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Laburpena:

Euskal hizkuntzaren aldaera estandarra (euskara batua) sortu eta garatzen hasi
zenetik, aldaera horri lehentasuna eman zaio eskola instituzioaren baitako jardunbi-
deetan, eta horrela, bestelako euskalki aldaerak bigarren maila batean geratu dira,
edo ezikusia egin zaie besterik gabe. Baina azkeneko urteotan ikusten da berriz ere
badagoela eztabaida zenbateko balioa duten euskalkiaren berezitasunek komunikazio
testuinguru desberdinetan, haien artean sartzen dela irakaskuntzarena. Horrek galde-
ra batzuk dakartza zer tratamendu eman behar ote zaien aldaera horien ezaugarriei
eskola mailan. Ikerketa ildo honek alor horretan sortzen diren zalantza batzuei erant-
zun nahi die.

Gako hitzak: Euskara/ hizkuntzaren didaktika/ aldaera estandarra eta dialek-
toak

Resumen:

Desde la creación y desarrollo de la lengua estándar (euskara batua) esa
modalidad lingüística ha recibido un trato de preferencia en las actividades llevadas
a cabo en la institución escolar, de manera que las otras variantes dialectales han que-
dado relegadas a un segundo plano o incluso ignoradas. Sin embargo, en los últimos
años se percibe un resurgir del debate acerca del valor de los usos dialectales en dife-
rentes contextos comunicativos, entre ellos el referente a la escuela, lo que plantea
una serie de interrogantes acerca del tratamiento que dichas variantes han de recibir
en el mencionado contexto. Esta línea de investigación pretende responder a una
serie de cuestiones que se plantean en ese ámbito.

Palabras clave: Euskera/didáctica de la lengua/variedad estándar y dialectos
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AUZIA ZERTAN DEN

Egungotasun handiko auzia da euskal hizkuntzaren dialektoak nola tratatzen
diren edo tratatu behar liratekeen irakaskuntzan, eta gure ustez, hizkuntzaren didak-
tikak alor horretan sakondu behar du. Are gehiago, kontuan hartzen badugu zenbate-
ko garrantzia duen eskola instituzioak euskararen normalizazio prozesuan, izan ere
beraren egiteko bat baita ikasleek hizkuntzaren bidez ahalik eta adierazpen ahalmen
handiena lor dezatela eta hizkuntza albait egokienik jakin dezatela, gizartearen bai-
tan berorrek betetzen dituen funtzio askotarikoetan.

Askok uste dute, euskara batua izeneko hizkuntza eredua agertu eta garatzen
hasi zenetik, eredu horrek lehentasunezko trataera jaso duela irakaskuntzaren alorre-
an. Lehentasun horrek –beste faktore soziolinguistiko eta praktiko batzuekin batera-
ekarri du sarritan eskolan jaramonik gutxi edo batere ez egitea beste aldaeren (eus-
kalkien, azpieuskalkien, tokian tokiko hizkeren) ezaugarriei.

Bestalde, hizkuntzarekin lanean ari diren profesionalen artean ere ez dago
irizpide bateraturik ea zein diren eredu elkarretarailean “sar daitezkeen” ezaugarriak.
Hala gertatzea, dena dela, ez da harritzekoa, kontuan hartzen badugu aldaera estan-
darraren muga zehatzak ez direla ongi markatuak, gutienean bi arrazoi hauengatik:
batetik, euskara batua nahiko “gaztea” delako (Euskaltzaindiak 1968an eman zion
lehenengo onespena eredu horri), eta bestetik, euskara batuaren eta euskalki(ar)en
arteko harremanak aski gatazkatsuak izan direlako euskara batua sortu zenez geroz-
tik. Bestalde, ez da ahantzi behar aldaera estandarra berez ere alda daitekeela denbo-
raren joanean, gutxi edo asko.

Hala ere, euskara batuaren sortzeak eta garatzeak hizkuntzari bere osoan
aurreramendu gaitza ekarri badio ere, eredu horrek ez ditu ito euskalkiak eta bestela-
ko aldaera xeheagoak eta hedadura geografiko txikiagokoak, oraindik ere berauek ez
baitute galdu beren komunikazio ahalmena Euskal Herri guziko hainbat eskualdetan,
toki orotan bizkortasun berdina ez baldin badute ere, jakina.

Testuinguru horretan, azken urteotan berriz ere berretu da interesa bestelako
aldaera horiek (tokiko hizkerak, eskualdekoak, euskalkiak, oro har) aztertzeko, eta
bizirik dago eztabaida nolako papera jokatzen duten (edo jokatu beharko luketen)
hizkuntzaren normalizazio prozesuan.

Eskola instituzioak ez du eztabaida hori besteren gain utzi behar; izan ere,
autore anitzek adierazten dute nolako garrantzia duten hizkuntzaren aldaera ez-estan-
darrak belaunaldi berrietako ikasleen hizkuntza prestakuntzan, eta ekarpen teorikoak
ugari dira ildo horretan. Orobat, ikerketa lan berri batzuetan (Dorian 1981; Elordui
1995, 1999a, 1999b, 2000a, 2000b; Hill 1986; Schmidt 1985), azpimarratu egiten da
axola handiko kontua dela tokiko aldaerekin ikasgelan egoki jardutea, horretan ongi
jokatzeak balio handia baitu hizkuntza gutxituak familian eta jendartean zaintzeko
eta indartzeko orduan. Halaber, agerian jartzen da nolako ondorio soziolinguistikoak
ekar ditzakeen hizkera horiek gaizki edo batere ez tratatzeak; ondorio horiek, izan
ere, ez baitiote bakarrik euskalkiaren erabilerari eragiten belaunaldien arteko familia
harremanetan-eta, baizik eta hizkuntzaren beraren transmisioari, hau da, edozein
aldaerari.
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Ekarpen teoriko horiek, dudarik gabe, baieztatzen dute eztabaida egin behar
dela ea nola ulertu behar den euskalkien papera eredu bateratzailearekiko harrema-
netan, eta aztertu behar dela nolako inplikazioak dituen horrek gela bakoitzeko ira-
kats-jardueran.

Irakats-lan hori, berriz, ikastetxe bakoitzean, ingurune dialektologiko eta
soziolinguistiko zehatz eta jakin batean gertatzen da; ingurunearen ezaugarriak aski
desberdinak izan daitezke herriaren edo eskualdearen arabera.

Ildo horretan, aurkezten dugun ikerketa ildo honek bi aldagai nagusi izango
ditu lan-gai:

1) Eskola baten edo eskola-multzo baten egoera linguistikoa bildu eta islatzen
duten datuak, bi motakoak izango direnak: alde batetik, dialektologiaren
ekarpenek bertako ezaugarrien berri emango dute, eta bestetik aldagai
soziolinguistikoek informazioa emango digute zenbateko bizkortasuna
duen eskolaren inguruko aldaera jakin batek.

2) Eskolak zeregin berezia du hizkuntza ikas-irakasteari dagokionez, eta
horrek eramaten gaitu kontuan hartzera, alde batetik, irakaskuntza sisteman
badirela maila desberdinak (Haur Hezkuntzatik hasi eta Unibertsitatera
sartu bitartean), eta bestetik, hizkuntzaren alorrean beharbada jardunbide
desberdinak erabil daitezkeela ikasgelako hizkuntza-lan desberdinetan
(ahozko eta idatzizko kodeak, formaltasun maila desberdinak –gelaren
barruan eta handik kanpora, beti ere eskolaren testuinguruan-).

Balizko jardunbide desberdin hauek gogoan edukitzeko arrazoi sakonekoa da
hizkuntzaren ulerkera: berorrek funtzio desberdinak betetzen ditu, komunikazio tes-
tuinguruaren nolakoa kontuan hartuta, eta ez da, beraz, errealitate monolitikoa eta
funtzio bakarrekotzat hartzen. 

Aldez aurretik egin behar den azterketa linguistikoaz eta soziolinguistikoaz
gainera, ikerketa ildo honek izaera praktikoa izan nahi du: modurik zuzenenean eta
dokumentatuenean eragin nahi du, orientabide eta jardunbide zehatzak eskaintzeko
ea zein ezaugarri dialektal onartu beharko liratekeen ikasgelan eta zein ez. Horrek,
hizkuntza maila desberdinak bereiztera eramango gaitu noski, eta gogoeta egitera
behartuko ea horietako zein diren egokiak eskolaren testuinguruan onartzeko edo
sustatzeko, gogoan dugularik irakaskuntzaren testuinguruan harreman mota diferen-
teak gertatzen direla.

IKERTZEKO TRADIZIOA

Ikerketa ildo honek bi iturri izango ditu haietatik edateko: alde batetik dialek-
tologiaren eta soziolinguistikaren ekarpenak hartu beharko dira aintzat, eta horrek
erakutsiko digu nolako baldintza linguistiko eta soziolinguistikoetan gertatzen den
heziketa-harremana (familia hizkuntzaren, tokiko hizkuntzaren, eskola hizkuntzaren
arteko harremana; eskola-testuinguru bakoitzean benetan zenbateko bizkortasuna
edo komunikazio balioa duen hizkera bakoitzak, eta abar...); beste aldetik, didakti-
karen ekarpenak beretu behar ditu, izan ere jakintza arlo horrek aintzat hartu behar
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baititu zein diren aldagaiak kontuan hartzekoak hizkuntza ikasteko eta irakasteko
jarduerak ahalik eta emaitzarik hoberenak lor ditzan eskolaren testuinguruan.

Proposatzen den ikerketa ildo honetaz espezialista batzuek ekarpen teoriko
gutxi-asko dokumentatuak egin dituzte, baina hala ere ez dago datu objektibo asko
gai honek jaso duen tratamentuaren berri zehatza jasotzeko, beti ere irakaskuntzaren
alorrean ari garela. Bada, hala ere, nondik hasi.

Alde batetik, euskal dialektologiako ikerketak berretze garaian dira. Tokiko
hizkeren azterketak ugaltzen ari dira, eta saio horiek eskema nagusiagoetan biltzeko
eta integratzeko ahaleginak ere nabari dira, horrela hedadura handiagoko eremuak
hartuz eta azken batean Euskal Herri osoa barne hartzeko asmoarekin.

Hala ere, euskararen aldaki dialektalek eskolan nolako tratamendu zehatza
jaso(tzen)  duten aztertzeko lanak urri samarrak dira, baina nolanahi ere oinarria
bederen eskaintzen dute ikerketa ildo hau abiarazteko. Hala, Euskal Herriaz eta eus-
kararen gainean ari garela, aintzat hartu behar dira Euskaltzaindiaren lana eta emait-
zak, erakunde horrek gizarteari proposatzen dion eredu batuaren ezaugarriei dago-
kienez, eta beste alde batetik, zenbat ekarri teoriko aipa ditzakegu: Koldo Zuazo
(1999 eta 2000), Itziar Idiazabal (1984, 1992), Derio Irakasle Eskolako irakasleak
(Agirre eta beste batzuk, 1985), Mendebalde Kultur Elkartea (1997, 1998, 1999,
2000 eta 2002), eta Julian Maiaren (2000) eta Juan Luis Goikoetxearen (2001) dok-
tore tesiak.

Zer esanik ez, bada ekarpena ugari soziolinguistikaren esparrutik eta hizkunt-
zaren didaktikarenetik ere, bai Euskal Herrian bai Espainiako estatuan eta baita bes-
tetan ere, euskarari aplika dakiokeena, hemengo ezaugarriei egokitu ondotik
(Trudgill 1983, López del Castillo 1982 eta 1988, Siguàn 1990, Cassany & Luna &
Sanz 1994, ...). Ikerketa ildo honen esparruan sartzen da ekarpen horiek erkatzea, bai
maila teorikoan eta bai praktikoan.

IKERKETA EREDUAK

Esana dugu ikerketa ildo honek aintzat hartuko duela dialektologia, baina hel-
buru nagusia du euskalkien ezaugarriak eskolan nola tratatu.

Erabili gogo dugun dialektologia ereduaren bidez ahaleginak egingo ditugu
bitxikeriak edo xokokeria garrantzi gabekoak alde batera uzteko, nahiz eta bereizi
beharko diren zein diren halakoak eta zein ez, eta hartarako irizpideak ezartzen saia-
tu. Saiatuko gara, orobat, gure aztergaiak nahiko uniformeak izan daitezela, horrela
modua izateko bata bestearekin konparatzeko. Horrela, adibidez, axola handiagokoa
izango zaigu hedadura handiagoetan gertatzen diren ezaugarriak aztertzea, honako
edo harako herri edo auzo jakin batean gertatzen diren bereixkeriak baino, aski dei-
garriak edo ez-ohikoak baldin badira ere (nahiz eta azken hauek ere izan dezaketen
beren balioa toki jakin horretako eskolan).

Aztergai hartzen diren eskoletako ikasleen ingurune familiarra eta sozialaren
egoera soziolinguistikoa ikertzeko, honako egile hauek izango ditugu gidari: Dorian
(1981, 1982, 1984), Labov (1972), Thomason eta Kaufman (1985), Silva Corbalán
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(1994) eta Schmidt (1985). Horiek, hizkuntza minoritarioen azterketa soziolinguisti-
koak egin dituzte, eta arakatzen dute hizkuntza komunitateak nolako jarrerak era-
kusten dituen tokian tokiko dialektoei buruz eta aldaera estandarraren gainean; oro-
bat, zein aldagai sozialek eragiten duten hiztunek aldaera bat edo beste erabiltzeko
orduan; dialektoek, aldaera estandarrak eta gaztelaniak komunitate hauetan nola
banatzen dituzten funtzioak; eta azken batean, komunitatea osatzen duten kideen
komunikazio linguistikoen sarearen azterketa, bere osoan. 

Hizkuntza-jarreren analisian, alde batetik aztertzen dugu nolako iritzia duten
komunitateko kideek tokiko euskalkia eta aldaera estandarra erabiltzeaz, jendarteko
egoera desberdinetan; horretaz gainera, ikusi nahi dugu komunitate horietako hiztun
helduek nolako jarrerak dituzten euskara batua eskolan erabiltzeaz, eta zenbateraino
ikusten duten beharrezkoa euskalkia ere aintzat hartzea eta irakastea. Guraso edo
aitaita-amama euskalduneko ikasleek haien dialektoaren aurrean duten jarrera ere
aztertzen da. 

Faktore-sare konplexuak gobernatzen du hiztunek egiten duten hizkuntza
hautua. Ildo horretan, aztertuko dugu komunitate jakin batean noiz eta zergatik era-
biltzen den euskalkia, eta baita euskara batua eta gaztelania ere. Beste faktore bat-
zuen artean, honako hauek hartzen ditugu aintzat: hiztunek zenbateraino dakiten
aldaera jakin batean, komunikazio egoeraren nolakoa, solaskidea, gaia eta baita alda-
era bakoitzean zenbateko konfiantza eta trebetasuna duten berba egiten dutenek.

Dialektoaren, aldaera estandarraren eta gaztelaniaren funtzio banaketaren
azterketaren mamia honako hau izango da: analizatzea, aztergai izango diren komu-
nitateetan, ea aldaera bakoitza nolako gizarte ingururekin erlazionatzen den.

Azkenik, azterketa soziolinguistikoa saiatuko da sakontzen komunitateko
kideen komunikazio linguistikoaren sarea nola eratua den. Azterketa soziolinguisti-
koaren zati honek ematen dizkigu daturik gehienak ulertzeko hizkuntzaren egungo
erabilera eta nola dagoen euskararen transmisioa familiaren barruan gaur egun. Zati
honetan, izan ere, komunitate bateko belaunaldi desberdinen arteko hizkuntza harre-
mana aztertzen dugu.

Euskalkiaren ezaugarriak eskolan nola tratatzen diren aztertzeko, berriz, iker-
keta egiteko bitartekoak edo baliabideak askotarikoak izan daitezke. Ez dugu zerren-
da zehatza eta xehea eman nahi, baina baliabide egokiak izan daitezke eskoletako
lanaren grabazio periodikoak eta metodikoak, euskarri desberdinetan (bideoa, mag-
netofonoa) eta eskola egoera desberdinetan; orobat erabil daitezke inkestak euskarri
idatzian, gai jakin bati buruz, dela irakasleei edo ikasleei edo eskola guztiari zuzen-
duak; azterketa konparatiboak ere egin daitezke, maila teoriko hutsean, gai harturik
beste herri edo hizkuntzatan egin diren proposamenak edo jardunbide konkretuen
emaitzak.

IKERTZEKO GAIAK 

-Eskola non dagoen, hango hizkeraren eta dialektoaren hizkuntza ezaugarriak
aztertzea
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-Hizkuntza komunitateen jarrerak aztertzea bertako euskalkiaren eta aldaera
estandarraren gainean.

-Hizkuntza hautua egiteko orduan eragiten duten aldagai sozialen analisia.

-Dialektoaren, aldaera estandarraren eta gaztelaniaren funtzio-banaketaren
analisia.

-Hizkuntza komunitatea osatzen duten kideen komunikazio linguistikoaren
sarearen analisi globala.

-Irakasleek ikasgelan euskalkiaren ezaugarrien aurrean zer jokaera duten
aztertzea (kode idatzian, eta ahozkoan).

-Eskola lanetan zein eredu onartu edo sustatu erabakitzeko orduan irakasleek
zer irizpide erabiltzen dituzten aztertzea.

-Aztertzea zein arrazoitan oinarritzen diren irakasleak eta ikasleak eskola
giroan modu jakin batean jokatzeko.

-Aztertzea irakasleek eta ikasleek eginiko hizkuntza ekoizpenak, eskola giro-
an (beti ere, euskara batuaren eta euskalkien arteko harremanen ikuspuntutik).

-Ikastetxeen hizkuntza politikak aztertzea, hizkuntzaren aldaera desberdinekiko.

-Irakaskuntzako materialen azterketa eta kritika.

-Materialak sortzeko edota egokitzeko irizpideak.

-Jardunbide konkretuak proposatzea modu arrazoitu batean, ikasgelan aritzeko.

-Europa inguruan indarrean diren ereduak aztertzea (katalana, galegoa, espai-
nolaren dialektoak, alemana, italiera...)

-Irakasleen prestakuntzarekin zerikusia duten atalak, gai honen inguruan
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