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Erdararen erabileratik
euskararen erabilerara: hizkuntz
jokabidearen faktore orokorrak
O. SARRERA

psikopedagogikoak
4. Hizkuntzen gaitasun malta erlatiboa
5. Prestigioa
6. Harremanen norma soziolinguistikoa
7. Inguru soziolinguistiko hurbila

Euskal hiritarren hizkuntz jokabidea aztertzea izango da Ian honen helburua, erdara ala
euskararen hautaketan eragiten duten faktore
orokorrak arakatzea, hain zuzen ere.
Hizkuntz jokabidea giza jokabideen multzoan kokatu behar da. Gogoratu abereek ez dutela
hizkuntzarik, lenguaia baizik. Hizkuntz jokabidea, bestelako giza jokabideak bezalaxe, norbanakoaren eta inguru sozialaren arteko prozesu
interaktiboaren ondorioa da. Prozesu konplexua,
zientzia ezberdinen arreta jasotzen duena. Honako hauena, besteak beste: hizkuntzalaritzarena,
psikolinguistikarena, soziolinguistikarena eta
psikologia sozialarena.
Gaiaren zailtasuna inolaz ere ukatu gabe,
gogoeta hauek praktikotasunaren ildotik abiatuko dira batipat. Hizkuntz jokabidea hobeto ulertzeko baliagarria izan daitekeen informazioa
emango da, ez besterik, alperrikako erudizioa
saihestuz. Bestalde, eredu teoriko itxietatik ihes
egingo da, hurbilpen eklektikoa aukeratuko delarik.
Zazpi faktore orokor hartuko dira kontutan
hizkuntz jokabidearen azterketan. Hauetxek,
hurrenez hurren:

1. JARRERAK
Egoera sozialen baldintzapean sortu eta
garatzen dira norberaren baitan hezurmamitzen
diren jarrerak. Norbanakoaren sozializazioaren
ondorio dira hein handi batean, gizartean nagusi
diren balore eta norma sozialen fruitu.
Jarrerek norberaren gizarte hobespena eta
balorazioa adierazten dute zerbaiten aurrean. Ez,
ordea, inolako konpromiso konkreturik. Honi
dela eta, ez dago lotura zuzenik jarreren eta jokabideen artean. Ezertan gauzatu ahal izateko,
jarrerek motibazio sendoa eta baldintza estruktural egokiak behar dituzte.
Jarrerek bi maila edo osagai dituzte. Maila
kognoszitiboa (pertzepzioa, iritziak, estereotipoak) eta maila afektiboa (emozioak eta sentimenduak). Bi maila hauek diskurtsoen bidez egituratu eta sistematizatzen dira. Euskal Herriari dagokionez, lau diskurtso mota jo ditugu errepresentatiboentzat, Errealitatearen Diskurtsoa, Desioaren Diskurtsoa, Ezagutzaren Diskurtsoa eta
Ekintzaren Diskurtsoa deitu ditugunak.
Errealitatearen Diskurtsoa pragmatism

1.Jarrerak
2. Motibazioak
3. Norberaren ezaugarriak eta arrazoi
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"Gaztelania, esaterako, hizkuntza prestigiotsua da gure artean, ez ordea Estatu Batuetan".

akritikoaren diskurtsoa da. Bere muina honela
laburbil daiteke: euskara dagoen egoeran baldin
badago, gutxi ezagutu eta erabiltzen den hizkuntza baldin bada, euskaldunen beraien errua eta
interes faltagatik izan da azken finean. Egoera
soziolinguistikoaren konstatazioa egiten da, egoera horren zergatiak aztertu gabe.
Desioaren Diskurtsoa diskurtso testimoniala da batez ere. «Belaunaldi galduaren» diskurtsoa da orohar. Euskara maite dute eta here
desagerpena kutur galera handitzat hartuko lukete. Euskararen egungo egoeraren erantzukizuna
arrazoi historikoei leporatzen diete, ez euskaldunei. Euskara ikasi eta erabiltzea gustatuko litzaieke, baina beren bizitzen lehentasunetan sartzen ez denez, ez dute ikasten. Lortu ezinezko
helburua iruditzen zaie. Horregatik deitzen diote
obelaunaldi galdua» beren buruari. Belaunaldi
gazteengan jartzen dituzte euskararekiko itxaropen guztiak.
Ezagutzaren Diskurtsoa euskaldun pasiboen diskurtsoa da. Euskara dakite eta jakite hutsa
nahikoa da beren burua euskalduntzat jotzeko.
Euskara darabilten iharduna ez oztopatzeko ikasi
behar dela gure hizkuntza diote euskaldun
hauek. Beren jokabidea euskaraz bizitzea hartu
duten erabakiaren ondorioa da. Euskara darabilten euskaldunekin topatuko ez balira erdara hutsez aritzeko joera lukete.
Ekintzaren diskurtsoa euskara gero eta
gehiago zabal dadin Ian egiten dutenen diskurtsoa
da. Euskaldun kontzienteenek lideratzen duten
multio honetan euskaraz modu naturalean eta

kontzientzia espliziturik gabe bizi diren euskaldunak batetik, eta euskara oraindik jakin ez arren
bere sustapenaren aide apostu tinkoa egin dutenak
bestetik sar litezke epe motz edo ertainean.
Zalantzarik gabe, ekintzaren diskurtsoa da
hizkuntz jokabideetan eraginik zuzenena duena
eta erakundeetatik zein gizartetik bertatik bultzatu beharrekoa.

2. MOTIBAZIOAK
Motibazioa zerbait egitera mugiarazten gaituen bultzagarria edo motiboa da. Motibazioetan
motibazio integratzaileak eta instrumentalak
bereizi ohi dira. Motibazio integratzaileei dagokienez, sinbolikoa, pragmatikoa, kulturala eta
politikoa dira aipagarrienak.
Motibazio sinbolikoa euskara euskal nortasun kolektiboaren ezaugarri garrantzizkoentzat
duena da. Motibazio pragmatikoa gizarteratzearen zati bat bederen euskaraz egitea eskatzen
duena. Motibazio kulturala kultur interesetik
abiatzen da, hizkuntza kultura horren elementu
behinenkotzat joz. Motibazio politikoa, azkenik,
ideologia edo proiektu politiko batean sostengatzen dena da.
Motibazio instrumentalak, motibazio untegratzaileek ez bezala, norberaren estatus sozioekonomikoa hobetzea du xede. Kanpotik ezarritako motiboa da, ez hiztunak askatasunean aukeratu eta barneratu duena. Bereizketa hau egitea
erabat funtsezkoa da, motibazio mota bakoitzaren ondorioa hizkuntz jokabidean zeharo ezber-

10

-,
dina delako. Motibazio integratzailea (hots,
barne motibazioa) duten hiztunen jarrerak eta
jokabidea motibazio instrumentala dutenena
baino askoz ere positiboagoa da. Azken hauek,
beren helburua lortu ondoren (lanpostu berra
edo lanpostu hobea, gehienetan), euskara ez erabiltzeko joera izango dute.
Motibazio guzti hauek ez dira praktikan
egoera puruan ematen, nahasian baino. Ohizkoena motibazio mota bat beste batzurekin batera
hiztun berarengan aurkitzea da (sinbolikoa eta
pragmatikoa batera ematea, edo integratzaileak
eta instrumentala). Era berean, posiblea da hasieran motibazio instrumentala zena gero integratzaile bilakatzea.
Ondorio gisa, iradokizun hau atera daiteke
motibazioen gaineko hausnarketa honetatik: euskaraten gizarte egoerari dagokionez, motibazio
integratzaileak direla eraginkorrenak, gehien
indartu behar direnak, eta motibazio instrumentala integratzaileak indartzen dituen heinean sustatu behar deja.
3. NORBERAREN EZAUGARRIAK
ETA ARRAZOI PSIKOPEDAGOGIKOAK
Askotan entzuten da euskara ikastea zaila
dela. Oso zabalduta dagoen iritzia izateaz gain,
egunero egiazta daitekeen gertakizuna dugu hau.
Arazoaren tamainaz jabetzeko, hona hemen datu
bat: 16 urte baino gehiago dituzten erdaldunen
%14a joan da Euskal Herrian noizbait euskara
ikastaroetara (232.000 guztira) eta horietatik
%17ak soilik ikasi du euskaraz hitzegiten
(40.000 lagun inguru).
Hizkuntzak ikasteko zailtasunaren zioak
argitu asmoz, hainbat hipotesi formulatu dira.
Ondoren, gure artean gehien ezagutzen direnak
komentatuko ditugu.
Helduek «zailtasun naturalak» dituztela
diote batzuk. Hipotesi hau defendatzen dutenen
ustez, adin kritiko naturala legoke (10-12 urteen
bitartekoa) hizkuntzak ikasteko. Adin horretatik
aurrera hizkuntz ikasprozesu naturala zailagoa
litzateke.
Burmuinaren malgutasun eza edo burmuineko hizkuntz funtzioen albokotasuna lirateke zailatasun natural horien zergatiak. Egun, ordea,
neurolinguistikak emandako informazioaren arabera, badakigu burmuinaren malgutasun eza eta
hizkuntz funtzioen albokotasuna ez direla lehen
aipatutako adin tarte horretan ematen. Beraz,
adin kritikorik badago, hots, adin batetik aurrera
hizkuntzak ikastea zailagoa egiten bada (eta
badirudi horrela gertatzen dela), arrazoiak ez
lirateke «naturalak», bestelakoak baizik.
Adimena da adierazten den beste zioetako
bat. Adimen mailaren arabera ikasiko litzateke
bigarren hizkuntza azkarrago edo motelago.
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Dena den, irakaskuntza elebidunaren alorrean
egindako ikerketen arabera, adimen kozientea
idatzizko trebetasunetan da bakarrik aldagai
esanguratsua, ez ahozko trebetasunetako komunikazio gaitasunean.
Zeintzuk dira, bada, helduen hizkuntz ikaskuntza oztopatzen duten arrazoiak? Nik bi arrazoi mota azpimarratuko nituzke: psikologikoak
eta psikopedagogikoak.
Arrazoi psikologikoen artean, nortasuna eta
autokontzeptua dira azpimarragarrienak. Nortasun lotsatia duten ikasleek gutxiago erabiliko

"Ezertan gauzatu ahal
izateko, jarrerek motibazio
sendoa eta baldintza
estruktural egokiak behar
dituzte"
dute hizkuntza bai ikasgela barman bai ikasgelatik kanpo, euskararen bameratze prozesu inkontzientea motelduz.
Autokontzeptuak, bestalde, bi mailatan eragiten du hizkuntz ikaskuntzan. Batetik, norberak
konbentzituta egon behar du hizkuntza noizbait
ikasiko duela. Ez badu bere buruan konfidantza
nahikorik nekez burutuko du hizkuntzaren ikas
prozesua. Bestetik, ikasleak ez du bere balioespen pertsonala eta soziala kolokan ikusi behar,
beretzat bigarrena den hizkuntza jatorrizko hiztunek bezain ondo ez erabiltzeagatik.
Arrazoi psikologikoekin batera badago nire
ustez inportanteagoa den alderdi psikopedagogikoa. Alegia, helduek ez dutela bigarren hizkuntza ikasten umeek ikasten duten antzera. Zergatik hori? Ume eta helduen arteko hizkuntz jabekuntzaren bereizketan oinarrituta, ikasbide
ezberdinak eskaintzen zaizkiolako bi kolektibo
horietako bakoitzari. Askoren iritziz, umeen hizkuntz jabekuntza onaturala» litzateke, inkontzientea, gramatikaren ezagutza formala behar ez
lukeena. Helduena, berriz, okulturala» litzateke,
kontzientea eta modu batean ala bestean gramatikaren ikasketan sustraitua.
Gaur egun, ordea, psikolinguista gehienek
diote ume eta helduen hizkuntz jabekuntzaren
prozesua antzekoa dela. Abiapuntu eta testuingurua dira ezberdinak, ez hizkuntz jabekuntzaren
prozesua bera. Abiapuntua eta testu ingurua dira

?Jaztervs
ezberdinak ume eta helduen arteko behar komunikatiboak oso diferenteak direlako, askoz ere
handiagoak helduenak umeenak baino. Eta behar
komunikatiboak handiagoak direlako, helduek
joera bertitzagoa izango dute bigarren hizkuntzaren jabekuntza prozesuan lehenengo hizkuntza
erabiltzeko. Abiapuntua ezberdina da, halaber,
arestian aipatu diren arrazoi psikologikoek helduengan umeengan baino eragin sakonagoa
dutelako.
Baina abiapuntua ezberdina izan arren, hizkuntz jabekuntzaren funtsa antzekoa da, lehen
esan bezala, ume eta helduen kasuan. Zerbaitetan badaude ados gaurko adituak hizkuntzak,

"Ekintzaren diskurtsoa da
hizkuntz jokabideetan
eraginik zuzena duena eta
erakundeetatik zein
gizartetik bertatik bultzatu
beharrekoa"
adin guztietan, testuinguru esanguratsuetan eta
erabileraren poderioz ikasten direla baieztatzean
da, hizkuntzak ikas-helburu izatetik komunikazio tresna izatera pasatzen direnean ikasten direla esatean, alegia. Planteamendu hori da, hain
zuzen ere, irakaskuntzako murgiltze esperientziaren arrakastaren giltza eta helduen mundura
oraindik eraman ez dena. Nola ulertu behar da
umeen A ereduaren kontra jendea hain sentsibilizatua egotea eta helduen euskalduntzean gehienok (denok ez esateagatik) A ereduko planteamendu psikopedagogiko berberekin jarraitzea?
Zergatik da ona helduentzat umeentzat hain
desegokia ikusten dena?
Nire iritziz, hizkuntz irakaskuntzari dagokionez, ez dago oinarri psikolinguistikorik ume
eta helduen arteko bereizketa psikopedagogikorik egiteko. Are gehiago, hizkuntz klase tradizionalekin bakarrik segitzea, klaseen enfokea oso
komunikatiboa izan arren, helduen hizkuntz irakaskuntzan daukagun muga nagusietako bat dela
iruditzen zait. Egoera diferenteetara egokituta,
murgiltzearen oinarrizko printzipio berak aplikatu beharko lirateke helduen euskalduntzean ere,
euskara ikas-helburu hutsa izatetik komunikazio
tresna izatera igaroz. Euskara klase tradizionalak
baztertu gabe, bestelako ikastaro eta ekimen
interaktibo interesgarriak antolatu beharko lirate-
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ke euskaraz, euskararen bidez jendeari interesatzen zaizkion gauzak egitea helburu luketenak.
4.HIZKUNTZEN GAITASUN MAILA
ERLATIBOA
Elebitasun indibiduala anbilinguismoarekin
nahastu da sarritan. Hauxe ulertu ohi da elebitasun indibidualaz: hi hizkuntzak maila berean
ezagutzea eta gizarte arlo guztietan erabiltzeko
gaitasunaz menperatzea, hizkuntzen artean inolako interferentziarik gertatu gabe. Elebidun perfekto hori ez da ja inoiz ematen, elebitasun
sozial perfektoa ematen ez den bezalaxe. Izan
ere, elebitasun sozial orekaturik gabe ezinezkoa
da hizkuntz errepertorio guztietan (ekonomi,
osasun, hirigintza, legeria, e.a-en arloan, esaterako) elebidun orekaturik aurkitzea. Arrazoia oso
sinplea da: euskaldunek ezingo dituzte errepertorio modernoak euskaraz gaztelaniaz bezala menperatu, aldiberean gizarte arlo horietan euskararen garapen soziolinguistikoa ematen ez bada.
Soziolinguistikazko jatorria duen hizkuntz
errepertorioen arteko gaitasunen desorekaz gain,
errepertorio arruntetan (hau da, eguneroko bizimoduari lotuta dauden hizkuntz errepertorioetan)
hizkuntza bat besteari nagusitzeko joera egoten
da, kasu honetan arrazoi psikolinguistikoengatik.
Etxean ikasi den lehen hizkuntza da, jeneralean,
erraztasun handienaz erabiltzen dena errepertorio arruntetan. Euskal Herri mailako beste datu
bat emango dugu lehenengo hizkuntzaren
garrantzia zenbaterainokoa den adierazteko: euskara bigarren hizkuntza duten 16 urtetik gorakoen artean (65.000 euskaldunberri guztira), hi
milara ez da insten euskara gaztelania baino
errazago erabiltzen dutenen kopurua, (euskaldunak %3a). Gogoan izan, euskaldun guztiak hartuta, heren batek gutxi gorabehera hitzegiten
duela euskaraz erderaz baino errezago.
Ohizkoena, beraz, hizkuntza batean ala bestean erraztasun handiagoa izatea da, bai arrazoi
soziolinguistikoengatik bai arrazoi psikolinguistikoengatik.
Hizkuntz jokabideari dagokionez, hauxe da
guk formulatzen dugun hipotesia: erraztasun
handiagoz menperatzen den hizkuntza erabiltzeko joera egongo dela orohar.
5.PRESTIGIOA
Prestigioa baldintza jakin batzuk betetzen
dituen norbanako edo gizatalde bati aitortzen
zaion balioespen soziala eta errespetoa da. Normalean elite ekonomiko, politiko eta kulturalek
ematen diote prestigioa gizatalde bati.
Pertsona eta talde prestigioduna eredugarria
izaten da beste norbanako eta gizataldeentzat.
Imitatu egiten zaie bizitzaren arlo askotan, baita
hizkuntz jokabidearen arloan ere.

::Jazten,
Hizkuntzek ez dute berez prestigiorik. Hiztun taldeak dira prestigioa dutenak. Gaztelania,
esaterako, hizkuntza prestigiotsua da gure artean,
ez ordea Estatu Batuetan, oso ezberdina baita
gaztelaniadunen gizarte estatusa leku batean eta
bestean.
Euskal Herrian frantsesa eta gaztelania izan
dira hizkuntza prestigiodunak, eliteen hizkuntzak. Eta eliteen hizkuntzak izan direlako, ez
beste ezerrengatik, hizkuntza horiei aitortu ohi
zaizkie euskararen kaltean hizkuntzarenak berezkoak ez diren zenbait ezaugarri: hizkuntza kultoagoak, modernoagoak, e.a. izatea.
Estereotipo hauek direla kausa, zenbait euskaldunek berea utzi eta gizatalde prestiogiodunaren hizkuntza aukeratu ohi dute lehen eta orain.

6. HARREMANEN NORMA SOZIOLINGUISTIKOA
Euskal Herrian batez ere funtzionaltasunak
definitzen du harremanen norma soziolinguistikoa. Euskaldunek zein erdaldunek komunikazioaren eraginkortasuna eta solaskidearekiko istiluak
saihestea jarri dituzte guztiaren gainetik, hizkuntz
erabilera sozial eta publikoan erdaraz baliatzeko
joera neurriz kanpo nagusitu delarik. Honela, euskaldunak ezezagun bati hitzegiten badio erdaraz
zuzenduko zaio normalean, bere solakidea, erdalduna bada, molesta ez dadin. Erdaldunek horixe
espero dute euskaldunengandik, alegia, ezezagunei lehenengo hitza erdaraz egitea. Laburbilduz,
ezezagunei erdaraz hitzegiteko espektatiba soziala
dago Euskal Herrian bai erdaldunen aldetik bai
euskaldunenetik. Kontrakoa egitea deskonsiderazio edo erasotzat joko lukete askok.
Erdaraz hitzegiteko norma soziolinguistiko
honek kaltea dakarkio euskararen garapen soziolinguistikoari. Kaltea bikoitza da. Batetik euskaldunen artean erdaraz aritzea, solaskidea euskalduna dela ez jakiteagatik. Eta bestetik, erdaldunek erabilera sozial eta publikoan euskara existitzen ez dela pertzibitzea.
Harremanen norma soziolinguistiko hori
aldatu beharra dago euskararen aldeko apostua
egin nahi bada. Honek jarrera aldaketa eskatzen
du euskaldunen eta erdaldunen aldetik. Euskaldunen lehenengo hitza euskaraz izan beharko litzateke normalean eta erdaldunek ez lukete eraso
pertsonaltzat hartu beharko, euskararen sustapenaren aldeko jarreratzat baizik.
Are gehiago, erdalduna euskara ulertu bai
baina oraindik hitzegiteko gai ez denean, elkarrizketa elebiduna bultzatzen saiatu beharko
genuke. Elkarrizketa elebiduna euskaldunak euskaraz hitzegitea eta erdaldunak erdaraz erantzutea litzateke. Egun, honelako elkarrizketa batek
deserosotasuna sortarazten du, giro gogorra,
oraindik nagusia den harremanen norma soziolinguistikoaren kontra baitoa. Hala eta guztiz
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ere, urratu beharreko bidea dela iruditzen zait.
7. INGURU SOZIOLINGUISTIKO
HURBILA
Inguru soziolinguistiko hurbilak ikaragarri
baldintzatzen ditu norberaren jarrerak eta jokabidea. Hizkuntz erabilerari dagokionez, kanpoko
ikerketek eta Euskal Herrian burututakoek argi
adierazten dute norberaren ingurune hurbilean ez
badago hizkuntz gutxiengotuaren hiztunen portzentai altu bat, gizartean nagusia den hizkuntza
erabiltzeko joera egongo dela. Euskal Herriko
familia eta koadriletan, esaterako, euskaldunen

"Erdaldunak euskara ulertu
bai baina oraindik
hitzegiteko gai ez den ean,
elkarrizketa elebiduna
bultzatzen saiatu beharko
genuke"
portzentaia ez bada %75-80koa ez da nagusiki
euskaraz hitzegingo. Norberaren inguruan erdaldunen presentzia pisua hartzen hasten den
momentuan, erdara erabiltzeko joera egongo da.
Beraz, garbi dago, euskaldunok bildu behar
dugula euskara erabili ahal izateko. Ez dut uste
borondatean bakarrik oinarrituta, biltze prozesu
honek gehiegi iraungo lukeenik. Zein baldintza
bete beharko lirateke euskaldunen biltze prozesua egonkorra izan dadin? Nik ondorengo hauek
aipatuko nituzke:
1. Interes, helburu eta zerbitzuen behar
amankomunak izatea. Nire ustez, hau da baldintzarik funtsezkoena.
2. Zerbitzuak jasoko dituzten aldetiko erantzukidetasuna, dirutan, lanean edo zerbaitetan
gauzatu behar dena. Bestela, jendea ez da identifikatzen proiektuekin edo ez du hainbeste baloratzen eskaintzen zaiona.
3.Ekintza edo zerbitzu ezberdinak pertsona
berberekin egitea edo pertsona berberei eskaintzea. Jendearen artean maila diferenteetako loturak eta harremanak sortzeko bidea da hau, gizarte sare bat trinkotzen lagun daitekeena.
4.Jendearen arteko harremanak gutxienezko
maiztasunez ematea.
Zenbat eta indartsuagoak izan baldintza
hauek orduan eta trinkoagoa euskaldunen harreman sarea.

