adabakia” jart zen ari zaiola une jakin batean komunikaziorako ozto-
poa den hizkunt z gabeziari.

• Hainbat eredu osatu dira gaitasun komunikatiboa islat zeko. Eredu 
horien artean bat gailent zen da, gure ustez, hizkunt zen irakaskunt zari 
egin diezaiokeen ekarpenarengatik. Izan ere, ereduaren egileek, Celce-
-Murcia-k, Dörnyei-k eta Thurrell-ek, asmo pedagogikoek bult zatuta 
prestatu zuten. Eredu horretan oso aint zat hart zen da gaitasun estrate-
gikoa eta, bertan eskaint zen da sailkapenik osatuenetakoa.

• Gaitasun estrategikoa, aparteko izaera edukita, zail da gaitasun komu-
nikatiboaren beste osagaiekin batera neurt zen eta puntuazio-eskala 
bakarrera eramaten. Pawlikowska-Smith-ek (2002) dioenez, Strategic 
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competence is central to language performance and to language lear-
ning, but it is neither easy to describe, nor possible to assess. It may 
also involve general cognitive, nonlinguistic procedures. In everyday 
discourse, strategy means a plan, step, or a set of plans for the best 
way to achieve an objective, to achieve success or to gain advantage 
(Pawlikowka-Smith, G. 2002).

• Ez dago aho bateko adostasunik komunikazio-estrategiak irakasteari 
buruz. Ikert zaile bat zuent zat ez du merezi horretan saiat zea lehenengo 
hizkunt zan eskurat zen baitira estrategia horiek eta, diotenez, transferi-
garriak dira H2ra. Uste horri jarraikiz, hizkunt za da irakat si behar dena 
eta ez estrategiak. Badira, hala ere, kontrako irit zia dutenak. Dörnyei-k 
(1995) dioenez, urri dira egindako ikerketak eta komunikazio-estrate-
giak hizkunt zaren erabilera-ingurune naturalean nahiz ikasgela batean 
irakasle batekin lor daitezke.

 Badaude komunikazio-estrategia bat zuk irakastea merezi ez dutenak: 
mezua bertan behera uztea, esaterako. Baina, ez da hori estrategia guz-
tien kasua. Bestalde, autore guztiek ez dute modu berberean ulert zen 
“ikastea” zer den eta hortik dator, hein handian, jarrera kontrajarriak 
azaldu izana. Artikulu honetan, 6. puntuan, ikasgelan komunikazio-
-estrategiak lant zeko eta eskurat zeko proposat zen diren hainbat ariketa 
bildu ditugu.

• Hainbat sailkapen osatu dira komunikazio-estrategiak zerrendat zeko. 
Artikulu honetan, hamaika sailkapen bildu ditugu. Sailkapenen uga-
ritasunak, gaiak pizten duen interesarekin batera, agerian ere uzten 
du egonkortu gabeko arlo baten aurrean gaudela. Hemen, sailkapenen 
iturriak honakoak ditugu: Tarone (1977); Faerch & Kasper (1983b); 
Bialystok (1983, 1990); Paribkhat (1985); Willems (1987); Nijmegen 
Group; Poulise (1993); Dörnyei & Scott (1995), Celce-Murcia et al. 
(1998), eta, Europako erreferent zia markoa (2005).

• Europako Erreferent zia Markoan ere aint zat hart zen da gaitasun estra-
tegikoa. Lau mult zo bereizten dira: ekoizpen-estrategiak, elkarreragi-
nezko estrategiak, estrategia hart zaileak eta bitartekot za-estrategiak. 
Dokumentu horretan, mailaz maila zehaztutako komunikazio-estrate-
giak lagungarriak izan daitezke ikasleent zat nahiz irakasleent zat ikas-
-prozesuak agerian jart zeko, eta, ikasle bakoit za ikas-prozesu horretan 
zein mailatan dagoen zehazteko. Gainerakoan, gaitasun estrategikoari 
buruz markoan zehaztua eta aurreko ikert zaileen lanetan azaldutakoak 
elkarrekin alderatuta, ez dirudi markoan aurrerapauso nabarmenik 
ematen denik gaitasun estrategikoaren alorrean.

 Aipatu izan dugu hemen, defi nizio xeheagoak azpimarrat zeko beharra; 
horrekin batera bitartekot za-estrategiei mult zo gisa estrategia-hierar-
kian aitort zen zaien maila. Eta, portaera behagarrizko terminotan egin-
dako hainbat formulazio baita beste era batera sailkat zeko aukerak ere 
(ikus 7. puntua).
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• Ikerketei dagokienez, ikert zaileen arreta piztu duen arloetako bat dira 
hiztunak solas-harian egiten dituen etenak, isiluneak, zizadurak… 
Hiztunak zerbait esatean hizkunt za trabak izaten dituenean, solas-haria 
eteteko joera izango du. Etenak hiztun iaioek ere egin dit zakete, hit z 
edota formulazio egokia aurkit zen ez dutenean. Baina, usuagoak dira 
eragozpen horiek H2ren hiztunen edota ikasleen artean H1en hiztunen 
artean baino.

 Etenek, oro har, hainbat funt zio izan dit zakete 1) funt zio fi siologikoa: 
hiztunak arnasa hart zeko egiten dituen etenak; 2) funt zio kognitiboa: 
hiztunak zer esango duen pent sat zeko hart zen duen denbora-tartea; 3) 
funt zio komunikatiboa: funt zio horren zertarakoa da solaskideari jaki-
naraztea solasaren atalak zein diren, enfasia atal bati ematea…

• Bi mult zotan bereizten dira etenak: harikoak eta ez-harikoak. 
Diskurt soaren hariko etenak erabilt zen dira enfasia lort zeko, erritmo 
jakin bati eusteko, nork bere solasa planifi kat zeko hausturarik sortu 
gabe, ideiak elkarrengandik bereizteko… Ez-harikoek, berriz, haustura 
dakarte solas-harian komunikazioari kalte eginez. Etenak, hala berean, 
isilak edo ozenak izan daitezke. Eten isilak solasean egin ohi diren 
isiluneei dagozkie. Hiztunak zer esan ez duenean edota nola esan ez 
dakienean hainbat trikimailu balia dit zake hut sunea estalt zeko, komu-
nikazioa ez eteteko (aaa… mmm… eee…), etenak ozenak dira orduan.

• Gaiari gertuagotik begiratu nahirik, ikerketa xume bat burutu dugu eus-
karari dagokionez. Helduen alorrean euskara ikasten ziharduten 106 
urrat seko hamar lagunen solasak grabatu eta aztert zeari ekin diogu. 
Gure ondorio nagusia da merezi duela ezbairik gabe ikerketa-lerro bat, 
gaitasun estrategikoa ardat z harturik, zabalt zea. Etenen eta zizakadu-
ren analisia estimat zekoa da prozesuaren nahiz produktuaren alorrean 
diagnosiak egiteko. Azterlan horiek pisuzko ondorioak ekar dit zakete 
euskararen irakaskunt zan, programazioak, ikas-materialak eta ebalua-
zio-prozesuak taxut zerakoan. Bestalde, euskararenean, ukipen-egoeran 
dagoen hizkunt za izanik, xede-solaskideek ikaslearen H1 ere jakinda, 
arreta berezia merezi dute azterlanek, aise sumat zen baita berezko 
ezaugarriak badaudela eta beste hizkunt zetan azaldutako emait zak ezin 
daitezkeela gurean it sumustuan ezarri beren horretan.

• Bat gatoz komunikazio-estrategiak ikasgelan irakas daitezkeela eta onu-
ragarri direla dioten ikert zaileekin. Bidezkoa ikusten dugu, horrenbes-
tez, jatorrizko hiztunek ohikoenak dituzten betegarriak, trikimailuak, 
esamoldeak… hasiera-hasieratik irakastea euskara-ikasleei automa-
tismo horiek ahalik eta lasterren lor dit zaten eta, ondorioz, horietara 
jot zen dutenean, ahalegin guztiak bideratu ahal izan dit zaten bestelako 
hizkunt z baliabideak kudeat zera. Azpimarratu egiten dugu komunika-
zio-estrategia horien irakaste goiztiarra batez ere euskararen egoeran. 
Gaur egun “euskaldun” esatea “elebidun” ere esatea bada. Euskaldun 
berriaren solaskideak primeran jakin ohi du aurrean duenaren H1 ere. 
Eta erosoago molda daiteke, ez gut xitan, hizkunt za horretan euskaraz 
baino. Oso bide erraza da, hortaz, komunikazioa mantent zeko erdarara 
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jot zea. Beraz, ez dirudi bidegabekeria pent sat zeak euskaldun berriak 
euskaraz behar duen “atalase-maila” sendoagoa eta goragokoa behar 
duela ingurune elebakarretako hizkunt zak ikasten diharduten ikasleek 
baino.

• Gogorarazi nahi dugu, berriro ere, ikerketak gure alorrean duen 
garrant zia. Euskaldunt ze-alfabetat zeak berezko ezaugarriak ditu. Ezin 
daitezke, ondorioz, beste inguruneetako ikerketa-emait zak dauden-
-daudenean gurera ekarri eta, besterik gabe, hemengo programazioak, 
ikas-materialak eta ebaluazio-sistemak antolat zerakoan horiek gida 
ezarri. Sustatu nahi ditugu, batez ere, irakasleak, nork bere ikasgelan 
ikert zaile-jarrera hart zera. Aldeztu egiten dugu, ezbairik gabe, irakas-
leak ikasgelan teknikak desberdinak saiat zeko eskubidea. Gaitasun 
estrategikoari dagokionez, beraz, lagungarria da hiztunek darabilt zaten 
komunikazio-estrategiei erreparat zea eta horiek aztert zea. Egindakoa 
behatu, hartaz gogoeta egin, lankideekin partekatu hausnarketa hori 
eta adostuaren arabera irakat si… Horra hor, aurrera egiteko modu bat. 
Izan ere, gehiago ikasten da norberak egindako akat setatik bestek egin-
dakoetatik baino.

Oharrak

1. Ezagunak dira hizkunt zalarit zan Jakobson-ek 
hizkunt zari egot zitako funt zioak:

1. Funt zio emotiboa igorleari dagokio, eta emo-
zioak, sentipenak, aldarteak hart zen ditu bere 
baitan;

2. Funt zio konatiboa edo egin arazlea hart zai-
learengan ardazten da; hart zaileak “erant zun 
egin behar die” igorlearen eskaera, agindu, 
galderei;

3. Funt zio erreferent ziala testuinguruari begira 
dago, erreferentea den heinean, ez egoera. 
Halatan, funt zio hori aurkituko dugu infor-
mazio–, narrazio-testuetan, besteak beste;

4. Funt zio metalinguistikoa. Hizkunt zari obje-
ktu gisa begirat zen zaionean jart zen da abian 
ohikoa duen komunikazio-helburua alde 
batera ut zita.

5. Funt zioa fatikoa edo harremanari eustekoa 
komunikazio-kanala irekita mantent zeari 
dagokio; eta

6. funt zio poetikoa mezuan ardazten da hart zai-
learengan eragin berezia sortarazi nahi 
denean: poza, emozioa, sentipenen bat…

2. Spolsky-k argudiatu zuenez (1973), hizkunt za 
naturalek erredundant ziaren beharra izaten dute. 
Hizkunt za bidezko mezuak igort zeko kanalak 
ez daude beti behar bezain garbi. Oztopoak izan 
daitezke-eta bidean, mezua hart zailearengana 

iristea galaraz dezaketenak (zarata eragozlea). 
Hori horrela, hizkunt zaren ezaugarri behinene-
tako bat erredundant zia da.

 Hizkunt zan, mezuak irit siko direla ziur-
tat zeko, mota askotako errepikak gertat zen 
dira. Eta kanalean trabak egon ezean ez dago 
hizkunt zaren parte baten beharrik mezua hela-
razteko. Zarata edo traba horiek ez dira beti ego-
ten eta hizkunt zak erredundante izaten jarrait zen 
du horrelakoetan. Spolsky-k dioenez:

 Mezuak hizkunt za arruntean uler daitezke 
are eta dezenteko hizkunt za-zatiak kent zen 
badira edota it xuraldat zen badira ere. 
Bestela esanda: mezuek osagai asko dituzte 
(linguistikoki bainoago estatistikoki defi ni-
tuak) komunikazioari kalte egin gabe ezaba 
daitezkeenak (Spolsky, 1973: 169).

 Hizkunt za erabilt zen jakin eta, erredundant ziaz 
oharturik egotea eta hura maneiat zen jakitea, 
oso bat eginik daude elkarrekin. Hiztun gaitua 
izatearen ezaugarria da, besteak beste, erredun-
dant ziaren ipi-apa guztiez jabeturik egotea.

 Horretaz bada, bidezko ondorioa da hizkunt za 
baliat zen hain abila ez denak ez diela erre-
dundant zia murrit zeko egoerei hiztun iaioak 
hainbateko etekinik aterako. Euskaldun petoa, 
esaterako, kapaza izango da bert soaren azken 
hit z-sorta edota errima bere kasa amait zen.
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 Hiztun gaitua kapaza izango da, orobat, solaski-
deak buruan duen baina ahotik irten ezinik darabi-
len hit zari igart zen baita hari esaten lagunt zen ere.

– Neska hori oso zera da, gorabehera handiak 
ditu. Egun bat zuetan pozez gainezka eta beste 
bat zuetan goibel. Oso zera da…

– Bai ziklotikimoa.

– Horixe!

3. Type/token ratioaren nondik norakoak 2. erans-
kinean daude jasota.

4. Ezaguna da ikas-estrategiak ikert zeko lanetan 
“think aloud” –ozenki pent sat zea– izeneko tek-
nika. Horren arabera, ikasleek ahoz adierazten 
dute une jakin batean zertan ari diren eta horrek 
zer-nolako gogoetak eragiten dizkieten (Lawson 
& Hogben, 1996). Faerch-ek eta Kasper-ek 
(1987) kontuan hartu dute ikaslea ikas-estrate-
giaz noiz baliat zen den eta, halaber, ikert zailea 
gertakari horren berri noiz jasot zen duen ere. Eta 
datuak bilt zeko hiru modu bereizi dituzte horren 
arabera. Bat-bateko introspekzioa: ikert zaileak 
datuak jasot zen ditu ikaslea estrategiez baliatu 
ahalean; berehalako erretrospekzioa: ikert zai-
leak datuak jasot zen ditu ikasleak ikas-estrategia 
erabili bezain laster; eta, erretrospekzio at zen-
dua: ikert zaileak datuak jasot zen ditu ikaslea 
ikas-estrategiez baliatu eta gero.

 Bat-bateko introspekzioa pent samendu ozena-
ren teknikari dagokio bete-betean, eta oso apro-
posa da epe laburreko oroimena tartekoa duten 
ikas-estrategietarako (pent samendu ozenaren 
teknika: norbanakoari eskat zen zaio zerbait egi-
tean unez une pent sat zen duena ahoz esateko, 
“ozenki” pent sa dezala alegia).

 Erretrospekzio at zenduan, berriz, egunkariaren 
teknikak, galdesortak eta elkarriz ketek lukete 
lekua.
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1. eranskina

Ikas-estrategien sailkapena O’Malley eta Chamot-en arabera

Ikas-estrategiak Deskribapena

A. METAKOGNITIBOAK

Planifi kazioa

Aldez aurretiko antolamen-
dua

Ikasgaiaren ideia eta kont zeptu nagusiak aurreikustea gainetiko 
irakurketa lagun.

Arlo bati arreta eskaint zea Arreta zein arlori eskain eta zeini ez aldez aurretik erabakit zea.

Planifi kazio funt zionala Ataza jakin baterako behar diren baliabide linguistikoak esku-
rat zeko plana egitea.

Gune zehat z bat zuei errepa-
rat zea

Hizkunt za ikastea erraztuko duten hizkunt za-inputaren edota 
testuinguruaren alderdi zehat zei erreparat zea aldez aurretik 
erabakit zea.

Gidatuz

Nork bere kasako jarduerez 
baliat zea

Ikasteari lagunt zen dioten baldint zak zein diren jakin eta horiek 
egon daitezen ahalegint zea. 

Ekoizpena gerorako uztea Hit z egitea gerorako apropos ut zi, lehentasuna ulert zeari emanez.

Ebaluazioa

Autoebaluazioa Nork bere gaitasunari buruzko juzgu egitea. 

B. KOGNITIBOAK

Errepikak Ereduak imitatu, ozenki nahiz norberaren kolkorako.

Nork bere baliabideak 
hedat zea

Hit z edo kont zeptuak mugatu eta hedat zea erabileraren poderioz.

Erant zun fi siko zuzena Informazio berria eta egint za fi sikoak elkarrekin uztart zea, agin-
duak, esaterako.

It zulpenak H2n jarduteko, norberaren ama-hizkunt zan oinarrit zea. 

Sailkapenak Ikasteko materiala sailkatuz eta etiketatuz ezaugarri komunen 
arabera.

Oharrak Ideia nagusiak idat ziz, puntu garrant zit suak azpimarratuz, edo 
informazioa, ahozkoa nahiz idat zizkoa laburtuz.

Dedukzioa Arauak jakinaren gainean ezarriz H2n ekoizteko nahiz ulert zeko.

Konbinazio berriak Esaldi edo sekuent zia esanahidun luzeagoak sortuz osagai eza-
guna era berrian konbinatuz.

Irudiak Informazio berria oroimenean ikusizko kont zeptuei loturik, era 
eskuragarrian gordez.

Ent zutezko errepresenta-
zioak 

Hit z, esaldi edo sekuent zia luzeagoko soinua gordeaz.

Hit z gakoak Hit z berria H2n gogoratuz 1) H1en ant zeko soinua duen hit zaren 
bidez, 2) hit z berriei loturiko irudi lorterrazak sortuz. 
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Ikas-estrategiak Deskribapena

Testuingurua Hit z berria sekuent zia esanahidun luzeagoan lekutuz.

Sorketa Informazio berria oroimenean beste kont zeptuei lotuz.

Transferra Aldez aurretik eskuratutako ezagut za linguistiko edo kont zeptua-
lak ikas-ataza berria errazteko.

Inferent zia Item berrien esanahiari igart zeko, zein informazio berrirekin egingo 
dugun topo aurresateko, edota Informazio-hut sarteei aurre egi-
teko, jadanik eskura dagoen informazioa erabilt zea.

SOZIAL-AFEKTIBOAK

Lankidet za Kide batekin edo gehiagorekin lan egitea feedbacka eskurat zeko 
edo informazio konpartit zeko.

Argibide-eskaria Irakasleari edo jatorrizko hiztun bati lagunt za eskat zea, zerbait 
errepikat zeko, beste modura adierazteko, adibideak emateko 
edo azalt zeko.

O’Malley, J. & Chamot A., (1990)

Ikas-estrategien sailkapena Naiman et al.en arabera

Ikas-estrategiak Deskribapenak

1. mailako sailkapena 2. mailako sailkapena

Egint zazko atazen 
hurbilbidea

Ikasteko abaguneez 
baliat zen da, ikas-
-egoerak bilatu eta 
ustiatu egiten ditu

Ikasleak aitort zen du ikasteko testuinguru 
egituratuaren beharra duela eta era forma-
lean ekiten dio ikasteari xede-hizkunt zan 
murgildu baino lehen.

Ikasgelan egiten duenaz 
gain bere kasa ekiten 
die atazei

Irakurri egiten du, audiozintak ent zuten 
ditu...

Hizkunt za erabili egiten 
du

Hit zak idazten ditu, gogorat zeko.

Solaskidearen ezpainei begiratu eta soinuak 
errepikat zen ditu.

Bakarkako arazoak 
aztert zen ditu

Ozenki irakurt zen du soinuak 
ent zut zeagatik.

Hizkunt za sistema 
gisa hart zen du

H1 eta H2 elkarrekin alde-
rat zen ditu

Hit z sustraikideez baliat zen da.

Jadanik dakienaz baliat zen da.

Xede-hizkunt za aztert zen 
du inferent ziak egiteko

Aukerak sort zeko arauez baliat zen da.

Hit z berriak lehendik dakizkienekin batera 
sailkat zen ditu, kategoria berean.

Jariotasuna nahiago du 
zuzentasuna baino

Ez dio hit z egiteari beldurrik.
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Ikas-estrategiak Deskribapenak

1. mailako sailkapena 2. mailako sailkapena

Zirkunlokioez baliat zen da.

Hizkunt za elkarre-
kint zazko komu-
nikazio-tresna gisa 
hart zea 

H2ren hiztunekiko egoera 
komunikatiboen bila 
ari da

Komunikat zen du ahal duen guztietan.

H2ren hiztunekin harreman pert sonalak sen-
dot zen ahalegint zen da.

Eskutit zak idazten dizkie solaslagunei.

Adiera soziokulturalak 
bilat zen ditu

Esamolde eta kortesiazko esaldiak ikasten 
ditu gogorat zeko.

Baldint za afektiboak 
biderat zen ditu

Ikastearen alderdi afekti-
boari aurre egiten dio

Badaki hit z egitean sort zen zaion ant sieta-
teari aurre egiten.

Badaki bere erroreak umorez hart zen.

Zailtasunei aurre egiteko prest dago.

H2ko ekoizpena 
monitorizatu egiten 
du

Etengabe aztert zen du 
H2 sistema, inferent ziak 
testatuz eta jatorrizko 
hiztunei feedbacka 
eskatuz

Esaldiak ekoiztu eta erne geldit zen da, zein 
erant zun-mota jasoko zain.

Saiat zen da hobet zeko bideak aurkit zen eta 
erroreak ez errepikat zen.

Naiman et al. (1978)



50 Josu Perales

Ik
a
s-

es
tr

a
te

g
ie

n
 s

a
il

k
a
p
en

a
 O

x
fo

rd
-e

n
 a

ra
b
er

a

Es
tr

at
eg

ia
 z

uz
en

ak

O
ro

im
en

-e
st

ra
te

gi
ak

A
. L

ot
ur

ak
 e

gi
ne

z
1.

 m
ul

t z
ok

at
 ze

a 
2.

 e
rla

zi
on

at
 ze

a/
 s

or
t z

ea
. 3

. h
it z

 b
er

ria
k 

te
st

ui
ng

ur
ua

n 
ja

rt
 ze

a.

B
. I

ru
di

 e
ta

 s
oi

nu
ak

 e
lk

ar
re

-
ki

n 
uz

ta
rt

uz
1.

 Ir
ud

ia
k 

er
ab

ili
z.

 2
. M

ap
a 

se
m

an
tik

oa
k.

 3
. h

it z
 g

ak
oa

k.
 4

. o
ro

im
en

ea
n 

so
in

ua
k 

er
re

pr
en

se
ta

tu
z.

C
. B

irp
as

a 
on

ak
 e

gi
ne

z
1.

 B
er

rik
us

te
 e

gi
tu

ra
tu

az
.

D
. E

gi
nt

 za
 b

id
ez

1.
 E

ra
nt

 zu
n 

fi s
ik

o 
et

a 
se

nt
ip

en
ez

. 2
. t

ek
ni

ka
 m

ek
an

ik
oe

z.

Ez
ag

ut
 za

-e
st

ra
te

gi
ak

A
. E

ra
bi

liz
1.

 E
rr

ep
ik

ak
. 2

. p
ra

kt
ik

a 
fo

rm
al

a 
so

in
u-

 e
ta

 id
az

ke
ta

-s
is

te
m

en
 b

id
ez

. 3
. 

ar
au

ak
 e

za
gu

tu
z 

et
a 

er
ab

ili
z.

 4
. b

er
rir

o 
ko

nb
in

at
uz

. 5
. p

ra
kt

ik
a 

na
tu

ra
la

. 

B
. M

ez
ua

k 
ig

or
riz

 e
ta

 ja
so

z
1.

 id
ei

a 
az

ka
r j

as
oz

. 2
. m

ez
ua

k 
ja

so
 e

ta
 ig

or
t z

ek
o 

ba
lia

bi
de

ak
 e

ra
bi

liz
.

C
. A

na
liz

at
uz

 e
ta

 a
rr

az
oi

tu
z

1.
 a

rr
az

oi
bi

de
 d

ed
uk

tib
oa

z.
 2

 a
di

er
az

pi
de

ak
 a

na
liz

at
uz

. 3
. a

ld
er

ak
et

a-
-a

na
lis

ia
z.

 4
. i

t z
ul

iz
. 5

. t
ra

ns
fe

rr
az

.

D
. I

np
ut

 e
ta

 o
ut

pu
te

ra
ko

 
eg

itu
ra

 s
or

tu
z

1.
 O

ha
rr

ak
 h

ar
tu

z.
 2

. L
ab

ur
bi

ld
um

ak
 e

gi
ne

z.
 3

. a
zp

im
ar

ra
tu

z.

O
re

ka
-e

st
ra

te
gi

ak

A
. A

di
m

en
az

 ig
ar

riz
1.

 h
iz

ku
nt

 za
-g

ak
oa

k 
er

ab
ili

z.
 2

. B
es

te
 g

ak
oe

z 
ba

lia
tu

z.

B
. M

ug
ak

 g
ai

nd
itu

z 
ah

oz
ko

 
et

a 
id

at
 zi

zk
oa

n
1.

 a
m

a-
hi

zk
un

t z
ar

a 
jo

z.
 2

. l
ag

un
t z

a 
es

ka
tu

z.
 3

. k
ei

nu
ak

 e
ra

bi
liz

. 4
. k

om
u-

ni
ka

zi
o-

ha
ria

 e
te

te
z 

os
ok

i n
ah

iz
 p

ar
te

z.
 5

. g
ai

a 
au

ke
ra

tu
z.

 6
. m

ez
ua

 e
go

ki
-

tu
z.

 7
. h

it z
 b

er
ria

k 
as

m
at

uz
. 8

. s
in

on
im

ia
z 

ed
o 

it z
ul

-in
gu

ru
ez

 b
al

ia
tu

rik
.

Ze
ha

rb
id

ez
ko

 e
st

ra
te

gi
ak

 

M
et

ak
og

ni
tib

oa
k

A
. i

ka
sg

un
ea

 e
za

rr
iz

 
1.

 e
za

gu
t z

a 
be

rr
ia

k 
au

rr
ek

oe
ki

n 
lo

tu
z.

 2
. a

rr
et

a 
es

ka
in

iz
. 3

. h
it z

 e
gi

te
a 

ge
ro

ra
ko

 u
t z

i, 
en

t z
ut

ea
ri 

le
he

nt
as

un
a 

em
an

ez
.

B
. i

ka
sk

et
a 

au
rr

ei
ku

si
 e

ta
 

an
to

la
tu

z
1.

 h
iz

ku
nt

 za
k 

ik
as

te
ko

 m
od

ue
n 

be
rr

i j
as

oz
. 2

. a
nt

ol
at

uz
. 3

. h
el

bu
ru

ak
 

ez
ar

riz
. 4

. h
iz

ku
nt

 z 
at

az
ar

en
 x

ed
ea

z 
ja

be
tu

z.
 5

. a
ta

za
 p

la
ni

fi k
at

uz
. 6

. e
ra

-
bi

lt z
ek

o 
ab

ag
un

ea
k 

bi
la

tu
z.

 

C
. I

ka
sk

un
t z

a 
eb

al
ua

tu
z

1.
 n

or
k 

be
re

 b
id

ea
 a

uk
er

at
uz

. 2
. n

or
k 

be
re

 b
ur

ua
 e

ba
lu

at
uz

.

Es
tr

at
eg

ia
 a

fe
kt

ib
oa

k

A
. a

nt
 si

et
at

ea
 g

ut
 xi

tu
z

1.
 la

sa
it z

e-
te

kn
ik

ak
 e

ra
bi

liz
. 2

. m
us

ik
az

. 3
. b

ar
re

 e
gi

ne
z.

B
. N

or
k 

be
re

 b
ur

ua
 a

do
re

tu
z

1.
 a

ld
ek

o 
ja

rr
er

a 
ha

rt
uz

. 2
. a

rr
is

ku
ak

 a
rr

et
az

 h
ar

tu
z.

 N
or

k 
be

re
 b

ur
ua

ri 
sa

ria
k 

em
an

ez
.

C
. N

or
k 

be
re

 a
ld

ar
te

ar
en

 
be

rr
i j

as
oz

1.
 N

or
k 

be
re

 g
or

pu
t z

ar
en

 “
m

ez
ua

k”
 ja

so
z.

 2
. k

on
tr

ol
-z

er
re

nd
az

 b
al

ia
tu

z.
 3

. 
eg

un
ka

ria
 id

at
 zi

z.
 4

. n
or

k 
be

re
 s

en
tip

en
ez

 b
es

te
re

ki
n 

hi
t z

 e
gi

ne
z.

Es
tr

at
eg

ia
 s

oz
ia

la
k

A
. G

al
de

ra
k 

eg
in

ez
1.

 a
rg

ib
id

ea
k 

es
ka

tu
z.

 2
. z

uz
en

ke
ta

k 
es

ka
tu

z.

B
. b

es
te

re
ki

n 
la

nk
id

et
uz

1.
 k

id
ee

ki
n 

la
n 

eg
in

ez
. 2

. x
ed

e-
hi

zk
un

t z
ar

en
 h

iz
tu

n 
ia

io
ek

in
 ja

rd
un

ez
.

C
. B

es
te

ek
in

 e
np

at
iz

at
uz

1.
 k

ul
tu

ra
 b

er
ria

 u
le

rt
 ze

n 
sa

ia
tu

z.
 2

. b
es

te
en

 p
en

t s
ae

ra
 e

ta
 s

en
tip

en
ei

 
er

re
pa

ra
tu

z.
 

O
xf

or
d,

 1
99

0



51Gaitasun estrategikoa: gaia zertan den

2. Eranskina

Type-token ratio (TTR)

Ratio honen bidez testu idat zi nahiz ahozko baten lexiko-bariazioa islat zen da. Jeneralean, umeen 
hizkunt zaren garapen-prozesuari jarrait zeko erabilt zen da baita helduen alorrean ere, norbanakoen arteko 
aldeei begirat zeko edota norbanako baten aurrerabideari ant zemateko, neurketak hainbat une jakinetan egi-
nez eta ratioak alderatuz. Type-token ratioa indize baliagarria da testu baten erredundant zia-mailaz, aberas-
tasunaz baita zailtasunaz ere juzgua egiteko. Artikuluan azaldu dugun azterlanean, Childes proiektuko Clan 
programa erabili dugu ratioak kalkulat zeko (Ikus: B. MacWhinney, B. - http://psyling.psy.cmu.edu/).

Ikus dezagun TTRren kalkulua hurrengo adibidean:

Euskadi Irratia

2009-06-10

At zeraldian sartu

– Gurekin dugu Joseba Barandiaran. Egun on.

– Kaixo, egun on.

– Espero zen, eta Hego Euskal Herrian, ba, inguruko herrialdeen norabidea hartu du, Hego Euskal Herriak. 
At zoko EUSTATeko datuek baieztatu dute, hain justu ere, Hego Euskal Herria ere at zeraldian sartu dela.

Lópezen Jaurlarit zaren iragarpenak ezkorrak dira: 2010. urteko amaiera arte ez omen gara, gainera, tuneletik 
aterako. Batek pent sa dezake “at zo baino okerrago gaude” at zeraldian sartu garela onartu dutelako. Hori 
horrela al da?

– Ez nuke esango. Hau da, at zeraldia aipat zen dugunean defi nizio semantiko gisa, ba, bi-hiru hilekoz jarraian 
barne-produktu gordina uzkurtu edo hazkunde negatiboa izan duela esaten dugu. Uzkurtu ordez, hazkundea 
0 izan balit z, esate baterako, ez legoke diferent zia sakon nabarmenik egoera bat eta bestearen artean eta, 
teknikoki, ez geundeke at zeraldian, ezta?

Aurreikuspen ekonomikoez esango nukeena da egunean-egunean bat zen diren datu ekonomikoekin osat zen 
direla eta osa daitezkeela eta berregin egin daitezkeela etengabe, informazio berria batu ahala. Beraz, 
aurreikuspena beti aurreikuspen, hori esan gabe doa.

Gobernuak, bestalde, badu baikortasuna eskaint zeko zeregin bat ere, hein batean; hau da, datu berberekin 
aurreikuspen ezberdinak izan litezke, eta gobernuak nekez salduko du beti bere aurreikuspenik t xarrena.

Orduan, teknikoki at zeraldian egon gorabehera, nik uste dut –edo inguruko herriak baino hobetoxeago egon 
gorabehera– ongizateari erreparatu behar zaiola, hau da, gure herritarrak zer nolako bizi-maila duten –ongi-
zate ez ekonomikoa bakarrik, baizik eta maila guztietan: ea lan duin bat zuk duten eta osasuna duten–, eta 
horren barruan gobernuak kudeatu behar duena da egoera bat, non bistan den industria at zeraldian dagoela, 
eta hortik aurrera erabakiak hartu behar ditu. Erabakiak zailak, eta, gainera, politika ekonomikoari dagozkio-
nak; hau da, at zeraldian gaude, diru-bat zea gut xit zen ari da, eta, orduan, erabaki behar da ea bost miloi euro 
emango ditugun auto berriak erosteko edo ez, edo ea diruak xahutuko ditugun errausketa bat egiteko, edo, 
aldiz, atez ateko zabor-bilketa hobet siko dugun.

Hau da, egoeraren barruan at zeraldian egon gorabehera, gobernuak etengabe ongizateari dagozkion neurriak 
hartu behar ditu eta, ahal duen neurrian, jendearen ongizatea sustatu.

− Ondo da, ba, Joseba. Bihar arte.

− Ondo da, adio.
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Maizt. % hizkunt z 
unitateak

1 0,30 0
1 0,31 2009/06/10
1 0,31 2010
1 0,31 adio
1 0,31 ahal
1 0,31 ahala
1 0,31 aipat zen
1 0,31 al
1 0,31 aldiz
1 0,31 amaiera
1 0,31 ari
2 0,61 arte
1 0,31 artean
1 0,31 ateko
1 0,31 aterako
1 0,31 atez
1 0,31 at zeraldia
8 2,45 at zeraldian
1 0,31 at zo
1 0,31 at zoko
3 0,92 aurreikuspen
1 0,31 aurreikuspena
1 0,31 aurreikuspenik
1 0,31 aurrera
1 0,31 auto
3 0,92 ba
1 0,31 badu
1 0,31 baieztatu
1 0,31 baikortasuna
2 0,61 baino
1 0,31 baizik
1 0,31 bakarrik
1 0,31 balit z
1 0,31 barandiaran
1 0,31 barne-produktu
2 0,61 barruan
4 1,23 bat
1 0,31 batean
1 0,31 batek
1 0,31 baterako
1 0,31 batu

Maizt. % hizkunt z 
unitateak

1 0,31 bat zen
1 0,31 bat zuk

5 2 behar
1 0,31 beraz
1 0,31 berberekin
1 0,31 bere
1 0,31 berregin
1 0,31 berria
1 0,31 berriak
1 0,31 bestalde
1 0,31 bestearen
2 0,61 beti
1 0,31 bi-hiru
1 0,31 bihar
1 0,31 bistan
1 0,31 bizi-maila
1 0,31 bost

12 3,68 da
1 0,31 dagoela
1 0,31 dagozkion
1 0,31 dagozkionak
2 0,61 daitezkeela
2 0,61 datu
1 0,31 datuek
1 0,31 defi nizio
1 0,31 dela
1 0,31 den
1 0,31 dezake
1 0,31 diferent zia
1 0,31 dira
1 0,31 direla
1 0,31 diren
1 0,31 diru-bat zea
1 0,31 diruak
2 0,61 ditu
2 0,61 ditugun
1 0,31 doa
2 0,61 du
1 0,31 duela
1 0,31 duen
1 0,31 duena

Maizt. % hizkunt z 
unitateak

2 0,61 dugu
1 0,31 dugun
1 0,31 dugunean
1 0,31 duin

1 0,31 dut
1 0,31 dute
1 0,31 dutelako
3 0,92 duten
3 0,92 ea
5 1,53 edo
1 0,31 egin
1 0,31 egiteko
2 0,61 egoera
1 0,31 egoeraren
3 0,92 egon
2 0,61 egun
1 0,31 egunean-egunean
1 0,31 ekonomikoa
1 0,31 ekonomikoari
1 0,31 ekonomikoekin
1 0,31 ekonomikoez
1 0,31 emango
1 0,31 erabaki
2 0,61 erabakiak
3 0,92 ere
1 0,31 erosteko
1 0,31 errausketa
1 0,31 erreparatu
1 0,31 esan
2 0,61 esango
1 0,31 esate
1 0,31 esaten
1 0,31 eskaint zeko
1 0,31 espero
13 3,99 eta
2 0,61 etengabe
1 0,31 euro
1 0,31 euskadi
3 0,92 euskal
1 0,31 eustateko
6 1,84 ez
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Maizt. % hizkunt z 
unitateak

1 0,31 ezberdinak
1 0,31 ezkorrak
1 0,31 ezta
1 0,31 gabe
2 0,61 gainera
1 0,31 gara
1 0,31 garela
2 0,61 gaude
1 0,31 geundeke
1 0,31 gisa
4 1,23 gobernuak
3 0,92 gorabehera
1 0,31 gordina
1 0,31 gure
1 0,31 gurekin
1 0,31 gut xit zen
1 0,31 guztietan
1 0,31 hain
3 0,92 hartu
5 1,53 hau
1 0,31 hazkunde
1 0,31 hazkundea
3 0,92 hego
1 0,31 hein
1 0,31 herria
2 0,61 herriak
1 0,31 herrialdeen
1 0,31 herrian
1 0,31 herritarrak
1 0,31 hilekoz
1 0,31 hobetoxeago
1 0,31 hobet siko
2 0,61 hori
1 0,31 horrela
1 0,31 horren
1 0,31 hortik
1 0,31 industria

Maizt. % hizkunt z 
unitateak

1 0,31 informazio
2 0,61 inguruko
1 0,31 iragarpenak
1 0,31 irratia
3 0,92 izan
1 0,31 jarraian
1 0,31 jaurlarit zaren
1 0,31 jendearen
2 0,61 joseba
1 0,31 justu
1 0,31 kaixo
1 0,31 kudeatu
1 0,31 lan
1 0,31 legoke
1 0,31 litezke
1 0,31 lopezen
1 0,31 maila
1 0,31 miloi
1 0,31 nabarmenik
1 0,31 negatiboa
1 0,31 nekez
1 0,31 neurriak
1 0,31 neurrian
1 0,31 nik
1 0,31 nolako
1 0,31 non
1 0,31 norabidea
1 0,31 nuke
1 0,31 nukeena
1 0,31 okerrago
1 0,31 omen
2 0,61 on
1 0,31 onartu
2 0,61 ondo
1 0,31 ongizate
1 0,31 ongizatea
2 0,61 ongizateari

Maizt. % hizkunt z 
unitateak

1 0,31 ordez
2 0,61 orduan
1 0,31 osa
1 0,31 osasuna
1 0,31 osat zen
1 0,31 pent sa
1 0,31 politika
1 0,31 sakon
1 0,31 salduko
3 0,92 sartu
1 0,31 semantiko
1 0,31 sustatu
2 0,61 teknikoki
1 0,31 tuneletik
1 0,31 t xarrena
1 0,31 urteko
1 0,31 uste
2 0,61 uzkurtu
1 0,31 xahutuko
1 0,31 zabor-bilketa
1 0,31 zailak
1 0,31 zaiola
1 0,31 zen
1 0,31 zer
1 0,31 zeregin
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