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Hizkuntzaren izariak:
tenkere, pragmatika
eta esanahia *
Diane larsen-Freeman

Hizkuntz irakasleak daudenetik,
aburu eta iritzi desberdinak egon
<lira hizkuntza irakasteko metodo
hoberenari buruz1. Mende honen er
dialdean, eta hizkuntzalaritza es
trukturala edo deskribatzailearen
eraginez, eritzirik hedatuena zen hiz
kuntza arlo hierarkikotan, edo mai
latan, eratua zegoela. Arlo horiek
hizkuntzaren estruktura fonologiko,
morfologiko eta sintaktikoak zeuz
katen. Planteamendu horri dagokion
syllabusa, hizkuntz irakaskuntzan,
syllabus estrukturala da. Ikastaroe
tan eta testu-liburuetan, ikasgai edo
unitate bakoitzean estruktura bat
edo beste azaltzen zen. Ikastaro eta
liburu horietan, estrukturak ordena
tzeko kriterioa konplexutasuna zen.
Estrukturarik errazenekin hasten
zen zailenekin bukatzeko.

1960-70 hamarkadaren azken ur
teetan eta 1970en hamarkadan, Dell
Hymes (1986) eta David Wilkins
(1976) bezalako hizkuntzalarien era
gina dela medio, gure lehentasunak
aldatu egin ziren. Ikasleen hizkuntz
gaitasuna garatu ordez, ikasleen gai-

tasun komunikatiboaren garapena
bihurtu zen helburu nagusia. Era be
rean, syllabus estrukturaletik erabi
lera pragmatiko edo hizkuntzaren
funtzioen inguruan antolatutako
syllabusera joan ginen.
Orain dela gutxi, Stephen Kra

shen-ek eta Tracy Terrell-ek (1983)
esan digute oinarrizko hizkuntz ikas
taroetan syllabus semantikoa erabili
behar dugula. Syllabus semantiko
honetan, ariketak egoera eta interes
guneen inguruan antolatzen <lira,eta
ez estruktura edo hizkuntz funtzioen
inguruan. Nahiz eta syllabus estruk
turala, funtzionala eta semantikoa
<lauden aukera bakarrak ez izan,
hiru syllabus-mota hauek erakusten
digute hizkuntza guztiek hiru izari,
dimentsio edo aspektu dauzkatela
elkarrekintzan: tankera/estruktura,
funtzioa/pragmatika eta esanahia/
semantika.
Syllabus estrukturala, semantikoa

edo nozional-funtzionala proposa
tzen dutenek nagusitasuna hizkun
tzaren hiru dimentsio horietatik bati

* Ingelesez «The Dimensions of Language: Form, Pragmatics and Meaning», TESOL Spain
(1987.eko udaberriko alea) aldizkarian argitaratua. Beraien baimenez itzulia eta berrargitaratua.
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pragmatika--+- .•..

ematea erabaki dute, ikasleek men
peratu behar dituzten gaiak aukera
tzekoan. Syllabus bat aukeratzea,
eta horrekin hizkuntz dimentsio bat
azpimarratzea, ez da hain gauza pro
blematikoa. Benetako problema sor
tzen da syllabusak markatzen duen
helburua eta helburu hori lortzeko
bideak nahasten direnean.

Syllabusa aukeratu eta gero, har
tu behar ditugu beste erabakiak. Bi
garren erabakitze-txanda bonetan,
syllabusaren unitate bakoitzaren be
tebehar nagusia definitu behar dugu.
Geure buruari galdetu behar diogu
na zera da: syllabusaren unitate
honetako betebehar nagusia estruk
turala, semantikoa ala funtzional/
pragmatikoa da? Nik proposatu
nahi dudana da syllabus-mota eta
syllabusaren unitate jakin baten be
tebehar nagusia ez direla nahitaez
isomorfikoak, mota berberakoak.
Adibide bat emateko, ingelesezko

syllabus estruktural tipiko baten uni
tate batean, aditz konposatuak jorra
daitezke. Unitate horretan, ikasleek
aditz konposatuak eratzen ikasi be
harko dute eta zeintzu diren aditz
ebakikorrak eta zeintzu ebakigai
tzak. Gainera, aditz horien erabile
rako baldintza pragmatikoak ikasi

Hizkuntzaren izariak

tankera

beharko dituzte; adibidez, aditz kon
posatuak maiz aditz sinpleak baino
formalagoak direla. Hala eta guztiz,
hemen zailtasunik haundiena aditz
konposatuen esanahia da. Ingelesez
ko look (begiratu) aditzaren eta up
(gain, goi) partikularen esanahiak
ezagutzen badituzu ere, hori ez da
nahikoa look up aditz konposatua
ren esanahia determinatzeko (bilatu
(hiztegian), errespetatu, bisitatu, ho
beagotu, etab.)2.
Aditz konposatuen konplexutasu

na eta ikasleen ezagutza kontutan
hartuz, zein hizkuntz izari azpima
rratu behar dugun erabaki dezake
gu. Aditz konposatuen aspektu eta
dimentsio guztiak irakatsi beharko
ditugu, noski; baina denborarik ge
hiena hitz eta esanahien parekatzeari
eman behar diogu, eta ez erabilera
ren pragmatikari. Nahiz eta aditz
konposatuak normalean syllabus es
trukturaletan irakasten diren, haien
semantika da ikasleentzat benetan
zaila.
Irakaskuntzarako daukagun den

bora osoa3 diagrama batez erakusten
badugu, esanahiari eman beharko
diogu parterik haundiena; bigarrena
tankerarentzat izango da eta zatirik
tipiena, pragmatikarentzat:
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Beste adibide bat emateko, sylla
bus funtzional baten unitate tipiko
bat har dezagun: aurkezpenak. Inge
lesezko aurkezpenei buruz, zer da
ikasi behar duguna? Tankeraren al
detik, badaude modu asko pertsona
bat beste bati aurkezteko:
This is .
May I introduce you to ?
I'd like you to meet .
I'd like to present to you.
Do you know ?
Let me introduce you to .
Allow me to introduce you to .

Ikasleek aurkezpenak egiteko
modu guzti hauek ikasi bekarko di
tuzte. Dimentsio semantikoan, lan

tankera------+--

bakarra da aurkezpenetan erabiltzen
diren hitzak ikastea; eta, egia esan,
hau ere ez da gustiz beharrezkoa, ho
rietatik asko formula sozialak bait
<lira.Pragmatikaren arloan, ikasleak
ikasi behar ditu egoera sozial desber
dinetan (festan, bilera ofizialetan,
etab.) eta pertsona desberdinak
aurkezteko formula egokiak.
Orduan, ikusten dugunez, nahiz

eta unitatea syllabus funtzional bate
tik hartua izan, hemen bai aspektu
formalari (tankerari) eta bai dimen
tsio funtzional/pragmatikoari kasu
egin behar diegu, ikasleek unitatea
ikas dezaten. Aspektu semantikoa,
alderantziz, ez da oztopo haundia
izango ikasleentzat.
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Laburbilduz, syllabus bateko edo
zein unitatetan, daukagun denbora
tankera, esanahia eta erabilera prag
matikoa irakasteko erabili eta zatitu
behar dugu. Azpimarratu behar du
gun aspektua, hala ere, ez da bat eta
bera izango unitate guztietan. Sylla
bus-motak ez du aldez aurretik deter
minatzen unitate guztien eginkizuna.
Hori horrela balitz, irakaskuntza di
mentsio bakarrekoa izango lizateke,
behin syllabusa aukeratuz gero. Bai
na ez da horrela. Gure eginkizuna
aldakorra da, hizkuntzaren konple-

Hizkuntzaren izariak

xutasuna eta ikasleen ezagutza-mai
la direla eta.

'OHARRAK
1 Artikulu honetako zati batzuk Larsen-Free

man eta Celce-Murcia (1983) liburutik egokituak
dira.

2 Deskribapen hau oso azalekoa da. Aditz
konposatuei buruz xehetasun gehiago izateko,
ikus Celce-Murcia eta Larsen-Freeman (1985).

3 Irakaskuntzaren denbora bere osotasunean
hartu behar dugu, eginkizuna ez bait da berdina
izango maila guztietako ikasleentzat. Adibidez,
ingelesezko ikasle aurreratuek denbora gehiago
erabiliko dute aditz konposatuen pragmatika
lantzen, eta gutxiago beste bi dimentsioetan.
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Itzultzailea: J.l.Hualde

siones, bien sea en un curso dado o a lo largo
de cursos sucesivos. El recalcar una dimensión
más que otra, dedicándole más tiempo y aten
ción, debiera depender de la complejidad inhe
rente de la lengua y del conocimiento que el
estudiante tenga en ese momento, y no ser de
terminado a priori para todas las unidades por
el tipo de syllabus que se adopte.

LAS DIMENSIONES DE LA LENGUA: FORMA, PRAGMATICA
Y SIGNIFICADO

En todas las lenguas puede apreciarse la
existencia de tres dimensiones en estrecha re
lación: forma/estructura, función/pragmática y
significado/semántica.

Sea cual sea la unidad de un determinado
syllabus, parte del tiempo de instrucción de
biera dedicarse al estudio de sus tres dimen-
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THE DIMENSIONS OF LANGUAGE: FORM, PRAGMATICS
AND MEANING

All languages consist of three interacting
. dimensions: form/structure, function/pragma
tics and meaning/semantics.

For any given unit in a syllabus, sorne por
tian of instruction time in a particular course or
succesive courses should be devoted to its

form, meaning and pragmatics.Which of these
is emphasizedand, therefore, receivesthe most
time and attention, should vary according to
the inherent complexity of the language and
what knowledge our students bring with them,
not determined a priori for all units by a sylla
bus of a particular type.

LES DIMENSIONS DE LA LANGUE: FORME, PRAGMATIQUE
ET SIGNIFICATION

Onpeut [Inous pouvons)} constater, dans toutes
les tangues, l'existence de trois dimensions qui son!
en étroite relation: formelstructure, fonctionlprag
matique et stgntficationlsémantique. Que/ que soit
l'unité d'un syllabus determiné, unepartie du temps
d'instruction devrait se consacrer a l'étude de ces
trois dimensions, soit pendan! un cours soit tout au

long de plusieurs cours successifs. Insister sur une
dimension plus que sur une autre, et fui consacrer
davantage de temps et d'attention, devrait dépendre
de la complexité inhérentede la langue et de la con
naissance que l'étudiant puisse avoir en ce moment,
et 11011 pas e/re déterminé a priori pour toutes les
unitéspar le type de syllabus qui soit adopté.


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	Diane larsen-Freeman 


	Page 3
	Images
	Image 1


	Page 4
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 5
	Titles
	'OHARRAK 
	BIBLIOGRAFIA 
	LAS DIMENSIONES DE LA LENGUA: FORMA, PRAGMATICA 


	Page 6
	Titles
	THE DIMENSIONS OF LANGUAGE: FORM, PRAGMATICS 
	LES DIMENSIONS DE LA LANGUE: FORME, PRAGMATIQUE 



