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Hizkunt za ezagut zaren eta ikaskunt za ororen 

bitartekaria 

(L. Vigot sky)

When working together,

we do not only interact; we ‘interthink’

(N. Mercer)

Aspaldian da aldarrikatua gizakiaren izaera sozialak ikasteko prozesu 

orotan duen eragina. Gizakiok gaur egun dakiguna, munduaz dugun 

ikuskera, giza harremanei zor zaie hein handi batean. Jaio eta hil arteko 

ibilbidea ahaide, adiskide eta lagunen konpainian egiten da nagusiki. 

H1 ere horrela ikasi genuen gurasoen lagunt zaz. Gure izaera sozialari 

esker izan dezakegu inoiz bizi izan ez ditugun esperient zien berri. Eta 

guk ere jakinaraz diezaiokegu lagun hurkoari berak inoiz bizi izan ez 

duenaren edo oraindik ez dakienaren berri. Izaera sozial hori, norbera-

ren irit ziak, ezagut zak, pent samendua… besteri jakinarazteko ahalmen 

hori da, ezbairik gabe, giza zibilizazioen aurrerapenaren euskarririk 

behinena. Komunikazio-prozesu horretan funt sezko tresna da hizkunt za. 

Artikuluaren egileak bi alderdiei begirat zen die: hizkunt zari bere soilean, 

eta, gizakion arteko harreman sozialei, elkarreraginari, alegia. Bi ardat z 

horiek H2 ikastearekin duten loturaz gogoeta xehea egiten du. Merezi 

duen artikulua da, enurarik gabe.

Aldaketa handiak izan ditu azken urteotan “Hizkunt za erabiliz ikas-

tea” kont zeptuak ikasgelako jardunaren ikuspegitik. Bi dira aldaketa 
horien arrazoi nagusiak: batetik, diskurt soaren analisiaren gaineko 
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ikerketaren garapena; bestetik, berriz, ikastearen eta ezagut zaren psikolo-
giari buruzko teoriak (soziokonstruktibismoak eta horren ezarpenak biga-
rren hizkunt zen ikaskunt zan, teoria soziokulturalak, J. P. Lantolf-ek eta 
L. Van Lier-ek proposat zen duten bidetik).

Artikulu honetan, ikuspegi berri horrek ikasgelako jardunari begira gure 
ustez ekarri dituen zenbait ondorio aurkeztu eta hizpide ere izango ditugu.

Komeni da hasieratik “ikasgela” zer den argit zea. Ikasge1a gune fi sikoa 
da, eta bertan sinkronian ikasten da, bertara joanez. Baina ikasgela 
guret zat ez da hori bakarrik, era birtualean ere komunikatuz ikasten baita, 
sarritan modu asinkronoan eta urrutitik. 

Beraz, hemengo azalpenek ikasteko bi era horietarako balio dute. Areago: 
egungo komunikazio-teknologiek, oraindik ere hizkunt za idat zian ardaz-
tuta egon arren, sendotu egiten dute hizkunt zaren erabilera ahozko eta 
idat zizkoari buruz azaletik aipatuko ditugun hainbat baieztapen.

Hezkunt zari oro har begiratuz, ikasgela ikusi ohi izan da ikasleent zako 
toki nagusi gisa gure kulturan. Eta ikasleek hor jasotako informazioa 
buruan bilt zen dute ezagut za moduan. Hizkunt zari ez zit zaion aitort zen 
egiteko funt sezkorik ikasgelako atazak burut zeko, irakasleak ikasleei 
informazioa igort zea eta jarraibideak jakinaraztea ez bazen behint zat.

Ikasgelaren ikuspegi hori lar aldatu da berriki, baina, ez erabat. Eta badago 
egoerak lehenean segit zeko nolabaiteko joera. Hala ere, hizkunt zak eta 
elkarrekint zak, ezagut zaren garapenaren bitartekari gisa, gero eta eginki-
zun garrant zit suagoa dute irakaskunt zaren ikuspegi berrietan

Beraz, komeni da aztert zea hizkunt za erabilt zeak eta erabilera horrek 
ikaslearen jardunarekin duen lotura-moduak nola egiten duten bideragarri 
ezagut za eraginkorki garat zea.

Goraxeago aipatu tradizioan, nolabaiteko salbuespena izan da hizkunt za-
-ikasgela; izan ere, ikasleek xede-hizkunt za baliaturik trebetasunak 
lant zeko plazat zat jo izan da oro har.

Hasiera-hasieratik aldarrikatu zen Metodo Zuzenean hizkunt za hit z egitea 
trebetasuna dela eta trebetasunak garatu egiten direla erabilt zearen poderioz. 

Hizkunt zaren garapena ez dator hizkunt za eta beraren ezaugarriak 
aztert zetik. Hortaz, “hizkunt zaren erabilera”, eta erabilera horretarako 
behar den “trebetasuna”, sakonetik landu eta “aberat sago” bihurt zetik 
dator egungo egoeraren berritasuna.

Jakina, hizkunt za ikasteko metodologietan era askotara interpretatu izan 
ohi da ikasgelaren kont zeptua historian zehar; nahiz eta ez izan beti modu 
berean.

Izan ere, hizkunt zari eta hizkunt za ikasteari buruzko teoria aipatu berri 
horiek hedatu arte, “hizkunt zaren erabilera” terminoa esaten zenean 
“xede-hizkunt zaren erabilera” esan nahi zuten, zeren uste bait zen ikas-
gelan hori ez beste hizkunt za bat sart zea kalterako zela xede-hizkunt za 
ikasteko.
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Gaur egun bestela uste da. Ikasgelan hizkunt za erabili behar dela esaten 
denean, garrant zi handia dute, batetik, ikaslearen beraren hizkunt za era-
bilt zeak; bestetik, ikasle guztiek H1 bera izan ezean, ikasleek elkarren 
artean komunikat zeko erabil dezaketen beste edozein hizkunt zak, eta 
jakina, xede-hizkunt za erabilt zeak ere bai.

Beraz, gertuago gaude “hizkunt zaren erabilera” kont zeptutik, eta ez 
hain gertu hizkunt za jakin baten erabileratik (erabilera esatean ahozkoari 
gagozkio, jakina, baina ez da ahaztu behar, berebiziko garrant zia baitu, 
ahozko hizkunt za beste hainbat sistema semiotikorekin uztart zen dela, 
beste hizkunt za bat zuekin, bai ikasgelan bertan, bai hortik at).

Eleaniztasunari eta gertuko hizkunt zen arteko elkar ulert zeari buruzko 
azken teoriek sendotu baino ez dute egiten gizakiari hizkunt za-era-
bilt zaile gisa begirat zeko ikuspegi hori, hainbat eta hainbat hizkunt za 
izanik komunikazio-tresna.

Bestetik, hizkunt za ikasteko, “erabili” behar zela esatean “mint zatu” 
behar zela adierazi nahi zen eta, beraz, erabilera herren gerat zen da hein 
handi batean, hizkunt zaren ekoizpenari eta ahozkoari soilik lotua, bazter 
ut zita erabilera idat zizkoa, eta, bereziki, trebetasun hart zaileak. 

Horrekin ez da adierazi nahi bigarren hizkunt zen irakaskunt zak trebeta-
sun hart zaileak, ezta idazmenari dagozkionak ere, alboratu egin dituenik. 
Esan nahi baita, ikasgelako hizkunt zaren erabilera-prozesuak, hizkunt za 
ikasteko bide zelakoan, ia soilik ahozko jarduna hart zen zuela jomuga. 
Eta bigarren hizkunt za ikasteko bidean jardun horren garrant zia (ahoz-
koa) ukaezina bada ere, osatu egin behar da eta aint zat hartu ikasgelan 
H2n egiten den komunikazioaren berezko izaera, eta, ikusi ea izaera hori 
soilik ahozko jardunarekin eta ekoizpenarekin lotu behar den.

Badira psikologia alorreko hainbat teoria ezagut zari eta ezagut za horrek 
hizkunt zarekin duen loturari buruzkoak berri-iturri direnak hizkunt za 
erabilt zeari eta ikasteari dagokienez.

L. S. Vigostky-k dio jardunean sort zen dela ezagut zaren garapen oro, eta 
bereziki jardun sozialean, giza harremanetan gertat zen diren elkarreragi-
netan, alegia.

Psikologo horren jarrait zaileen ustez, bigarren hizkunt za eskurat zeari 
buruzko ikerketetan erabilitako metaforak, hala nola, “input”, “kaxa 
belt za”, edo “hizkunt za eskurat zeko dispositiboa” ez dira egokienak 
hizkunt za nola ikasten den azalt zeko. Hor ez dago ikasten ari den norba-
nakoaren ekint zarik, ezta gertu daudenen ekint zarik ere. 

Metafora horiek ez omen dira egokienak bazter uzten baita horietan ikas-
ten ari denaren ekint za baita ikasle horren gertukoen ekint zak ere. Eta 
hauxe proposat zen du: “ezagut zaren bitartekarit za”. 

Gizakiak berezko genetikari esker dituen gaitasun horiek gizarte-
-ekint zaren bidez aldat zen eta berrantolat zen ditu ezagut za-forma jasoago 
bihurtuz eta, aldi berean, forma horiek ahalbidetu egiten diote bere adi-
men-ekint zak jakinaren gainean kontrolat zen.
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Beraz, hizkunt za giza harremanetarako oinarrizko lanabes izatetik, 
pert sonak bere prozesu mentalak antolat zeko eta kontrolat zeko lanabes 
bilakat zen da. Bada honetan guztian berezitasun bat; izan ere, ikasteko 
bide ematen duen lanabesaren garapena, eta ikas-helburuaren beraren 
garapena, gauza bera baitira: hizkunt za, alegia.

Azpimarrat zekoa da hori guztia zeren “ezagut zaren” eta “erabileraren” 
arteko muga ez baita hain argia, ezagut za erabilerari lotua baino ezin bai-
taiteke defi nitu, eta, aldi berean, hizkunt zaren erabilera delako ezagut za 
eraikit zen duena. 

Gai horri dagokionez, interesgarria da M.A.K. Halliday hizkunt zalaria-
ren proposamena. Proposamen hori hizkunt zaren ikaskunt zan dago oina-
rritua eta hizkunt zalarit za sistemiko-funt zionalaren ikuspegitik egina. 
Psikologia-eskola batek (Vigot sky) eta hizkunt zalarit za-eskola batek 
(Halliday) sortutako teoriek elkarren artean dituzten paralelismoak eta 
osagarritasun-guneak Wells-ek (1994) azpimarratu ditu.

Ahozko elkarreraginak, bada, ezagut zaren bitartekari-rola jatorriz due-
nez, ulertarazi egiten du ikaskunt za oro, hizkunt zaren ikaskunt za barne, 
elkarrizketa-modu bat bezala. Hizkunt za eskurat zeko gailuren bat baldin 
badago ez da egongo gizakion burmuinean, elkarreragin sozialean baizik, 
teoria sozio-kulturalean esaten den bezala. 

Hizkunt za bat eskurat zen baldin bada, eskurapena ez da elkarreraginaren 
emait za. Elkarreragina bera da eskurapen. Horregatik, Lantolf edo van 
Lier bezalako autoreek hit z egin nahiago dute hizkunt z jardueretan parte 
hart zeaz hizkunt za eskurat zeaz baino. 

Elkarreragin-jarduera sozial horietan, hain zuzen, jabet zen da hiztuna 
hizkunt z forma gehiagoz, hasieran beste solaskideen lagunt zaz erabiliak, 
apurka-apurka barneratuko dituenak, harik eta bere kasa erabiliko dituen 
arte. Partaidet za horixe da norberaren hizkunt z jokabidea araut zen lagun-
duko duena: ikaskunt zaren autoregulazioa, azken batean.

Planteamendu berri horiek laburtuz, bada, hiru ikuspegitatik begira die-
zaiokegu ikasgelako hizkunt z erabilerari:

• H2ko hizkunt z gaitasunaren gauzat ze gisa (H2 horren erabileraz ari 
gara, jakina).

• Ikasgelako jarduerak biderat zeko kudeat ze-lan hori H1en edo H2n egin 
daiteke baita beste hizkunt zaren bat baliatuta ere, beti ere kudeaketa 
hori errazten duen heinean.

• Ezagut zak elkarrekin eraikit zeko bitarteko gisa. Oraingoan ere ikas-
leek hobeto dakiten H1 nahiz beste edozein komunikazio-hizkunt za 
balia dit zakete egiteko horretan (Ez da haatik ezinbestekoa).

Hizkunt z erabilerari modu horretan begirat zeak aldatu egiten du ikasge-
lako elkarreginaren kont zeptua baita horrek ikastearekin duen erlazio-
-modua ere. Horretaz gain, aitortu ere egiten die H1-i nahiz bestelako 
hizkunt zei eginkizun erabakit zailea H2 ikastean.
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2. Komunikazio-

gaitasuna abian 

jarriz ikasgelan: 

hizkunt zaren 

erabilera 

ikasgelatik kanpo

Esan gabe doa, ikasleak H2 dakien neurrian, horren erabilera guztiz onu-
ragarria izango dela ikasteari begira arestiko hiru alderdiotan. Baina, 
aldi berean, ikasleak H2 behar beste jakin ez eta hori oztopo baldin bada 
ikasgelako jardueretan komunikat zeko edota ezagut zak elkarren artean 
eraikit zeko, orduan guztiz gomendagarria izango da beste hizkunt zetara 
jot zea eta ez, inolaz ere ez, arbuiagarria.

Artikulu honetan, aurrerant zean, hainbat puntu jorratuko dira lehenengo 
eta hirugarren ikuspegiei dagozkionak, ez zaio bigarrenari helduko aukera 
hobeagoaren zain. 

Ikasgelan komunikazio-gaitasuna nola gauzat zen den oinarri sendoaz 
begirat zeko, komeni da erreparat zea hizkunt za ikasgelatik kanpo era-
bilt zeak dituen ezaugarriei.

Halaxe da, goraxeago H2ren ahozko erabileratik eta erabilera ekoizletik 
haragokoaz esandakoa gogoan, beharrezkoa da erabilera horien ereduak 
izatea baldin eta ikasleak hizkunt za erabilt zen trebatu nahi bada. Bestela 
esanda: zer da ikasgelatik kanpo hizkunt za erabilt zea? Nola egiten da? 
Zer aldagai daude? Komunikazio-gaitasunaren erabilera-baldint zak gal-
dera horiei ematen zaizkien erant zunen araberakoak izango dira.

Diskurt soaren ikerketak berezkoa duen kont zeptu bati jarraikiz, defi ni 
dezakegu hizkunt zaren erabilera diskurt so-jardun sozialetako partaidet za 
gisa. 

Parte-hart zea ez da bakarrik hit z egitea, irakurt zea edo idaztea. Zerbait 
gehiago da. Parte-hart zeak bere-bereak ditu hainbat diskurt so-genero. 
Ondorioz, generoak eta diskurt soak nolakoak diren, oso desberdinak 
izango dira parte-hart ze horien formak, arauak, erregelak… Bi adibidek 
erakut siko digute zenbait partaidet za-mota eta -arau. 

Lehen adibidea. Et xeko seme-alabetako bat ezkont zera doa, eta ger-
taera garrant zizkoa da hori sendiarent zat. Gure gizartean egoera horrek 
gizarte-jardun bat jart zen du abian: berria jakinarazi egin behar da, adis-
kideak gonbidatu, senitartekoak, konpromiso hut sez gonbidat zeko jendea 
ere izaten da tartean… 

Eta gonbidapenari erant zun behint zat egin behar zaio. Nola gauzat zen 
da giza jardun hori? Jeneralean ezkongaien sendikoak gonbidapenak 
igort zen hasten zaizkie gonbidatu nahi dituztenei, eta horiek mezua jaso 
eta egoki irit zitako erant zuna bidalt zen dute. 

Ahaztu dit zagun azken bi faseak, eta azter dezagun sendiak bidalt zen 
duen mezuaren prestaketa. Hasteko, gonbidapena: zer testu-genero 
baliatu behar du igorleak? Zerrenda luzea da: eskutit z arrunta aukera 
dezake, telegrama, SMSa, blog-ean post bat idaztea, gonbidapen-t xarte-
lak bidali, telefonoz deitu, herriko aldizkarian iragarkia jarri… testuin-
guru sozio-historikoa hartu behar du kontuan, bera bizi den giroan zer 
usadio eta ohitura izan diren ere bai, eta usadio eta ohitura horiei lotutako 
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kultura-arauak ezagutu behar ditu. Eta horrela aldian-aldian arrisku han-
dirik gabeko erabakia har dezake. 

Bat zuetan, gainera, aukera edo genero horietako bat baino gehiago batera 
erabili beharko ditu. Adibidez, gure artean ohikoena da, gonbidapen-t xar-
tela bidali aurretik, telefonoz deit zea edo mezu elektroniko bat idaztea 
jasot zaileari. Beste bat zuei bisita egin beharko zaie gonbidapen-t xartela 
eskura emateko, edo zenbaitent zat t xartel horretan zerbait idat zi beharko 
da eskuz, berariaz… 

Lehen erabakia harturik, bada zereginik oraindik, eta ez gut xi. Nola pres-
tatu mezua? Zein da hizkeraren tonu egokia? Dauden aldagaiak aint zat 
hartuta, zer hizkunt za-baliabide erabili behar dira? Eta abar. Hizkunt zala-
rit za modernoak oso ondo azaldua dauka hori dena. 

Baina alderdi bat nabarmendu nahi nuke. Hizkunt zalarit za tradiziona-
lak osagai paralinguistikoetan sartu du alderdi hori, eta egungo zenbait 
adituk komunikazioaren multimodalitatea deit zen diote. Nire ustez, 
hizkunt zen irakaskunt zak ez dio osagai horri behar hainbat erreparatu, 
baina ezkont zako gonbidapen-igorleek begiratu beharko liokete. 

Zer ezaugarri hartu behar dira aint zat ezkont za-gonbidapen hori idaz-
terakoan? Txartelaren forma, kolorea, paperaren sendotasuna eta ehun-
dura, letra-tipoa eta tamaina, marrazkirik izango duen, testua nola banatu 
t xartelean… 

Hizkunt za-irakaskunt za modernoan hizkunt zari erreparatuko lit zaioke: 
zein den tonurik egokiena, gonbidapenetan zer esaldi erabilt zen diren, 
opari-zerrendei eta horrelakoei buruz zer arau dauden gizarte eta kultura 
horretan, eta abar. Baina hori ez da nahikoa komunikazio eraginkor bate-
rako, ez da nahikoa giza ekint za horretan bete-betean eta behar bezala 
parte hartu dela esateko. 

Agian H2 ikasten ari den ikasleari begira, aukeratutako adibidea ez da apro-
posena gizartean hizkunt za nola erabilt zen den adierazteko, baina adibide 
esangurat sua da, erabilera horren konplexutasuna agerian uzten baitu, eta 
agerian uzten du, halaber, hizkunt za beste sistema semiotikoekin uztart zen 
dela. Adibidea egokia da, bestalde, aukera ematen baitu ikusteko, aipatu 
konplexutasun hori baita hit z bidezko hizkunt zak beste hizkunt zekin duen 
lotura hori ere, ikaslearent zat ohikoagoak diren egoeretan.

Bigarren adibidean, berriz, gure gizarteko beste jardun-mota bati begi-
ratuko diogu. Teknologia baliatuz egiten den komunikat zeko modu bat, 
internet-foro batean parte hart zea, alegia, izango dugu aztergai. 

Har dezagun foro bat, Cervantes Institutuaren Zentro Birtualaren 
Irakasleen Foroa. Berriki foro horretan izenburu hau azaldu zen:
“Re. Munduko ipuinik laburrena”. Mezuan klik egin eta mezuaren igor-
leak forokideei eskainitako ipuin labur-laburra irakur zitekeen. 

Horrela erant zuten zion forokide honek espainiera at zerriko hizkunt za 
gisa irakasten duen irakasle batek forora bidalitako beste mezu honi: 
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“Oinarrizko bigarren hizkunt zan ikasleekin lant zeko munduko ipuinik 
mot zena, zein?”. Erant zun hau jaso zuen mezu honek: “Abuztua. Rodas. 
Larruazala. Larruazala. Adio!”.

Adibide honetan ematen den gizarte-jardunari erreparat zen badiogu, esan 
dezakegu “bat-bateko tertulia digital asinkronoa dela.” Foroan aurrez 
aurre arituko balira bezala ari dira forokideak. 

Errepara diezaiogun, lehenik eta behin, adibide horretako jardun sozia-

lari. “Bat-bateko tertulia digital asinkronoa” dela esan daiteke; izan ere, 
foroko parte-hart zaileek aurrez aurreko solasaldi batean arituko lira-
tekeen modu bert suan dihardute: nahi dutenean eta nahi duten moduan 
parte hart zen dute, solaskide bakoit zak esandakoari arreta gehiago edo 
gut xiago emanez, etab. Hala, bat zuek foroko adierazpen bat irakurri, eta 
ez diote erant zun ere egingo; beste bat zuek, berriz, mezuari erant zun, eta 
saioa amaituko dute; eta izango da beste forokide bat zuekin mezu-trukea 
gauzat zea erabakit zen duenik ere (tertulia digitala sortuko dute horrela). 

Tertulia digitalean parte hart zeko abiapuntuko urrat sa mezu batean 
sart zea da; horretarako, forokideek pantaila bat irakurriko dute, aldez 
aurretik, eta parte-hart zeen zerrenda ikusiko dute, aukeratutako mezua 
barne. 

Zerrenda horiek konfi gurazio eta egitura berezia dute, erraza eta laburra; 
baina ezinbestekoa da ongi ezagut zea konfi gurazio eta egitura horiek, era-
ginkortasunez parte hart zeko. Hau da, ongi bereizi beharra dago mezuaren 
gaia zein den eta non dagoen adierazita; mezua hut setik sortua den edo 
aurrekoren baten erant zuna den; mezuek segida bat osat zen duten, etab. 

Ildo horretatik, funt sezkoena hauxe da: parte hartu ahal izateko, foroki-
deek hizkunt za erabili behar dute lehenik; hain zuzen ere, zerrenda bat 
irakurri, eta zerrendako osagai bat hautat zean dat za hasierako erabilera 
hori. Eta, horretarako, ezinbestean jakin beharra dago mezuen zerrenda 
zer hizkunt zatan idat zita dagoen: alegia, tresna informatikoak erabilt zeko 
trebetasunez gainera, hizkunt za horren gut xieneko ezagut za bat behar da. 

Baina, (a) hizkunt zaren ezagut za horrek ez du zertan izan osoa eta zehat za 
(ez ikuspegi lexikotik, ezta morfologikotik edo sintaktikotik ere); eta (b) 
ez da nahikoa izango, hizkunt zaren erabilerari at xikitako beste proze-
dura eta kode bat zuk menderatu ezean (batik bat, zerrendaren egitura eta 
erregistroen atal bakoit zean ager daitekeen informazio-edukia araut zen 
dutenak)1. 

1. Gai honi buruzko komunikazio pert sonal batean, kide batek kontatu zigun nola egin 

zuen interpretazio-akat sa posta elektronikoz jasotako mezu bati buruz, ez zuelako kon-

tuan izan gutun zirkular bat zela, eta ez hart zaile harent zat berariaz idat zitakoa. Mezu 

haren testuak inon ez zioen gutun zirkular bat zenik; baina datu hori ondoriozta zitekeen, 

mezuaren hart zailearen atalean izen-zerrenda luze bat agert zen zelako, eta ez pert sona 

haren izena soilik. Horra hor baliabide linguistikoak gizartean fi nkatuta dauden eta 

mezuaren interpretazio zuzena baldint zat zen duten beste kode bat zuekin nola uztart zen 

diren erakusteko adibide bat.
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Gure aztergaiari dagokionez, forokidea hizkunt za erabilt zen ari da inte-
resekoa duen mezua zabalt zeko tekla sakat zean; eta, it xuraz (it xuraz, 
soilik) paradoxikoki, erabilera horretan ez du inolako soinurik egiten, ezta 
inongo zeinurik idazten ere, baina erabaki bat hart zen du hizkunt zaren 
bidez lortutako informazioan oinarriturik.

Komunikazio-erabilera bat da, hortaz, zent zuz betea, eta subjektuak 
informazio jakin hori eskurat zeko duen premiari erant zuten dio. H2ko 
gela bati dagokionez, goian aipatutakoaren jardun baliokide bati buruz ari 
bagara, ikasleek enunt ziatu bat sortu beharrik izan gabe ere esan daiteke 
H2 erabilt zen ari direla, zalant zarik gabe. 

Litekeena da arrazoi pedagogikoak direla medio ikasleek nolabaiteko 
ahozko erant zunen bat ekoit z dezaten nahi izatea, erabilera hart zaile eta 
isil hori gertatu dela egiaztat zeko; baina, edonola ere, aint zat hartu beha-
rra dago erabileraren beraren izaera, bere horretan. 

Gure ustez, horrek aukera asko ematen dizkigu ikasgelan H2ren erabi-
lera hart zailea lant zeko, H2 eskurat zeari begira inputak duen garrant ziari 
buruzko bigarren hizkunt zen jabekunt zaren teorien tesi ezagunetatik hur-
bil, baina horietatik harago; hain zuzen ere, gakoa ez baita input gut xi-
-asko ulergarri bat lort zea eta prozesat zea, baizik eta H2ren benetako
erabilera interaktibo bat biderat zea. 

Bestalde, mezua ikusteko pantaila irekitakoan, forokide edo tertuliaki-
deak testu konplexu bat topatuko du aurrez aurre. Testu konplexua eta 
konposatua; izan ere, genero horren berezko gainegitura ezagut ze hut sak 
(posta elektronikoko mezua) mezua interpretat zeko aukera emango 
dion arren, testuak bi zati bereizi ditu: alde batetik, egileak solaskideari 
erant zuteko idat zitako paragrafoak, eta bestetik, paragrafo horietan t xer-
tatutako ipuin bat. 

Horra hor, beraz, gaur egungo gizartean gertat zen diren hizkunt zaren bi 
erabilera elkarren oso bestelako: indar funt zional handiko genero baten 
erakusgarria (posta elektronikoko mezu bat), eta fi kzio-genero baten 
erakusgarria (ipuina). 

Hala, elkarren oso bestelakoak izango dira bi genero horien erabilera-
-moldeak nahiz horietan parte hart zeko moduak ere, biak ala biak diren 
arren pantailan irakurt zeko moduan emandako testu inprimatuak. 

Hemen partaidet za-molde horien azterketa zorrot zik egingo ez dugun 
arren, bi xehetasun aipatuko ditugu: 

• Irakurketa soilera muga liteke forokide batek bi testuez egindako era-
bilera esangurat sua. Era berean, irakurketa horrek beste irakurketa 
bat zuk ekar lit zake (tertulia honetako beste esku-hart ze bat zuenak, 
adibidez), baina inola ere ez da ezinbestekoa ezer ekoiztea, erabilera 
benetakoa eta esangurat sua izan dadin. 

• Bestalde, irakurleak irakurketa soiletik harago heda lezake bere partai-
det za, adibidez, mezua idat ziz foroan. 
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Bigarren partaidet za-molde horretan ere (irakurritakoari erant zuteko 
mezu bat idaztekoan) hainbat aukera daude, era berean: mezuaren idaz-
learekin duen erlaziora mugatutako edukia izan dezake (adibidez, ipui-
nagatik zorionak ematea, eskerrak ematea, edo beste “hizketa-jardunen 
bat”, mikroipuina jaso izanari lotua); “munduko beste ipuin labur” 
bat zuei buruzko informazioa eman dezake, Augusto Monterroso-k dino-
sauroari buruz egindako harena esaterako; edo esku-hart zea erabakit zen 
duen forokideak bere ipuina sor dezake, aurrekoak egin bezala; etab. 

Mezu bat idat ziz esku hart zeko hautuak gaitasun-sorta bat aktibat zea 
eskat zen du; ez ditugu hemen zehaztuko gaitasun horiek, baina, horietan 
funt sezko eragina du egileak bere buruari buruz transmititu nahi duen 
irudiak, baita hart zailearekin eta gainerako irakurleekin oro har sortu nahi 
duen erlazioak ere. 

Moldea edozein dela ere, hiztegiaren, gramatikaren eta testu-egituren 
ezagut za soiletik harago doa lortu nahi diren helburuak lort zeko behar 
den hizkunt zaren jabekunt za. 

Mezurik idat zi gabe esku hart zea erabaki duten irakurleei dagokienez, 
azter dezagun irakurketarako testuan zer eskaint zen zaien eta beraient zat 
zer esan nahi duen foroan parte hart zeak. 

Horretarako, hizkunt zaren erabilera hauek bereiziko ditugu: trukezkoak 
(informazio-trukea), pert sonartekoak (solaskideen arteko erlazioa) eta 
estetikoak (kodearen baliabideak baliat zea). 

Testuaren hiru alderdi horiek konbinatuta agertu ohi dira testuen 
barruan, horietako bat besteak baino gehiago nabarment zen bada ere. 
Interesgarriena mezuaren zati batean erabilera estetikoak duen gailenta-
suna da. 

Egileak ipuin bat idat zi, eta balizko irakurleei eskaint zea erabaki du, 
ipuina behar bezala interpretat zeko gaitasunen jabe izango direlakoan. 
Gaitasun horien artean dago, besteak beste, diskurt so-generoen eta haien 
egituren ezagut za (inplizitua, ez nahitaez esplizitua). 

Hala, ipuinean espazio-denborazko egoera bat, pert sonaia eta gertaera 
bat zuk, eta gertaeren amaiera aurkit zea espero dute irakurleek; eta horixe 
da, hain zuzen, testu labur horrek eskaint zen diena (betiere, aurrerago 
aipatuko ditugun beste ezagut za osagarri bat zuen jabe badira, jakina). 
Hain zuzen ere, kontakizunaren denbora abuztua da, jakina; eta Rodas 
tokia. 

Nolanahi ere, bi erreferent ziek dituzte espazio-denboraz haragoko infor-
mazio-osagai bat zuk at xikita: abuztua, Mendebaldeko Europako eta 
gizarte garaikideetako kulturan, udaldiko hilabetea da (eta udaldiaren 
kont zeptu hori ere ez da kronologikoa hut s-hut sik); horrek igurikapen 
jakin bat zuk sort zen dizkie ipuinaren irakurleei, denbora eta toki horretan 
gerta litekeenari buruz, eta, aldi berean, beste gertaera bat zuk baztert zera 
eramango ditu, oso nekez edo inola ere gerta ezin litezkeelakoan. 
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Rodas, bestalde, ez da Mediterraneoko greziar uharte bat soilik: udaldiko 
bidaia askoren helmuga da. Ipuin labur horren argumentua osat zen duten 
gertaerak espazio-denborazko kokapenaren ondoren adierazita daude, 
“larrua-larrua” sekuent zia linguistikoan bilduta, eta gaitasun egokia duen 
edozein irakurlek interpretatuko du sekuent zia hori bi larru desberdin eta 
elkar ukit zen dutenen erreferent zia gisa (giza larruak, zehat zago esanda, 
eta gorput zei erreferent zia egiten dietenak, sinekdoke baten bidez); elkar 
ukit zen ari direla adierazteko, egileak uko egin dio hizkunt za-proposizio 
bat erabilt zeari, eta, aldiz, testuaren materialtasunean bi hit zen arteko hur-
biltasunaren bidez erreproduzitu du aipatutako gorput zen hurbiltasuna. 

Horrez gain, sexu-elkart ze bat adierazten du bi hit zen arteko justaposi-
zioak; eta erlazioaren iragankortasuna nabarment zen du testuaren azken 
hit zak, amaiera ematen dionak. 

Testu osoa da, beraz, eta haren interpretazioa irakurlearen ezagut zen ara-
berakoa izango da; alegia, interpretazioan zerikusia izango du irakurleak 
munduaz duen ezagut za orokorrak, diskurt soaren generoaz duenak, hiz-
tegiari buruz duen ezagut za linguistikoak. 

Sintaxirik ia batere ez duen testu bat da, baina beste edozein testu bezain 
testu betea. Are gehiago. Inork berregin nahiko balu testuan agerian ez 
dagoen sintaxi hori, honen moduko esaldi bat osa lezake, besteak beste: 
“Abuztuan, Rodasko uhartean, maitasun-kontu labur bat izan zuten”. Eta 
esaldi hori inork ez luke ipuint zat hartuko. 

Jakina, ipuin, eleberri edo bestelako kontakizun baten osagaia izan liteke, 
baina eman den moduan, mezu osagabe modura ageri zaigu, beste era 
batera esanda: esaldi edo enunt ziatu gisa, baina ez testu gisa. 

Zer lotura du azalt zen ari garen honek guztiak ikasgelan egiten den 
hizkunt zaren erabilerarekin? Ikasgelatik kanpoko testuinguruetan egiten 
diren hizkunt zaren erabileren berezitasunek garrant zi handiko jarraibi-
deak markat zen dizkigute ikasgelan komunikazio-gaitasuna garat zeko. 

Berezitasun horien artean, aipat zekoa da, lehenik eta behin, erabilera 
estetikoen garrant zia. Ikasgeletatik bazter ut zi zen erabilera estetikoa, 
bere garaian, metodologiaren hastapenetako jatorrizko bekatu moduko 
baten eraginez, gramatika-it zulpena metodoak hizkunt za idat ziko testu 
literarioak erabilt zen zituenean ia soil-soilik. 

Bestalde, begi-bistakoa da gure eskoletan izena ematen duten ikasleen 
lehentasunezko helburua ez dela gure hizkunt zan idat zitako poesia 
ulert zea, eta, are gut xiago, gure hizkunt zako idazleak izatea. Baina, aldiz, 
erabilera ikaskunt za dela oinarri hart zen badugu, garrant zi handikoa izan 
liteke erabilera-mota bakoit zak ikaskunt zari egin diezaiokeen ekarpena 
aztert zea; bereziki, erabilera estetikoak egin dezakeen ekarpena, modu 
nagusiki hart zailean erabiliz gero. 

Ildo horretatik, erabilera estetikoei indar berezia ematen diete erabilera 
adierazgarria kont zeptuak, Europako Erreferent zia Markoak propo-
sat zen dituen pert sonaren gaitasun orokorrekin duen harremanak (batik 
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bat, “izaten jakiteko” gaitasunarekin duenak) eta pert sona osotasunean 
(eta ez haren alderdi intelektual edo arrazionala soilik) inplikat zearen 
ideiak; eta, ikuspegi horretatik, gomendagarriak dira H2ko ikasgelarako. 

Bestalde, jardun hart zailea (ahozko edo idat zizko testuen irakurketa, 
ulermena eta interpretazioa) zent zu osoko jardun gisa hart zeak eta 
nahitaez ekoizpen-jardunei ez at xikit zeak aukera ematen du erabi-
lera estetikoak barne hart zen dituzten ikaskunt za-atazak pent sat zeko, 
horietatik abiatuta, eta erabilerak bult zaturiko ikaskunt za-prozesuak 
ustiatuz horietan. 

Gogoeta ere nabarment zekoa da ikasgelako hizkunt zaren erabileraren 
ezaugarrien artean. Izan ere, ezaugarri horri esker, garrant zi espezi-
fi ko handia hart zen du hizkunt zaren kont zient ziak komunikazio- eta 
ikaskunt za-prozesuetan. 

Ikasgelako elkarreraginaren baldint zei esker, mezuen esanahiaren arre-
tari eut siko zaio, eta, aldi berean, arreta emango zaie mezuen alderdi for-
mal eta funt zionalei ere; “foku bikoit za” esaten diote horri aditu bat zuek 
(Bange, 1992): esanahiaren fokua eta formaren fokua.

Ikasgelatik kanpoko elkarreraginaren baldint zek presioa eragiten dute 
mezuaren edukiari buruz, eta, horren ondorioz, alde batera ut zi ohi da 
esanahi horren negoziazioari hert siki loturik ez dagoen formaren gaineko 
beste edozein gogoeta; ikasgelan, aldiz, berez zilegi izan daiteke elkarriz-
ketetan formari arreta ematea. 

Multimodalitatea ere ezaugarri aipagarria da, hizkunt zaren erabilerari 
dagokionez. Nire irit zian, ikasgelako ikaskunt za-jardunetan, eraba-
teko nagusitasuna hartu du komunikazioaren alderdi linguistikoak, eta, 
horren eraginez, ez zaio behar adinako arretarik eman multimodalitateari, 
hizkunt zaren erabilera orok berezkoa duen arren eta ikus-ent zunezko 
komunikazioan oinarrituriko gizarte modernoetan gero eta present zia 
nabariagoa duen arren. 

Hala, trebakunt za ustela izango da ikasgelan hizkunt zaren erabilera 
lant zean komunikazioaren multimodalitatea aint zat hart zen ez duena. 
Horrez gainera, komunikazioaren multimodalitatea kanpo-euskarri 
bikaina da H2ko ikasleek forma linguistikoen jabekunt zan izan lit zaketen 
gabeziei aurre egiteko. 

Azkenik, hizkunt zaren erabilera kritikoa azpimarratu nahi nuke, dis-
kurt soaren analisi kritikoak eta literazitate kritikoko ikerketek aint zat 
hartua. 

Gaur egungo munduan, diskurt soen zurrunbilo batean bizi da herrita-
rra: diskurt soek inguratuta, diskurt soek jazarrita eta haien nahasmen 
batean. Hala, hizkunt za jakin baten erabilt zaile gaitua izateak ezinbestean 
eskat zen du erabilt zaile kritikoa izatea. 

Cassany irakasle eta lankideak lau gaitasun hauekin lot zen du, hain zuzen 
ere, hizkunt zaren erabilera kritikoa: 
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3. Ikasgelako 

hizkunt zaren 

erabilera: 

ikaskunt zarako 

bitartekarit za

• Diskurt so-gaitasun kritikoen jabe den pert sonak modu autonomoan 
ulert zen ditu bere inguruko diskurt soen azpian dauden hizkunt za-
-xedea, asmo pragmatikoa eta ikuspegiak.

• Diskurt so horiek zer testuingurutatik abiatuta landu diren jabet zen da 
(eduki kognitiboa, diskurt soaren generoa, hiztunen komunitatea, etab.). 

• Gai da bere jarrera defendat zeko diskurt so alternatiboak eraikit zeko, 
aurrekoekin lotura polifonikoa edo intertestuala dutela. 

• Eskuragarri dituen baliabide linguistiko guztiak erabilt zen ditu bere 
irit zia bigarren diskurt so horien bidez adierazteko, modu diskurt siboan. 

Diskurt soaren analisi kritikoaren teorien eratorpen didaktikoek, orain 
artean, bn hizkunt zaren irakaskunt zari eman diote arreta, batik bat 
idat zizko hizkunt zaren irakaskunt zari; baina ez dago arrazoirik horiek 
bigarren hizkunt zen didaktikara eta diskurt so-molde guztietara –ahozko 
nahiz idat zizko– ez zabalt zeko. 

Atal hau amait zeko, H2ko ikasleak ikasgelan egin dit zakeen hizkunt za 
horren erabilera-moldeen sailkapen bat proposatuko dugu; hau da, ikas-
leak zer diskurt so-jardun sozialetan parte har dezakeen zehaztuko dugu. 

Lehenik eta behin, bereizi egin behar dira gertaera jakin batean parte 
hart zen duten kide aktiboak eta gertaera horren kanpo-behat zaile gisa 
dihardutenak. Kanpo-behat zaileek berez haiei begira ekoit ziak ez diren 
mezuak jasot zen eta interpretat zen dituzte: hala, elkarreraginetik kanpo 
geldi daitezke. 

Gertaeren kanpo-behat zaileen prototipoa fi kzio-generoen hart zaileak 
dira: testuenak (eleberria, poesia) nahiz genero eszenikoenak (ant zer-
kia), edo ikus-ent zunezkoenak (zinema eta telebista). Gertaera batean 
parte hart zen duten kideek, aldiz, berariaz beraiei bideratutako mezuak 
jasot zen dituzte (eta igorri ere egin dit zakete), eta modu askotara gauza 
dezakete parte-hart zea: 

a. Beste kide bat zuekin elkarreraginean jardunez (mezu teilakatuak 
ekoiztea eta jasot zea, modu arautuan nahiz bat-batekoan: solasaldiak, 
hit zaldiak, elkarrizketak, tertuliak…). 

b. Mezuaren igorle gisa: ahozko mint zaldiak edo mezu idat ziak igo-
rriz, hart zaile indibidual nahiz kolektiboei, ezagun nahiz ezezagunei, 
espezifi ko nahiz zehaztugabeei, presente nahiz absenteei, etab. 

c. Mezuen hart zaile gisa, igorpenari dagozkion ezaugarrien ezaugarri 
korrelatiboekin. 

Sarreran nabarmendu dugunez, hizkunt zaren erabileran, alderdi jakinga-
rria da ikaskunt zarako bitartekarit za. Kont zeptu horren lehen hurbilketa, 
hizkunt zen irakaskunt zaren esparruan, aurreko mendeko 80ko hamarral-
dian egin zen; autonomia garat zeko proposamenen eta “ikasten ikasteko” 
proposamenen eskutik, hain zuzen ere. 
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Proposamen horiek fi nkatutako ikaskunt za-helburu berriei loturiko 
jardunetan, komunikazio-eremua zen ikasgela (irakaslearen eta ikas-
leen artekoa, nahiz ikasleen beren artekoa), eta, eremu horretan, gaia 
eta ekint za ez ziren aurreko atalean landutakoen moduko jardun sozia-
letan parte hart zea, baizik eta ikaskunt za-prozesuaren beraren gara-
pena eta ikasle bakoit zak prozesu hori gauzat zeko baliat zen zituen 
estrategiak.

Europako Erreferent zia Markoaren 2. kapituluan, haren oinarri hartutako 
ikuspegia laburbilduta dago paragrafo labur batean: “ekint zara bideratu-
tako ikuspegia”, hain zuzen ere. 

Atal horretan esaten denez, hizkunt zen ikaskunt zan eta erabileran, 
pert sonek “gaitasun orokor zein komunikazio-gaitasun bat zuk garat zen 
dituzte”. Eta “jarduera horien gainean duten kontrolaren bidez, parte-
-hart zaileek beren gaitasunak sendotu edo aldatuko dituzte”. 

Nire irit zian, azken esaldi horrek (hau da, gaitasunak sendotu edo 
aldat zeak) ikaskunt zari buruzko ikuspegi berri bat adierazten du, eta, 
ikaskunt za gerta dadin, ikaskunt za gauzat zeko ekint zen kontrola ikasleen 
esku uztea eskat zen du. Horrek, nire ustez, aldaketa handia dakar, irakas-
learen eta ikasleen funt zioei dagokienez: zabaldu eta sakondu egiten ditu 
autonomiaren eta ikasten ikastearen kont zeptuak, edo, gut xienez, irakas-
leen trebakunt zan eta materialen lanketan kont zeptu horiek praktikara 
eramateko modua. 

Izan ere, koska ez da ikasleek hizkunt za ikasteko teknika eta estrategia 
eraginkorragoak bereganat zea soilik, ezta curriculuma amaitutakoan 
H2ren ikaskunt za modu autonomoan jarrait zeko prestatuta egotea ere 
(bizi osoan zehar luza baitaiteke prozesu hori); prozesuaren kontrola 
irakasleak ikaslearen esku uztea da gakoa, prozesu hori eraginkorra izan 
dadin, hemen eta orain. 

Proposamen horren oinarrian Vigot sky-ren tesi bat dago: goren mailako 
adimen-prozesu oro bi une bereizitan gertat zen dela dioena, hain zuzen. 
Tesi horren arabera, hasieran, subjektuaz kanpo gauzat zen da prozesua, 
gaitasun handiagoa duen beste subjektu batekin elkarreraginean; elkarre-
ragin horrek aukera ematen dio bere kabuz egin ezingo lukeen zerbait 
egiteko, eta, kanpo-lankidet zan bermatutako jardun horren bidez, prozesu 
hori bera modu autonomoan gauzat zeko beharrezko baliabideak barne-
rat zen eta bere egiten ditu subjektuak.

J. Bruner-ek (1966) kanpo-euskarriaren metafora ezaguna erabili zuen 
prozesu hori azalt zeko, eta H2ren ikaskunt zari begira eskaint zen dituen 
aukerak ikertu dituzte hainbat egilek (ikus, adibidez, Donato 1994, eta 
Lantolf & Thorne 2006). 

Ikasgelako diskurt soaren azterketak agerian ut zi du ikasleek nola erai-
kit zen duten ezagut za elkarrekin; azterketa horrek erakut si duenez, solas-
kide adituagoaren kanpo-euskarriaren metafora elkarreragin linguistikoan 
oinarrituriko kanpo-euskarriaren metafora bilakatu da. 
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Era berean, fenomeno horren gakoa kanpo-euskarriak berez duen indarra 
da, euskarri hori eskaint zen duena adituagoa izatea baino gehiago; ildo 
horretatik, ekarpen bereziki interesgarriak egin dituzte, besteak beste, 
Donato (1994) eta Lantolf (2000) egileek, “kidekoen arteko kanpo-euska-
rria” ardat z hartuta; edo Van Lierrek (1993), zeinak baitio kanpo-euskarria 
ez dela mekanismo estatiko bat, baizik eta prozesu dinamiko bat, gaitasun 
apalagoa duen kidearen ekimenez abiat zen dena eta haren eskakizunen ara-
bera garat zen dena. 

Egile horren beraren arabera, ikasleak lau motatako elkarreraginak bidera 
dit zake ikasgelan: kide adituagoekikoa (irakaslea), maila bereko beste 
ikaskide bat zuekikoa, maila apalagoko ikaskideekikoa (“irakat siz ikasi 
egiten da”) eta norberarekikoa, bere baitan dituen baliabideekikoa. 

Bada beste ikerketa-ildo bat ikuspegi interesgarriak eskaint zen ari dena: 
ikaslearen barne-diskurt soarena (De Guerrero 1994, Ushakova 1994), 
hau da, pert sona batek nola lagunt zen dion bere buruari bereziki kon-
plexua edo zaila gertat zen zaion ekint za bat gauzat zeko. 

Egiten ari den edo egin behar dituen hurrenez hurreneko eragiketak ahoz 
adieraziz, pert sonak hobeto menderat zen du bere ekint za; edo buruz 
edo ia isilka esaldiak edo egiturak errepikatuz, hobeto bereganat zen ditu 
horiek, eta eraginkortasun handiagoz ikasten ditu. 

Egile askok arreta eman diote ikasgelako diskurt soari. Baina nire ustez 
H2ko ikasgelarako adierazgarrien eta emankorren diren bi ekarpenak 
aipatuko ditut hemen. Mercer-ek (2004) ikasgelako elkarrizketa modura 
deskribat zen du irakaskunt za-ikaskunt zako jarduera2. 

Diskurt so-genero hori ikasgelaren testuingurura aplikatuta, agerian uzten 
du elkarrizketa partikular oro nola den pert sonak bere solaskideekin duen 
elkarrizketa askoz ere luzeago baten pasarte soila; izan ere, elkarrizketa 
oro, baita ikasgelakoa ere, solaskideek aldez aurreko beren elkarrizketa-
-trukeetan zehar sortutako testuinguru kognitibo batean oinarrit zen da, 
unean uneko egoeraren testuinguruan ez ezik. 

Ikasgelako elkarrizketa horiek hiru motatakoak izan daitezke, Mercer-en 
arabera: eztabaida-elkarrizketa, metaketa-elkarrizketa eta ikerketa-elka-
rrizketa. Lehen motako elkarrizketa desegokia da, ez baitu lagunt zen 
elkarrekin ezagut zak eraikit zen, ezta elkarreragina gauzat zen ere; eta 
bigarrena ant zua da, parte-hart zaileen saioak irizpide kritikorik gabe 
metat ze hut sean baitat za. 

Beraz, ikerketa-elkarrizketa da interesgarriena; jende guztiak bere ekar-
penak egin dit zan sustat zen dute mota horretako elkarrizketek, ekarpen 
arrazoituak eta kritikari irekiak, betiere.

2. Ikus, halaber, Esteve 2009.
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.1:

Van Ller-ek (1993) hainbat parametro erabili zituen irakasleen eta ikas-
leen arteko elkarreraginak deskribat zeko, eta hainbat elkarreragin-maila 
bereizi zituen, parametro horien arabera. 

Sailkapen horretan, transmisio-eredua da mailarik apalena; hau da, irakas-
leak ezagut za-mult zo bat eskaint zean dat zana, ikasleek jaso eta barnera 
dezaten; eta jasoena, eraldaketa-eredua, irakasleak ikasleen gaitasunak 
eta ezagut zak ahalik eta gehien garat zen lagunt zean dat zana. 

Eredurik t xiroenetik eredurik aberat senera jauzi egiteko, Van Ller irakas-
leak kontingente derit zon diskurt soa oinarri hartu behar da, hau da, ikas-
leen jardunari begirako eta haren mendeko diskurt soa; eta, hala izan 
dadin, hainbat baldint za bete behar ditu, hala nola elkarrizketa bidezko 
elkarreragina izatea, eta ez bakarrizketa. 

Ikasgelako diskurt soaren ezaugarri horiek hobeto aztert zeko, gaztelania 
at zerriko hizkunt za gisa irakasteko eskola baten pasarte labur bat aur-
keztu, eta haren gaineko iruzkina egingo dut. 

Pasarte horretan, ikasleak talde t xikitan dihardute, komunikazio-ataza 
bat gauzat zen: hain zuzen ere, pert sona jakin batent zako oparia aukeratu 
behar dute. Taldekide batek zapia erostea proposatu du, eta honela gau-
zatu da ondorengo elkarreragina: 

 I 1 Ik.-  A mi… parece caro.

 2 2 Ik.-  ¿Un pañuelo te parece caro? ¿Cómo es un pañuelo barato?

 3 1 Ik.-  Mmm… Un pañuelo barato es… no… un pañuelo no es de… silk.

 4 3 Ik.-  Profesora.

 5 I.-  ¿Si?

 6 3 Ik.-  ¿Silk?

 7 I.-  Seda. (“SEDA” idat zi du A3ren koadernoan).

 8 3 Ik.-  Seda. Silk, seda… ¿La seda?

 9 I.-  Sí, femenino. Un caro… pañuelo de fi na… seda.

 10 1 Ik.-  Un pañuelo barato es un pañuelo no es de fi na seda.

 11 I.-  Un pañuelo barato es un pañuelo QUE no es de fi na seda.

 12 1 Ik.-  Un pañuelo barato es un pañuelo que no es de fi na seda.

 13 I.-  Muy bien, seguid.

 14 2 Ik.-  Mmm… ¿Un pañuelo de seda? ¿Cómo, un pañuelo de seda?

 15 3 Ik.-   ¿Quieres decir… mm… un pañuel o para la cabeza o para… la… 
nariz?

 16 1Ik.-  [Un pañuelo para la nariz.

 17 2 Ik.-  [Un pañuelo para la cabeza.

 18 barreak 
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Pasarte labur horretan, hiru gertaldi bereiz daitezke:

• 1. gertaldia: 1-3 lerroak

• 2. gertaldia: 4-13 lerroak

• 3. gertaldia: 14-18 lerroak

1. gertaldian, bi ikasle saiat zen ari dira haietako baten (1 Ik.) lehen esku-
-hart zearen esanahia negoziat zen. Haren mezuaren edukian jarria dute 
arreta, zertan dat zan oso ongi ez dakiten desadostasun bat konpondu 
nahian. 2 Ikasleak jakin nahi du 1 Ikaslearen arabera zer den zapi merke 
bat, ezin baitezake imajinatu objektu hori garestia izan daitekeenik. 

Bere bigarren esku-hart zearen amaieran, 1 Ikasleak ingelesera jo du, esan 
nahi duena argit zeko, 2 Ikasleak horrela ulertuko diolakoan. Gertaldi 
horretan guztian, ikasleek H2 erabili dute, hizkunt za horren jatorrizko 
hiztunek ikasgelatik kanpo egingo luketen moduan (alde batera ut zita, 
noski, beren enunt ziatuen zuzentasun linguistikoa). Irakasleak ez du esku 
hartu, it xuraz, nahiz eta ikasleen ekoizpenek, inperfektuak edo anbiguoak 
izanik, horretara bult zatu ahal izan zezaketen. 

Hirugarren gertaldian, jarraipena izan zezakeen elkarrizketak, baina 
3 Ikasleak erabaki du “silk” adierazteko gaztelaniazko hit za ikasi nahi 
duela. Horrek gertaldi luze bat ekarri du, eta, gertaldi horretan, funt zio 
berriak hartu ditu H2k, zerikusia dutenak ikaskunt zarekin, baina, batez 
ere, eta funt sezkoa dena, aurreko gertaldian abiatutako komunikazioa 
gauzat zearekin. Azter dit zagun bigarren gertaldian parte-hart zaileek 
izandako esku-hart zeak zehat zago: 

3 Ikasleak lagunt za eskatu dio irakasleari, ingelesezko “silk” hit zaren 
gaztelaniazko ordaina zein den eta zer genero gramatikal dagokion jaki-
teko. Helburu bera lortuko zuen hit za hiztegian begiratuta ere; baina, era-
bateko zilegitasunez, biderik bizkorrena hart zea erabaki du. 

Irakaslearekiko elkarrizketa eraginkor bat gertatu da, 3 Ikasleak egindako 
elipsi sintaktikoei esker (6. lerroa: “¿Silk?”; 8. lerroa: “¿La seda?), era-
ginkortasuna lort zeari begira, hain zuzen ere. 

Kontraste gisa, gogora ekar dezakegu garai bateko jarduna, zeinak 
behart zen bait zuen irakaslea ikaslearen solas-haria etetera, galdera osorik 
formulatuta eskaint zeko (“¿Cómo se dice silk en español?”), ikasleak 
esaldia errepika zezan, zuzen ekoit zi arte. 

Kontuan hartu beharra dago, hala ere, 8. lerroko lehenengo hiru hit zak ez 
direla irakasleari zuzenduak; 3 Ikasleak bere buruari esan dizkio, hit zez 
eta haien esanahiaz jabetu nahian bezala. Bere t xandaren amaieran gal-
dera egiten duenean soilik ari zaio irakasleari hizketan. 

Ant zeko zerbait gertat zen da –gauza berbera ez den arren– 1 Ikasleak 
gertaldi honetan dituen esku-hart zeetan (10. eta 12. lerroetan). Norekin 
ari da hizketan? Zer esaten ari da? Nori ari zaio hizketan? Eta zergatik? 
Seguru asko, 2 Ikasleak lehen gertaldian egindako galderari erant zun nahi 
dio; baina, horretan ari bada, aitortu behar dugu eduki hori adierazia ziola 
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gertaldi horren erant zunean: beraz, enunt ziatu erredundantea formulat zen 
arituko lit zateke, eta, hala balit z, erredundant zia horren komunikazio-
-funt zioa zein den aztertu beharko genuke. 

Ikaslea, hemen, irakasleak eman berri dizkion baliabideez jabet zen ari da; 
litekeena da, aldi berean, irakasleari erakut si nahi izatea ikasle saiatua eta 
argia dela, eta hark irakasten diona ikasten duela. 

Baina, nolanahi ere, hizkunt zaren erabilera berezi bat egiten ari da, H2 
ikastera bideratua: egitura eta forma linguistikoak errepikat zen ari da, 
baina –joera konduktista eta estrukturalistako irakaskunt za ezaugarrit zen 
duten errepikapenezko jardunetan ez bezala– gai eta xede komun bat zuei 

buruzko elkarrizketa baten baitan, eta, are garrant zizkoagoa dena, bere 

ekimenez eta bere asmoen arabera, inork halakorik agindu gabe. 

Azter dit zagun, orain, gertaldi horren baitan irakasleak gauzatutako esku-
-hart zeak: lehenengo hiruretan (5., 7. eta 9. lerroak) 3 Ikaslearen eskaki-
zunari erant zuten dio, ikasle horrek erabili dituenen ant zeko estiloa eta 
estrategiak erabilita. 

Baina ikaslearen premia zehat za zein den ohartuta (lexikoaren ezagut za), 
osatu egin du informazioa, hit za ikaslearen koadernoan idat ziz: irakasleak 
hizkunt zaren erabileraren multimodalitatea lant zeko dituen baliabidearen 
erakusgarri labur baina oso aberat sa da hori; horri esker, eraginkortasun 
handiagoz erant zun dio ikaslearen galderari, eta ezagut za osoagoa ber-
matu dio (nola esaten den eta nola idazten den; litekeena bait zen ikasleak 
bestelako grafi a bat ere pent sat zea, hala nola “ceda”, edo ongi ez bereiz-
tea “seda” eta “seta” hit zak, etab.). 

Era berean, 9. lerroko esku-hart zean, beste baliabide bat zuk erabili ditu 
eraginkortasunaren mesedetan: ikasleak artikulua erabili du generoaren 
bereizgarria adierazteko, eta irakasleak kategoria gramatikala esanez 
erant zun dio (“femenino”), eta izenen generoen arteko kontrastearen 
bidez osatu du erant zuna, gainera. 

Irakasleak emandako informazio linguistiko horren jarraian, 1 Ikasleak 
esku hartu du, jada azaldu dugunez; eta irakasleak esku-hart ze baten 
bidez erant zun dio (11. lerroa), 1 Ikasleak formulatu berri duen esaldiaren 
forma zuzena emanez, hain zuzen ere. Eta ikasleak informazio hori at xiki 
du, oker egindako esaldia berriro formulat zean. 

Forma linguistikoa ardat z duen gertaldi hori amait zeko, irakasleak esal-
diari onirit zia eman, eta lanean jarrait zeko esan die. 

Gertaldi horren alderdirik interesgarriena hau da: ohart zea nola aldatu 
den arretaren gunea zent zutik formara eta nola gertatu den hori ikasleen 
ekimenez eta, hein handi batean, haien kontrolpean. Era berean, ekoiz-
penak bere bidea jarraitu du, elkarrizketaren esanahi eta xede orokorrari 
arreta emanez. 

Hirugarren gertaldiaren abiapuntua 2 Ikaslearen esku-hart zea da (14. 
lerroa). Ikasleak irakaslearen jarraibideak bete ditu, eta elkarrizketaren 
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4. Ondorioak

lehengo gaiari heldu dio berriro; hori egitean, berriro proposatu du nego-
ziazioa, 1 Ikasleak 12. lerroan egindako esku-hart zearen esanahiari buruz. 

Azpimarrat zekoa da, beraz, 2 Ikasleak at xiki egin duela 1 Ikaslearen 
esku-hart zearen balio bikoit za: ez soilik irakasleak emandako baliabide 
linguistikoak bere egin izanaren adierazpen gisa, baizik eta 1 Ikasleak 
transmititu nahi duen baina guztiz lort zen ez duen mezu horren adieraz-
pen gisa. 1 Ikaslearen lexikoan bada 2 Ikasleari zalant za sort zen dion 
zerbait, berak munduaz duen ezagut zarekin guztiz bat ez datorren zerbait. 

Une horretan, 3 Ikasleak berriro lagundu dio taldeari (15. lerroa), argitu 
baitu zapia sudurra garbit zeko patrikan eraman ohi den osagarria nahiz 
buruan ezart zen den janzkeraren osagarria izan daitekeela; horrela, ebat zi 
egin du bere bi kideen artean komunikazio-arazoa sort zen zuen anbiguo-
tasuna, azken bi esku-hart zeek eta amaierako barreek erakusten dutenez. 

Ikusi dugunez, H2ko eskola bateko pasarte oso laburra izan arren, ikas-
kunt za-prozesu eraginkorrean hizkunt zak betet zen dituen funt zioen uga-
ritasunaren erakusgarri asko bilt zen ditu, eta saioan parte hart zen ari diren 
ikasleek funt zio horietara erabateko naturaltasunez jot zen dutela erakus-
ten du. Gure ardura izango da funt zio horiek eta horien adierazpenak eza-
gut zea eta gure jardun didaktikoan horiei behar adinako etekina aterat zea. 

Ondorio gisa, ikasgelako hizkunt zaren erabileraren ezaugarri nagusiak 
aipatuko ditugu, ikasgelan ari diren kide guztiak –hau da, irakasleak 
nahiz ikasleak– kontuan hartuta.

Lehenik eta behin, guztiek ematen diete arreta solaskideek erabilt zen 
dituzten esapideen zent zuari eta esapide horiek erabilt zeko asmoei. Horri 
esker, lankidet zan lant zen dute ulermena, balizko akat sak eta kohe-
rent ziarik ezak zuzenduz. Estrategia hori bera erabilt zen dute jatorrizko 
hiztunek (eta jatorrizko hiztun ez direnek ere, ikasgelatik kanpoko elka-
rrizketetan), modu eraginkorrean elkarrekin komunikat zeko. 

Esanahiari lehentasunezko arreta emateaz gainera, adierazpen linguis-
tikoen formari ere erreparat zen zaie, eta hainbat komunikazio-arazo 
konpont zeko aukera ematen du horrek. 

Hemen ere, ikasgelatik kanpoko munduarekiko elkarreraginetan beza-
laxe jarduten da, baina desberdintasun honekin: estrategia hau askoz ere 
sarriago erabilt zen da ikasgelan, komunikazio-arazoak sort zeko arrisku 
handiagoa dagoelako, lehen aipatutako okerren eta koherent ziarik ezaren 
ondorioz, baina baita H2ren ikasleek hizkunt zaren erabilerari dagokionez 
dituzten ezagut za faltaren eta gabezien ondorioz ere.

Gainera, formari arreta ematera bult za dezake askotariko ikaskunt za-tek-
nikak baliat zeak –hala nola ikasi berri diren baliabideak buruz ikastea edo 
fi nkat zea (aztertutako pasartean ikusi dugunez)– edo kanpoko lagunt zara 
jot zeak (adibidez, hiztegiak, kont sulta-liburuak, irakaslearen lagunt za, 
etab.). Gorago esan dugunez, egile bat zuek (batik bat P. Bange-k) “foku 
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bikoit za” derit zote ikasgelako diskurt soaren ezaugarri horri. Eta atazetan 
oinarrituriko irakaskunt za-molde berrien oinarria da. 

Giza komunikazioan, lankidet za da oinarrizko print zipioetako bat. 
Lankidet za elkarrizketaren analisiaren funt sezko gakoetako bat da 
(Grice-k erakut si zuenez, bere maxima ezagunen bidez); eta, ikasgelako 
diskurt soan, balio berriak hart zen ditu, aldez aurretik elkarrizketa natura-
lean zituenen kalterik gabe.

Askoz ere gehiagotan egin behar izaten da esanahiaren eta esapideen 
zent zuari buruzko negoziazioa, ikasgelaren beraren ezaugarriak direla 
eta; baina, gainera, atazak eta ikaskunt za-problemak elkarrekin ebazteak 
parte-hart zaile guztien lankidet za berezi bat eskat zen du. 

Hala, lankidet za-mota horri “kanpo-euskarri” deitu diote egile bat zuek, 
Brunner-i jarraituz. H2ren irakaskunt zaren esparruan, edozein solaskidek 
eskain dit zake euskarri horiek, ez soilik gaitasun gorena duenak. 

Leo van Lier eta Neil Mercer dira, lehen esan dugunez, interpretazio 
horren aldeko aditu nagusietakoak. 

Ikasgelako diskurt soan baldint za horiek guztiak betez gero, baldint za 
horiek bete gabe baino errazagoa izango da ikaskunt za eraginkorra ger-
tat zea. Eta ikasgelako jardunetan parte hart zen duten kide guztiek dute 
zeinek bere eginkizuna, baldint za horiek lort zeari begira. Batik bat 
irakasleak, ikasgela gobernat zeko ardura duen aldetik. 
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