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Hitzaurrea 
 
 
Lan hau hizkuntzaren didaktika alorrean kokatutako lana dugu, eta zehazkiago 
esanda, euskararen didaktikan. Euskararen egoerak bultzatuta eta didaktikan 
dudan konfiantzan babestuta hautatu nuen ikergaia. Lan honek bi azpi-gai ditu: 
lehenengoan euskarazko testu sozialak aztertzen dira eta bigarrenean 
didaktikaz ari gara. Euskarazko testu sozialen karakterizazioari dagokionez, 
esango nuke orduan erabilitako marko epistemologiko bera erabiliko nukeela 
gaur egun. Horrekin esan nahi da, testu-generoak karakterizatzeko erabilitako 
marko epistemologikoa indarrean dagoela oraindik ere. Bigarren atalari 
dagokionez, Sekuentzia Didaktikoaren eraginkortasuna frogatu nahi izan da lan 
honetan eta tresna metodologiko hau eraginkorra dela esango genuke. Halere, 
gaur egun, didaktikaren ikerketak honako galderari erantzun nahi dio: zer 
gertatzen da gela barruan? Zein dira praktika eraginkorrak? Eta beraz, gaur 
egun, ikasgelako benetako praktikak (jarduerak) aztertuko nituzke.  
 
 
 

                                                                Matilde Sainz 
2010 
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Sarrera orokorra 
 

Lan hau hizkuntzaren didaktika alorrean kokatutako lana dugu, eta 
zehazkiago esanda, euskararen didaktikan. Dakigunez, euskararen 
irakaskuntza oso fenomeno berria dugu, ikastolen sorrerarekin 
instituzionalizatu egin zena 60ko hamarkadan1. Aurretik, helduen 
irakaskuntzan eta eskola-markoan, zenbait urrats emanak baziren ere. 
Orduz geroztik eskolaren2 ardura izan da euskararen irakaskuntza eta 
euskarazko irakaskuntza. Normatibizazioa (arauak betearaztea) eta 
garapena (euskara beste esparru sozialetara zabal dadin garatzea) izan dira 
eskolari egotzi eta egozten zaizkion ardurak. Bi ardura horiek bilakaera 
paralelo eta elkarren menpekoa izan dute. Hori zen, hain zuzen, eskola 
frantsesaren eta espainolaren bidez jasota genuen eredua (Idiazabal eta 
Ocio, 1988). Dakigunez, euskarak mende asko darama beste bi 
hizkuntzarekin lurraldetasuna konpartitzen: gaztelera eta frantsesarekin. 
Zenbait esparru sozial eta funtzio beste hizkuntzekin konpartitu beharraren 
eraginez, euskarak, kasuan kasuko, bere praktika propioak sortu beharrean, 
erdaretakoak eskuratu eta aplikatu izan ditu zenbaitetan. "Euskara eta 
gizartea"3 jardunaldietan Anjel Lertxundi (1999) idazleak esandakoak 
dakartzagu hona:"[...] Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, gure 
hizkuntzak ere berea aurkitu behar du hizkuntzen artean; handikeriazko menturarik 
gabe, iraupena eta hazkuntza segurtatzeko behar adinako tokia. Diglosiaren 
purgatorioetatik ihesi goazela, ez gaitezela ghetoaren infernuan eror. Hizkuntza 
integrakuntza beste ezein bezain beharrezkoa dugu.[...]".  

Lertxundirentzat, espresibitate eza eta erabilera eskasa  dira euskararen 
gaurko egoeraren arrazoiak, eta, bere hitzekin jarraituz, hizkuntza beretik 
erabil daitezkeen zenbait estrategia aipatzen ditu; guk eskolari dagokiona 
eskuratu dugu: "[...] Lehendabiziko estrategiak irakaskuntzarekin du zerikusia: gero 
eta irakasle gehiago dago Espainian –Europan aspaldikoa da debatea– lehen 
hezkuntzako hizkuntzaren irakaskuntza gramatikala arbuiatzen duena. Guk, berriz, 
dagoen eredurik estuenaren aldeko apustua egin dugu, hizkuntzaren deskribapena 
lehenetsi dugu hizkuntzaren beraren erabilera espresiboaren kaltetan (bigarren bide 
hori askoz ere zailagoa da irakaslearentzat, jakina).[...]" 

 
Beraz, hizkuntzak bere tokia aurkitu behar du eta horretarako estrategia 

nagusiak euskararen irakaskuntzarekin du zerikusia. Ildo honetan, oso 

                                           
1 1975. urterako 100 ikastola inguru zeuden eta 30.000 haur eskolarizatuak (Intxausti, 1992). 
2 1980 urtean, hezkuntz konpetentziak eskuratu zituen  Euskal Erkidego Autonomoak eta euskara 
derrigorrezko eskola-diziplina bihurtu zen. Ordutik aurrera, Euskal Eskola Publikoa eraikitzen hasi zen, 
gaur egun duen protagonismora heldu arte. 
3 Talaia aldizkariak eta Aurten bai elkarteek antolatuta, Donostian, 1999.eko azaroaren 8an. 



 12

eginkizun garrantzitsua uzten da eskolaren gain: hizkuntzaren beraren 
erabilera espresiboa garatzea eta bultzatzea.  

 
 Alabaina, euskarak badu hurbileneko bi erdarek ez duten ezaugarri bat. 

Euskara hizkuntza minoritarioa eta minorizatua da, eta beraz, bere 
irakaskuntzak hizkuntza maioritarioarenak ez bezalakoa behar du izan. 
Ezaugarri honek –posible zaion neurrian– areagotu egiten du hizkuntzaren 
irakaskuntza parametro komunikatiboen barnean lantzeko beharra. Denok 
dakigun bezala, familia euskaldunetako haurrek ere (gehienetan oso 
gaztetandik elebidun direnek) ez dute kontestu euskaldun osoa aurkituko  
(hizkuntza maioritarioetako natiboek aurkituko duten parekoa) hizkuntz 
funtzio sozial guztiak euskaraz egitea ahalbideratuko diena (Idiazabal, 
1998, 229. or.). Horregatik, euskararen irakaskuntzak bere planteamendu 
propioa izan behar du (ez ama hizkuntza maioritario eta normalizatu 
batena, ezta atzerriko hizkuntzarena ere). 
 
  Bestalde, Euskadiko Autonomi Erkidegoak Hezkuntzaren 
transferentzia eskuratu arte (1980) behinik behin, curriculumak diseinatzea 
Espainiako  Hezkuntza Ministerioari zegokion. Transferentzia lortu 
ondorengokoak dira Espainiako Estatuan Derrigorrezko Hezkuntzan egin 
diren azken bi Erreformak ("Programas renovados" eta EGB, 1980-1982; 
Oinarrizko Curriculum Diseinuen aurkezpena, 1989). Ezin uka euskararen 
didaktikan ahalegin handia egin dela, bai hizkuntzaren curriculuma 
zehazten eta bai didaktika arloan ere. Baina berrikuntzaren hastapenetan 
gaude oraindik. Gainera, Hezkuntzaren azken erreformak (1989) ekarpen 
handiak izan baditu ere, psikologiaren ezaugarri oso markatuak izatea 
leporatu izan zaio –oso zentratuak ikaskuntza prozesu orokorretan–, 
diziplinen didaktikaren kaltetan. Horrekin esan nahi dugu irakaste/ikaste 
prozesuan irakasgai den objektuan ez dela arreta handirik jarri, jakinik 
horien gainean egiten direla ikaskuntzak –matematika irakatsi/ikasten da, 
hizkuntza irakatsi/ikasten da, giza-zientziak irakatsi/ikasten dira, teknologia 
irakatsi/ikasten da, etab. –. Eta horrek garrantzi handia du, badakigu-eta 
irakaste/ikaste prozesuak harreman estuan daudela zientzia bakoitzaren 
izaerekin. Alegia, espezifikotasun handiak dituela diziplina-didaktika 
bakoitzak. Beraz, jatorrizko zientziaren parametroetan formulatzen dira 
ikasgaien edukiak, ikasleek dituzten lorpenak eta hutsegiteak. 
 

Ez gara hemen historiaz arituko, baina hizkuntzaren (euskararen) 
didaktikaren berrikuntza ulertzeko, atzera begiratu beharra dago 
ezinbestean. 
 

Dakigunez, hizkuntzaren irakaskuntzaren prozesuan parte hartzen 
duten elementu nagusiak hiru dira: ikaslea, irakaslea eta irakasgaia edo 
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edukiak: ikaslea eta horrek hizkuntzarekin egiten dakiena; irakaslea eta 
horrek erabiltzen duen metodologia; eta irakatsi nahi dugun hizkuntza 
esparrua eta hori ulertzeko aukeratzen dugun marko teorikoa. 
 

Horregatik, hizkuntzalaritza, psikologia eta pedagogia zientzietako 
elkargunean kokatu dugu gure lana, hizkuntzaren didaktikak gutxienez 
zientzia horietara guztietara jo behar baitu oinarri bila.  
 

Aipatu hiru elementuak (ikaslea, irakaslea eta irakasgaia), alabaina, 
ezin ditugu aztertu sakontasunez lan bakar batean; horregatik horien alderdi 
batzuk aztertu ditugu soilik, honako hauek: lehenik, irakasgaia 
(azalpenezko testu entziklopedikoaren izen kohesioa); bigarrenik, 
ikasleen aurrezagupenak eta gaitasunak azalpenezko testuari 
dagokionez; eta azkenik, antolakuntza pedagogikoaren eraginez ikasi 
dutena.  
Irakaslearen elkarrekintzazko estrategiak ez dira aztertu, baina irakasleak 
erabilitako antolakuntza pedagogikoa zehaztasunez deskribatu da. 
 

Esan bezala, hizkuntzaren didaktika dugu helburu eta, beraz, bertatik 
abiatu gara. 

Aurreratuko dugu, dagoeneko, azalpenezko testu entziklopedikoa 
aukeratu dugula gure lan honetarako. Testu-generoen analisiak 
hizkuntzaren didaktikarekin duen erlazioa luzaroan justifikatuko da lan 
honetan, bertan ematen diren arrazoiak direla medio. Lehenengo eta behin, 
esango dugu morfologiak eta sintaxiak hizkuntzaren irakaskuntzan izan 
duten tokia hartzen duela testuak. Izan ere, horietan jasotzen baitira 
hizkuntzaren erabilera ereduak. Horregatik, azken urteotan testua 
proposatzen da hizkuntzaren irakas/ikasgai unitate modura, eta guk ere 
horrela hartu dugu.  
Gure lanerako aukeratu dugun testua, esan bezala, azalpenezko testua da, 
eta zenbait berezitasun aipatuko ditugu dagoeneko: azalpenezko testu 
entziklopedikoa da eta testu fase batean gai baten elaborazio prozesua, gai 
baten osatze prozesua edo funtzionatze prozesua azaltzen da. Testu-genero 
hau oso erabilia da eskolako zenbait diziplinatan: natur zientzietan, 
teknologian, etab. Bestalde, testu honen testualizazio mekanismoak landu 
ditugu nagusiki, eta zehazkiago: izen kohesioa. Mekanismo hau 
aukeratzeko izan ditugun arrazoiak mota ezberdinekoak dira. Alde batetik, 
arrazoi linguistikoak ditugu: izen kohesio mekanismoak testuko gaiaren 
garapena eta azpigaien artikulazioa ziurtatzen du, horiek garrantzi 
handikoak baitira testuaren idazmenerako eta baita ulermenerako ere. 
Horrez gain, mekanismo honek protagonismo handia hartzen du 
azalpenezko testuan.  
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Beste alde batetik, hizkuntzaren eskurapenean oso berantiarra da izen 
kohesioa deitu dugun estrategia hau, hau da, beste zenbait gaitasun baino 
beranduago eskuratzen da, beraz, egokia ikusi da 11-12 urteko ikasleen 
egoera ezagutzeko eta idazmen hobekuntza eragiteko. 
 

Azterketa hau egiteko, batetik, corpus bat eraiki dugu, azalpenezko 
testu entziklopedikoak edo testu kanonikoak deituko ditugunak; eta 
bestetik, 11-12 urteko ikasleen testuen lagina bildu dugu. Testuak 
analizatzeko (kanonikoak eta ikasleen testuak) eta irakas/ikasteko unitateak 
definitzeko marko teoriko bera erabili da. Aukeratutako markoak 
hizkuntzaren ikuspegi konkretu bat hartzen du: hiztunak, edozer gauza 
esaten edo idazten duela ere, testuak sortu ohi ditu. Eta testua ez da esaldi-
metaketa hutsa, baizik eta helburu zehatza betetzeko asmo edo behar 
batzuek sortutako unitate komunikatiboa. Beraz, kanpoan utzi ditugu 
testuko unitate sintaktikoen barne-antolaketan oinarritzen diren teoriak, 
teoria horiek beren analisitik kanpo uzten baitituzte testuak kanpoko 
parametroekin dituen harremanak.  
 

Hizkuntzaren didaktikarako ere zenbait argibide ikusi dira lan 
honetan. Eta hizkuntzaren didaktikaz ari garenean, gogoan dauzkagu bai 
euskaldun petoak (ama hizkuntza euskara duten ikasleak), eta baita –ama 
hizkuntza euskara ez den hizkuntza bat izan arren− txikitatik euskaraz 
eskolarizatuta dauden ikasleak eta gaur egun euskaraz  ikasten dutenak ere. 
Ez dugu hona hezkuntza-eredu konturik ekarriko (A, B eta D ereduak) oso 
nahasgarri izan baitaiteke; beraz, lan honetako atal esperimentalean 
erabiltzen dugun marko didaktikoa baliagarri ikusten da gure Euskal 
Herrian euskara zein beste hizkuntzak irakasteko/ikasteko. Nahiz eta 
ondoren, bakoitzaren egoerari erantzuna emateko egokitzapenak egin behar 
izan. Egokitzapen horiek egiteko, gainera, ikaslearen hizkuntza kontuan 
izateaz gain (ama hizkuntza, bigarrena, atzerriko hizkuntza), hizkuntzaren 
egoera sozio linguistikoa ere kontuan izango da, eta, halaber, eskola 
bakoitzeko helburuei erantzuteko baliagarri izango dena, eta azken-
azkenik, ikaslearen ezaugarrietara egokitzen dena.  

 
Azalpenezko testu entziklopedikoaren izen kohesioa ezagutzeko, 60 

testuz osatutako corpusa hartu dugu. Ikasleen aurrezagutzetan, eta, halaber, 
praktikara eraman den antolakuntza pedagogikoari esker zer ikasi duten 
jakiteko, ikasleen aurretestuetan eta ondotestuetan oinarritu gara. 
Horretarako ohiko dispositibo esperimentala erabili da: talde esperimentala 
eta kontrol taldea. Eta talde bakoitzak ekoiztutako aurretestua eta 
ondotestua. Azpimarratu nahi dugu, fase esperimentaleko dispositibo guztia 
eskolan ikasle talde osoarekin eraman dela aurrera ohiko programaren atal 
bat balitz bezala, eta, ikasleen gaitasunak ebaluatzeaz gainera – edozer 
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dispositibo pedagogikoren antzera– ikasleen ikaskuntzan aurrera egitea 
izan duela helburu. Prestatutako lanabes didaktikoa ikastola bateko 
ikasgelan aplikatu da4. 

  
Hona hemen lan honekin lortu nahi diren helburuak: 
 
-Testua “helburu zehatza betetzeko asmo edo behar batzuek sortutako 
unitate komunikatiboa” ulertzen duen marko teorikoan oinarrituz, 
euskarazko azalpenezko testu entziklopedikoaren funtzionamendua (izen-
kohesioa) deskribatzea. 

 
-Euskarazko testu-genero bat deskribatu ondoren, horren erabilera 
didaktikoa erakustea. 

 
-“Testu pedagogia" deritzan teoria hizkuntzaren erabileran oinarrituta eta 
hizkuntzaren erabilera bultzatuko duen didaktikarako marko baliagarri 
dugula erakustea.  
 
-Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako (DLH) 6. mailako ikasleek prozesuak 
deskribatzen dituzten testuetan izan ohi dituzten zailtasunak identifikatu eta 
horiek hobetzeko proposamen didaktikoak egitea. 
 
-Ikasleek “antolakuntza pedagogiko” konkretu bati esker ikaskuntzan 
egiten dituzten aurrerapenak ikustaraztea. 
 
-Testu mailan landutako alderdiek perpausa mailan hobekuntzak 
sortarazten dituztela ikustaraztea. 
 

Helburu horiei erantzuteko egindako ikerlana bi zati nagusitan 
banatuta aurkezten da, hau da, alderdi teoriko eta alderdi enpirikoan 
banatuta. Alderdi teorikoan, ikerketaren helburu nagusiak bete ahal 
izateko egin behar diren froga esperimentalak gidatzeko beharrezkoa den 
berrikuspen teorikoa egiten dugu, lau ardatz nagusiri jarraituz: 
lehendabizikoa, hizkuntzaren didaktikaren berrikuntzari dagokiona; 
bigarrena, testuen analisirako eta didaktikarako marko teorikoari 
dagokiona; hirugarrena, azalpenezko testu entziklopedikoari dagokiona; 

                                           
4Antolakuntza pedagogiko hori Arrasateko (Gipuzkoa) San Frantzisko Xabier ikastolan eraman da 
praktikara. Dispositibo honen aplikapena Mª Sol Etxabe irakaslearen eskutik eraman da gelara,  bera 
irakasle zen ikasgelan, 1997-98 ikasturtean. Nire eskerrik beroenak  San Frantzisko Xabier ikastolari, eta, 
bereziki, Mª Sol Etxabe irakasleari, lan honetan laguntzeagatik. Aipatu ikastolako ikasgela guztiak D 
ereduko gisa definitzen badira ere, ikasgela berean ama hizkuntza gaztelera eta euskara dituzten ikasleak 
daude, Euskal Herriko D eredu gehienetan bezala. 
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eta, laugarrena, testualizazio mekanismoei dagokiena (izen kohesioari, 
bereziki). Alderdi teorikoa lau kapitulutan banatu da. 
 

Lehenengo kapituluan hizkuntzaren didaktikan sakontzen da. 
Honako eremuetan egin da lana: hizkuntz didaktikaren statusa eta 
berrikuntzarako baldintzak; hizkuntzaren didaktikaren kontestualizazioa 
eskola markoan; hizkuntza irakasgai eta ikasgai objektu bezala nola izan 
den ikusia eta zeintzuk diren eremu honetan egin diren azken ekarpenak; 
hizkuntzaren funtzionamendua deskribatzeko izan diren irizpideak eta 
irizpide berriak, didaktikarako balio izango dutenak eta prozesu 
didaktikoan integra daitezkeenak; zertzelatutako irizpideen barnean 
euskararen inguruan dauden lanak; hizkuntzaren didaktikarako proposamen 
didaktiko zehatzak eta proposamen horiek aurrera eramateko lanabesak. 
 

Bigarren kapituluan testu-generoak eta testuak karakterizatzeko 
marko teorikoaren bila arituko gara. Horretarako, diskurtso teorien bueltan 
ibilbide labur bat egin ondoren, testuak analizatzeko irizpideak 
birformulatuko dira. 
 

Hirugarren kapituluan  lan honetarako aukeratu dugun generoaren 
bueltan aritu gara. Batetik, generoen eremuan kontestualizatzeko, eta 
bestetik, bere ezaugarriak deskribatzeko. Horretarako, bulgarizazioa eta 
entziklopedia generoa landu duten zenbait autoreren ibilbide bibliografikoa 
egin da. Bukatzeko, azalpenezko testu entziklopedikoa analizatzeko 
irizpideak zehazten dira; oro har, testu-genero honen karakterizazioaren 
lehen hurbilpena egin da. 
 

Laugarren kapituluan zehaztasun handiagoz deskribatzen dira 
testuak analizatzeko aukeratu ditugun ezaugarriak: testualizazio eta 
kontuan hartze enuntziatiborako fenomenoak eta beren mekanismoak. Atal 
honetan ikusi ahal izango dira zehazkiago testuak analizatzeko irizpideak 
eta testu honi aurreikusten zaizkion ezaugarriak. Alabaina, gehien sakondu 
dugun gaia izen kohesioa denez, honetan jardungo dugu sakontasun 
handiagoz.  
 

Testuinguru teorikoa kokatu ondoren, ikerketaren alderdi enpirikoa 
dugu. Atal honetan bi lan paralelo egin dira. Bakoitzak bere baitako 
helburuarekin, baina konparatu ere egin daitezkeenak. Bi lan horiek hiruki 
didaktikoan kokatuz gero, bata, irakasgai den objektua dugu, eta, bestea, 
ikasleen ezaugarriak eta gaitasunak. Lehendabizikoak, beraz, euskarazko 
azalpenezko testu entziklopedikoaren izen kohesioaren ezaugarriekin du 
zerikusia; eta, bigarrenak, ikasleek azalpenezko testu entziklopedikoa 
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idazteko dituzten gaitasunekin −aurrezagutzak eta antolakuntza 
didaktikoari esker egiten ikasi dutenarekin−. 

 
Bi lan paralelo horiek independienteak dira gure laneko momentu 

batzuetan eta beste momentu batzuetan alderatu egiten ditugu eskuratutako 
emaitzak. Testu kanonikoen corpusa bere aldetik karakterizatu dugu testu-
genero honek nola funtzionatzen duen jakiteko.  
Bigarren une batean, ikasleen testuak karakterizatu ditugu (aurretestu eta 
ondotestuak alderatuz eta talde esperimentala eta kontrol taldea 
konparatuz). 
Hirugarren une batean, testu kanonikoen ezaugarriak eta ikasleen 
ekoizpenetakoak alderatu ditugu. Azken konparaketa hori oso interesgarria 
da, testu kanoniko eta ikasleen ekoizpenen artean zer nolako urruntasuna 
edo hurbiltasuna dagoen jakiteko. Emaitza horien arabera jakingo dugu, 
batetik, azalpenezko testuaren ezaugarriak antzeko testuetara heda 
daitezkeen ala ez; eta, bestetik, nolakoak diren ikasleen gaitasunak testu 
kanonikoen ezaugarriekiko. 

 
Bigarren atal honek lau kapitulu batzen ditu. 
 

Bosgarren kapituluan lanerako metodologia deskribatu da. Bertan 
zehazten ditugu lan hau aurrera eramateko aurreikusi ditugun arazoak eta, 
horiek neurri apalen batean konpontzen hasteko, martxan jarri ditugun 
jarduerak eta erabili ditugun tresnak. Bertan zehazten ditugu, halaber, testu 
kanonikoen corpusaren ezaugarriak eta ikasleen ekoizpenaren laginarenak; 
horiekin batera, eskolan martxan jarri dugun antolakuntza pedagogikoa. 
Beste maila batean zehazten ditugu izen kohesioa analizatzeko erabili 
ditugun irizpideak eta, halaber, ikasleen testuaren antolaketarako eta 
kontuan hartze enuntziatiboaren mekanismoak analizatzeko erabili 
ditugunak. 
 

Seigarren kapituluan testu kanonikoen izen kohesioa karakterizatu 
dugu. Kapitulu honetan deskribatzen dira, bada, testu-genero honetan 
agertu ohi diren anafora motak eta anafora dentsitatea. 
 

Zazpigarren kapituluan ikasleen ekoizpenak aztertu dira. Ikasleen 
ekoizpenetan testu kanonikoetan baino alderdi gehiago aztertu dugu: izen 
kohesioa, izen kohesioko arau-hausteak, testu antolaketa eta kontuan hartze 
enuntziatiborako mekanismoak. Alderdi horiek guztiak bi taldeen  
ekoizpenetan aztertu dira: talde esperimentalean eta kontrol taldean eta 
horien aurretestuan eta ondotestuan. Emaitzen konparaketak ere hemen 
bertan ematen ditugu. Kapitulu honetan ikusi ahal izango dira, horren-
bestez, zeintzuk diren, batetik, ikasleen abiapuntuko gaitasunak talde 
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bakoitzean eta talde bat bestearekin konparatuz; eta, halaber, “antolakuntza 
pedagogikoari” esker egin dituzten aurrerapenak eta, gaitasunei 
dagokienez, egoera berria zein den. 
 

Zortzigarren kapituluan testu kanonikoetako emaitzak eta ikasleen 
ekoizpenetakoak alderatu dira. Bertan ikusi dira bien arteko antzekotasunak 
eta ezberdintasunak. Bi alderdi horiek bi ikuspuntu ezberdinetatik aztertu 
dira: alde batetik, testu-generoaren karakterizazioaren ikuspuntutik 
(ainguraketa, antolaketa, antolatzaileak, anaforak, etab.); eta, bestetik, 11-
12 urteko ikasleek erakusten duten gaitasunaren ikuspuntutik. 
 

Bederatzigarren kapitulua: Ondorioak. Kapitulu honetan, ohi denez, 
lan osoa laburtzen eta aztertzen saiatu gara. Bertan, hasierako hiruki 
didaktikoa berreskuratu eta horren baitan laburtzen ditugu lorpenak, 
justifikazioak  eta autokritika. Kapitulu hori hiru ataletan banatu dugu: 1) 
Azalpenezko testu kanonikoen izen kohesioaren ezaugarriak; 2) Ikasleek 
hasieran egiten dakitena eta azalpenezko testuaz ikasi dutena sekuentzia 
didaktikoaren aplikazioari esker; 3) Azalpenezko testuaren erabilera 
didaktikoa. Begirada autokritikoa; 4) Lan honetan erabilitako 
erreferentziazko teorien interesa; 5) Aurrera begira proposatzen diren 
ikerlerroak eta 6) Ikerketa honetan defenditzen diren tesiak. Bukatzeko, 
bibliografia eskaintzen dugu.  
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I. kapitulua 
  
Hizkuntza idatziaren didaktika. Berrikuntzarako oinarriak. 
 
Sarrera 
 
 Zientzia batzuek beste zientzia batzuetara (erreferentziazko 
zientzietara) jo behar izaten dute jakintza bila. Hizkuntzaren didaktikak, 
adibidez, linguistikara jo behar du ezinbestean. Aipatu jakintzak 
mailegutzan hartu eta birformulatu eta berregokitu egingo dira marko 
berrira –mailegutzan hartu duen zientziaren markora– . Horrelako zientzia 
dugu didaktika, eta, beraz, baita hizkuntzaren didaktika ere. 
 Mailegutzan hartutako jakintzak, alabaina, erreferentziazko hainbat 
zientziatatik har daitezke –hizkuntzaren kasuan, adibidez, hizkuntza 
deskribatzeko modu ezberdinak daude– eta, jakina, ezin izango dira 
helburu berberak lortu batera edo bestera jotzen bada. 
 Horrez gain,  hizkuntzaren didaktikak baditu gainerako diziplinen 
didaktikek ez dituzten zenbait ezaugarri garrantzitsu, guk lan honetan 
bereiztu eta azpimarratzen ditugunak −hizkuntzak jasaten duen eragin 
sozio-historikoa, esaterako, beste diziplinek jasaten dutena baino handiagoa 
da−. Bestalde, didaktika, oro har, eta hizkuntzaren didaktikak bereziki, 
bigarren zientzia modura ikusi izan da duela gutxi arte –didaktika 
normatiboa, beste zientziek esaten diotena martxan jarri behar duen 
teknologia– . Ikuspegi aplikazionista soil hori gaindituta dago gaur egun 
didaktika zientziari eman ohi zaion funtzio garrantzitsuari esker: 
didaktikari esker ulertu ahal izango ditugu ikaskuntza prozesuan parte 
hartzen duten faktoreak eta horiek nola gauzatzen diren benetako eskola 
markoan. Eta, beraz, erreferentziazko zientziek (linguistika, psikologia, 
soziologia,etab.) didaktikatik informazioa eta proposamenak jasoko dituzte. 
 Aipatu alderdi horiek guztiak oso garrantzitsuak dira gure ikerketa 
kokatzeko eta horregatik ekarri ditugu lehendabiziko kapitulu honetara. 
  

Kapitulu honetan hizkuntzaren didaktikaren berrikuntzaren ildo 
nagusienak aztertuko ditugu; halaber, didaktikaren korronte berri batzuen 
markoan lan egiteko gorde beharreko eskakizunak. Lehendabiziko atalean, 
hizkuntzaren didaktika irakaskuntza/ikaskuntza kontestu orokorrera ekarri 
da eta bertatik irakasgai diren jakintzen izaera-motak definituko dira. Atal 
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honetan aztertuko da eskola-diziplinen didaktikek beren erreferentziazko 
zientzietatik autonomo izateko ikusten dituzten arrazoiak. Horietako 
korronte bat dugu hizkuntz ekintzetan oinarritutako hizkuntzaren 
didaktikarako markoa, eta berau aztertuko dugu bigarren puntuan. 
Hirugarren atalean, hizkuntz ekintzan oinarritutako teoriak aldarrikatzen 
duen hizkuntz irakaskuntza dibertsifikatuaren bueltan arituko gara (ikasleen 
aniztasunari erantzuteko eta testu-sozial anitzen eskakizunari erantzuteko). 
Atal honetan bertan aipatuko ditugu euskararen inguruan eta “hizkuntz 
ekintzan” oinarritutako marko teorikoan orain arte egin diren lanak. 
Laugarren atalean, idatzizko hizkuntzaren zenbait berezitasun sakonduko 
dira. Horrez gain, idatzizkoaren didaktikaren inguruan ere arituko gara 
hemen. Bosgarren atalean, hizkuntz ekintzan oinarritutako korronteak 
didaktikarako proposatzen dituen lanabesen inguruan jardungo dugu. 
Bukatzeko, azken atalean, eskola curriculumaren testuinguruan kokatuko 
dugu hizkuntzen didaktika. 
 
1. Eskolako materien didaktikaren estatusa eta, bereziki, 
hizkuntzaren didaktikarena 
 

 
Hizkuntzaren didaktika definitu aurretik, didaktika bera zer den jakin 

beharko dugu; honen kontzeptualizazioaren arabera eraikiko baita, 
ondoren, hizkuntzarena. Alabaina, didaktikaren kontzeptuarekin hasi 
aurretik, argitu nahi da eskola-diziplina bati (hizkuntzari) aplikatutako 
didaktikaz arituko garela hemen soilik.  

 
Halere, jakina denez, eskola-diziplinaren didaktika ulertzeko hainbat  

modu daude5, eta horiek aurkeztea izango da lehendabiziko lana. 
Bronckart-ek (1989) eskola-diziplina baten didaktikaren aurrean joera 
ezberdinak aipatzen ditu: joera batzuek teknologia orokorra proposatzen 
dute eskola-diziplinetarako, beraz, teknologia bera izango da diziplina 
guztietarako; beste batzuek, ikasgai den arloaren ezaugarrietan oinarritzen 
dira, baina ikasgai hori eskuratzean sortzen diren arazo kognitiboetan 
zentratzen dira nagusiki; eta, hirugarren eta azken joeran, dagokion arlo 

                                           
5 Aipagarria da "diziplinen didaktikaz", 1992an, Bartzelonan eta Estatu Espainolean izan den azken 
Erreforma berriaren barruan, Cesar Coll eta Carmen Gomez-en zuzendaritzapean, IMIPAEK eta 
Bartzelonako Unibertsitateak, eskola-diziplinen didaktikaz antolatutako Workshop-a (Infancia y 
Aprendizaje, 59-60 eta 62-63 aleak). Halere, esan behar da honekin batera, azken Erreforma hau 
psikologoen esku egon dela hein handi batean, eta horren eraginez, irakaskuntza/ikaskuntza prozesuetan 
oinarritu dela batik bat; ondorioz, diziplinen didaktikak kaltetuak irten direla, ez baitira berauen objektuak 
(hizkuntza, matematika, giza gaiak, etab.) behar bezala ikertu eta proposatu. Beste hitzetan esanda, hiruki 
didaktikoa desorekatuta gelditu da, ikaskuntzaren objektua ez baita behar beste landu.  
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edo eskola-diziplinaren irakaskuntzaren parametro sozio-historikoak ere 
hartzen dituzte kontuan. 

 
  Ikusten denez, joera ezberdinak daude eskola-diziplinen didaktika 

ulertzeko. Gu, ordea, ez gara horrelako eztabaidetan arituko baina gure 
jarrera argitzen joateko hona hemen eskola-diziplinen didaktikaren aldeko 
apustua egin duten bi autoreren iritzia.  

 
Aditu asko ari da sakontzen gai honen bueltan, baina guk hona bi iritzi 

ekarriko ditugu: Bronckart-ena (1989) eta Johsua eta Dupin-ena (1993). 
Bronckart-entzat (1989, 64.or.) hezkuntza zientziek giltzatutako  teknologia 
espezifikoak eta kulturalak dira diziplinen  didaktikak. Berauen ardura 
baitira eskola-materiaren zehazpen maila ezberdinak: helburuak, 
programak, irakaskuntz estrategiak eta ebaluazio teknikak. Beste iritzia  
Johsua eta Dupin-ena (1993) dugu. Autore horientzat, jakintzak oro har 
hartuta, biziak, ebolutiboak eta aldakorrak dira. Horregatik, ikasleak 
jakintzekin dituen harremanak ere aldakorrak dira. Jakintza-mota 
bakoitzarekin (matematikarekin, hizkuntzarekin, fisikarekin,...) sortzen 
diren harreman ezberdin horiek, beraz, eramaten dute didaktika orokorra 
baztertzera, didaktika oro hestuki lotzen baitzaio bere ikasgai den 
jakintzari. Bi autoreok esandakoaren aldera lerratzen gara gu, onartzen 
baitugu eskola-materia ezberdinen didaktikaren berariazkotasuna, eta 
beraz, baita hizkuntzarena ere. 

 
 Aipagarria da azken urteotan eskola diziplinei buruz egiten ari diren 

ahaleginak, eta bereziki, hizkuntzaren didaktikaren ingurukoak. Horren 
lekuko dira espainolez eta estatu espainoleko beste hizkuntzetan maiztasun 
batez argitaratzen diren aldizkariak6. Argitaratzen diren aldizkari guztiak, 
alabaina, ez dira iturri epistemologiko beretik hornitzen. Hizkuntzaren 
inguruan bakarrik diharduten aldizkarietatik esan daiteke: aldizkari batzuek 
ikuspegi diskurtsibotik edo aurrerago definituko dugun “testu-pedagogia” 
deritzon marko teorikotik hurbilago daudela; beste batzuek, ostera, 
objektuaren analisian zentratzen dira soilik, eta hori aztertzeko ez dituzte 
kontuan izaten hizkuntzaz kanpoko elementuak. Beraz, esan daiteke oso 
urriak direla didaktikarako ikerketak –kapitulu honetan didaktikari ematen 
zaion zentzuan egindakoak, behinik behin−.  

 

                                           
6 Textos, Guix, Lenguaje y textos eta Lectura y Vida (gazteleraz), Articles eta L´inmersió: una perspectiva 
europea (katalanez). Gero, badira beste aldizkari batzuk, edozer eskola-diziplinaz jarduten dutenak, 
hizkuntza barne: Infancia y Aprendizaje; Cultura y Educación; Cuadernos de Pedagogia, Aula, Signos, 
Substratum (gazteleraz). Hik Hasi, Tanttak eta Jakingarriak (euskaraz). Euskaraz eta helduei zuzenduta: 
ELE eta Hizpide. 
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Hizkuntzaren didaktikara etorrita, mundu frankofonoan tradizio handiko 
diziplina da hizkuntzaren didaktika, eta, beraz, dauden argitalpenak ugariak 
izanik, ezinezkoa zaigu urteotan argitaratu diren aldizkari eta lan7 guztiak 
hona ekartzea; bestalde, ez da hori gure egitekoa.  
 
 
1.1. Didaktika eta bere funtzioak 
 

Hizkuntzaren didaktikaren gorabeheretan hasi baino lehen, didaktikaren 
izaeran sakonduko dugu. Autore asko arduratu da didaktikaz, baina 
horietako biren esanak ekarriko ditugu hona: 
 

 Avanzini (1986) autorearen ustetan didaktikaren helburua prozedurak 
sakontzea da –irakaskuntzaren prozedurak eta formakuntzarenak eta 
inbestigazio-lanena–.   

 
Eta Carretero&Limón-ek (1993): Eduki bat ahalik eta modu errazenean 

ikas dadin, oinarri batzuk definitzea da didaktikaren helbururik 
garrantzizkoena; horretarako jakin beharra dago: batetik, nola ikasten duen 
ikasleak −jakintza bakoitza irakasteko une egokienak, ikaskuntzan 
ezberdintasun indibidualak eta taldekakoak, alderdi kultural eta sozialek 
duten eragina etab.−; eta bestetik, diziplina jakin bateko oinarriak jasotzeko 
zeintzuk diren irakatsi beharreko edukiak.  

 
Bi puntutara ekar daiteke bi autore horiek didaktikari buruz esaten 

dutena: bat, didaktika, helburu batzuk lortzeko bideratutako prozedura edo 
teknika den heinean, ekintzazko diziplina bat da, hau da, ekintzak jartzen 
ditu martxan eraginkortasunaren bila; beraz, teknologia bat da bere zentzu 
zabalean ulertuta.  Eta bi, diziplina integratzailea da didaktika, bere baitan 
integratzen baititu erreferentziazko diziplinak: bata irakasgai den 
diziplinarena (hizkuntza, matematika,...), eta, bestea,  irakaskuntza/ 
ikaskuntza prozesuari  eta/edo lorpenenari dagokiona. Guk hirugarren 
ezaugarri edo funtzio bat emango diogu didaktikari: nola irakatsi eta nola 
ikasi bilatzen duen zientzia ere bada didaktika. Beraz, analizatu eta 
deskribatu egiten ditu irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak. Ikuspuntu 
honetatik, ulermen zientifikorako ekarpenak espero daitezke didaktikatik. 
Laburbilduz esango dugu bi dimentsio edo funtzio garrantzitsu ikusten 
                                           
7 Hemen frantsesaren didaktikaz lan biltzaile batzuk aipatuko ditugu: bata,  Diskurtsoa eta frantsesaren 
irakaskuntzaz (Peytard eta Moirand, 1992) "Discours et enseignement du français", bertan  errepasu 
orokorra egiten zaio frantses hizkuntzaren didaktikari 1960tik 1990ra; bigarrena, "Didactique du français. 
État d´une discipline" (Chiss, David eta Reuter, 1995), gaur egun frantses didaktikaren zenbait zertzelada 
ematen dituena; eta  hirugarrena, Frantses ama hizkuntzan eginiko ikerketak biltzen duen artikulua 
aipatuko dugu:” Quelles directions de recherche pour la didactique du FLM?” (Bronckart, Brun eta 
Roulet, 1991). 
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zaizkiola didaktikari: batetik irakaskuntza/ikaskuntza prozesuak analizatzen 
eta ulertzen lagunduko digu, eta bestetik, ekintzazko diziplina dugu, 
ekintzen bidez eraginkortasunaren bila programa daitekeen diziplina da. 

 
Duela gutxi arte, normatiboa zen didaktika –nola irakatsi esaten duena–; 

gaur egun, ordea, ikuspegi aplikazionista soila baztertu eta gela barruan 
gertatzen dena interpretatzeko funtzioa ere erantsi zaio. Aipagarria da 
didaktikaren ulermenezko dimentsio hori, berari esker jaso baitaitezke 
irakaste/ikaste prozesuak birformulatzeko zenbait informazio. 

 
Une honetan, irakaskuntza/ikaskuntza prozesuei dagozkien gora-

beherak alde batera utziko ditugu, kapitulu honetan aurrerago 
berreskuratzeko. 

 
Irakasgai den diziplinarekin jarraituz, esango dugu diziplina oro ondoko 

bi eremuen egoerari atxikitzen zaiola: eskola-diziplinaren egoerari, batetik; 
eta bestetik, diziplinaren erreferentziazko zientziaren egoerari (Bronckart, 
1989). 

 
Didaktika guztiek, beraz, aipatu bi  erreferentzietatik edan behar dute; 

ondorioz, didaktika moten arteko antzekotasun edo desberdintasunek 
bitariko oinarria dute: eskola-materiaren historiarena eta diziplinaren 
erreferentziazko zientziarena (Bronckart, 1989). Autore horren ustez, 
aipatu bi iturburuak aztertuz gero, jakin daiteke, zer teknologia mota den  
eta zer autonomia-maila duen eskola diziplina horrek bere erreferentziazko 
zientziekiko. Bi kontzeptu hauek −teknologia-mota eta erreferentziazko 
zientziekiko autonomia-maila− izango dira Bronckart-entzat (1989) 
eskola-materiaren egoera sozio-kulturalarekin batera didaktika berriaren 
zutabe nagusienak. 

 
Hizkuntzaren didaktikara hurbiltzen ari garenez, hiruki didaktikoa 

hartuko dugu marko zabal bezala, didaktikan eragiten duten elementuak 
definitzen joateko. 
 
1.2. Hiruki didaktikoa  
 

Dakigunez, didaktika oso jarduera konplexua da, besteak beste 
faktore askoren erlazioaren emaitza delako. Faktore horiek kokatzeko, eta, 
halaber, beren arteko harremanak ulertzeko, hona hemen hiruki didaktikoa. 
Hiruki didaktikoaren nozioa, transposizio didaktikoarekin batera, asko 
erabili izan da azken urteotan diziplinen didaktiketan irakaskuntza 
/ikaskuntza fenomenoa esplikatzeko eta ulertarazteko.  
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Irakaskuntza/ikaskuntza jarduera guztietan edo sistema didaktiko guztietan,  
hiru partaide izaten dira gutxienez: irakaslea, ikaslea eta irakasgai/ikasgai 
den objektua edo jakintza (Ikus 1. eskema) 
 

1.1. eskema: 
Hiruki didaktikoa (Johsua eta Dupin, 1993) 

 
 
     Irakaslea 
    (bere ideologi pribatuarekin) 

A)     Kontratu didaktikoa  
   

Ikaslea(k)     Jakintza 
 (egitura kognitibo partikularrarekin)  (transposizio didaktikoaren menpe) 
 
 
 Hiru elementu horien artean gertatzen den erlazio didaktikoari deitu ohi 
zaio “hiruki didaktikoa”8. Baina, dakigunez, elementu horietako bakoitza 
oso konplexua da bere horretan, eta horregatik, bakoitza bere aldetik 
aztertua izan da, gero, hiruren arteko interakzioak ikustarazteko. Guk 
hemen hiru osagaien inguruan lan egin dugu, baina sakontasun ezberdinez 
aritu gara bakoitzean9. 
Objektua aztertzeko, transposizio didaktikoa kontzeptua ekarriko dugu 
hona (Chevalard, 1985, 1991, 14. or.). 
 
1.3. Transposizio didaktikoa 
 
 Kontzeptu hau asko erabili izan da azken urteotan didaktikaren 
eremuan, matematikaren didaktikara aplikatuta sortu bazen ere (Chevallard, 
1985/1991; Chevallard eta Johsua, 1982; Johsua eta Dupin, 1993)10, 
geroztik beste eskola-diziplinetara hedatu da, hala nola  natur zientzien 
didaktikara eta baita hizkuntzaren didaktikara ere (Bronckart eta Plazaola, 
                                           
8 Ikus “Ondorioak” kapituluan  guk sortu dugun egoera didaktikora egokitutako hiruki didaktikoa. 
9 Objektuaren inguruan: euskarazko azalpenezko testu entziklopedikoetan izen kohesioa analizatu da 
bereziki; ikasleei dagokienez, batetik, azalpenezko testua ekoizteko erakutsi dituzten gaitasunak eta 
ikasteko dituzten ahalmenak eta bestetik, ikaskuntza epe baten ondoren ikasi dutena (egin dituzten 
aurrerapausoak aztertzen dira); eta irakasleari dagokionez: irakasleak erabili duen dispositibo 
pedagogikoa deskribatu eta neurri apal batean ebaluatu ere egiten da ikasleen emaitzen argitan. 
10 Bronckart eta Plazaolak (1998) Verret (1975) autorea aipatzen dute transposizio didaktikoaren 
aintzindari bezala, aipatu urtean “Les temps des études” liburuan kapitulu bat eman baitzion “transposizio 
didaktikoari”. 
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1996, 1998; Schneuwly, 1995; Plazaola-Giger, 1996; Canelas-Trevisi, 
1993; Petitjean, 1998a, Garcia-Debanc, 1998, besteak beste). Kontzeptu 
hau "jakintzen" nozioa −lehen aipatutako erreferentziazko zientziatik 
sortutako eskola diziplina− argitzera datorkigu. Eskolan irakasteko 
jakintzen izaera argitzera, hain zuzen.  
 

Lehendabizi, transposizio didaktikoaren definiziotik abiatuko gara: 
Jakintza-mota batetik beste mota baterako pasadizoa da transposizio 
didaktikoa, hau da, “lanabes modura erabiltzeko jakintzatik irakatsiko 
den jakintzara dagoen pasadizoa”, hain zuzen (Chevallard, 1985). Baina 
zergatik eman horrenbeste garrantzi jakintzei?  
 
 Irakasteko ezinbestekoa da zer irakasten den jakitea; ezinbestekoa 
da, halaber, jakintzaz jabetzea, aurre jakintzaren bi zentzuak kontuan 
izanik: irakaskuntzan proiektu bat dago, intentzio bat, eta, bestea, 
jakintza, ezagutza konszientea den heinean, hau da,  irakatsiko denaren 
ezagutza hausnartua. Jakintzarik gabe ez dago irakaskuntzarik, baina bai 
hastapena edo imitazioa praktika maila soilean (Schneuwly, 1995). 
 
 Irakaskuntzaren oinarrizko osagaia da jakintza, eta, irakasteko 
transposizioa egin aurretik ere, hor dago, gizartean,  jakintza-lanabes 
bezala. Gero, transposizio didaktikoa dela medio, sorburu den jakintza hau 
"jakintza mamitua" (savoir savant) alegia, "irakatsiko den jakintza" 
(savoir à enseigner) bihurtuko da, hau da, beste jakintza baten itxura 
hartuko du. Beste era batean esateko: jakintzak, oro har, ez dira sortu 
irakasteko, aldiz, egoera ezberdinetan erabiltzeko – tresna edo lanabes 
modura–. Eguneroko egoeretan lanabes modura erabiltzen ditugun 
jakintzak dira dakizkigunak; gainerako jakintzak ez ditugu behar, ez 
baitugu berauek erabiltzeko aukerarik; horrexegatik ez ditugu ikasten. 
Jakintza bat, orduan, egokitasunaren printzipioa dela medio eskuratzen 
dugu: erabiltzeko –erabilera soilak  justifikatu egiten du hori eskuratzea–. 
 
 Bestelakoak dira, berriz, irakaskuntzaren bidez eskuratzen ditugun 
jakintzak. Horiek "irakasteko jakintzak dira", jakiteko jakintzak, lanabes 
modura erabiltzeko balio duten jakintzen ordez, irakasteko diren jakintzak. 
Hortaz, hemen ezin dugu jakintzen egokitasunaz hitz egin, baina bai, ordea, 
jakintzen zilegitasunaz: zein jakintza irakatsi eta zergatik horiek beste 
guztien artean? Schneuwly-ren ustez (1995), gizartearen oniritzia 
ezinbestekoa da zilegitasun hori lortzeko.  
Adibide batekin adieraziko ditugu hobeto bi jakintza-mota horien arteko 
ezberdintasunak: har dezagun jakintza bat, “zirkuito elektrikoa” esaterako; 
jakintza hori jakintza-lanabes da, erabiltzeko sortua. Baina irakasteko 
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jakintza bihurtu nahi bada, orduan, jakintza-lanabes izateari uko egin eta 
beste izaera bat hartzen du jakintza horrek –irakasteko jakintzarena–. 
 

Gatozen orain Chevallard-en (1985) transposizio didaktikoaren 
lehendabiziko eskema ikustera.(Ikus 1.2.eskema) 

 
1.2.eskema: 

La transposition didactique, Chevallard, Y. (1985) 
 
 
 
 
 
 

Transformation 1 
 
 
 
 
 
    
         Transformation 2  
 
 
 
 
 
 
 
Eskeman ikus daitekeenez, jakintzaren ibilbidea bi etapatan ematen da. 
Lehendabizikoan, maileguan hartzen da zientzia jakintza eta testu 
pedagogiko batean kokatzen da (hemen aurkituko ditugu irakaskuntzari 
zuzendutako arauak, programak eta eskuliburuak). 
 
Bigarren trasformazioan irakaslearen liburua eta testu-liburuaren arteko 
aldeak ikusiko dira, eta, halaber, nozioak ikasgelan nola azaltzen diren –bai 
irakaslearen diskurtsoaren bidez, eta bai ikasleari proposatutako jarduera 
eta ariketen bidez–. 
 
Lehendabiziko transformazioan ematen diren maileguak bi arazo 
sortarazten ditu (Bronckart eta Plazaola,1996): bata, erreferentziazko 
teoriaren zilegitasuna. Eta bestea, nozio bat bere kontestutik ateratzeak 
dituen ondorioak.  
 

Eskola-diziplinaren erreferentziazko teoriaren zilegitasunari 
dagokionez, Bronckart eta Plazaola-ren (1996) ustetan zientzia batzuek  

Objet théorique relevant du 
Savoir scientifique 

Objet à enseigner tel qu´il 
apparaît dans les Textes 
pédagogiques 

Objet d´enseignement tel qu´il 
fonctionne dans la Pratique 
pèdagogique 
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–esaterako, matematika eta natur zientziak– gauzatuta dituzte, dirudienez, 
jakintza-corpus nahiko egonkorrak; beste batzuek, ordea, –hizkuntzak, 
esaterako– teorizazio partzialak dauzkate, eta, askotan, elkarturikoak 
(konkurrenteak). Autoreok diskurtso tipologia jartzen dute adibide modura. 
Irakaskuntzaren helburuak testu-generoen arabera antolatu nahi badira, 
lehenengo eta behin, gaur egun ditugun tipologia ereduen artean bat 
aukeratu beharko da11, eta badakigu aukera hori ez dela bat ere erraza.  
 

Eskola diziplinak bere erreferentziazko zientziarekin duen 
harremanaren izaera ikusteko asmotan,  Canelas-Trevisi (1997) autoreak bi 
zientzia ezberdinetan oinarritutako eskola dokumentuak aztertu ditu: batzuk 
perpausa-mailan oinarritutakoak dira, eta besteak, diskurtsoan oinarrituak. 
Autore honek ikusi du kasuan kasuan erabilitako iturri epistemologikoak ez 
direla justifikatzen. Hau da, ez dela aipatzen zergatik hartu diren iturri 
epistemologiko jakin batetik eta ez beste bestetik.  
 

Irakasteko-jakintzak jakintza zientifikoetatik (jakintza-mamitutik) 
maileguan hartzeak sortzen duen bigarren arazora etorriko gara orain. 
“Irakasteko jakintza bat” jakintza zientifikotik ateratzen dugunean,  bere 
kontestutik ateratzen dugu, eta horrek baditu bere arriskuak (Bronckart eta 
Plazaola, 1996). Eskola-programak gauzatzeko, nozioak bere marko 
teorikotik atera eta berrantolatu egin behar izaten dira ezinbestean. Hori 
egitean, jakintza-eremu horiek esanahia ematen dien testuingurutik 
deslotzean, beste esanahi bat har dezakete Chevallard eta Johsua (1982) 
autoreek erakusten duten bezala.  

Autoreok geometria programa batean “distantzia” nozio matematikoa 
aztertu ondoren,  ezberdintasun nabarmenak daudela frogatu dute: 
erreferentziazko zientzia batean hipotesia, metafora edo ilustrazio soilaren 
estatusa du “distantzia” nozioak; eskola-programetan, berriz,  “faits acquis” 
bezala aurkezten da. Fenomeno hau  dogmatizazio fenomenoa da –
teorizazio zientifikoaren logikatik  azalpen pedagogikoaren logikara 
pasatzean gertatu ohi den fenomenoa–.  

Ildo beretik abiatuz, zientziaren nozioetan eragina duten 
hizkuntzaren bi erabilera kontrajartzen ditu Sutton-ek (1995): hizkuntza 
sistema interpretatiboa –esperientziari esanahia ematen diona– eta  
etiketatzeko hizkuntz sistema –informazioa transmititzeko soilik balio 
duena, zientzia gauza egonkorra balitz bezala tratatzen duen ikuspegia–. 

 
Transposizio didaktikoak dituen arriskuekin jarraituz, Schneuwly-k 

(1995) bi ondorio ikusten dizkio fenomeno honi: bata, jakintzen 
atalkatzearekin zerikusia duena. Jakintza-lanabes modura funtzionatzen 

                                           
11 II.kapituluan sakontzen da testu generoen inguruan. 
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duen bitartean unitate oso bat da jakintzaren corpusa; baina jakintza hori,  
transposizio didaktikoaren bidez eskola funtzionamenduan irakasteko-
jakintza bihurtzen denean, atalkatu egiten da. Atal horiek, orduan, arloa 
sekuentziatzeko edukiak izango dira, irakaskuntzaren progresioa markatuko 
dutenak. Eta bestea, erabilera-egoerekin zerikusia duena. Erabilera-
egoerak ezin dira dauden bezala transposizionatu; hau da, ezin dira klasean 
hitzez-hitz erreproduzitu; erabilera-egoera horiek eraldatu egiten dira eta, 
ondorioz, beste esanahi bat hartzen dute eskolaren baitan. Horrek, jakina, 
eragina du irakasteko-jakintzen gainean, eta, ondorioz,  bestelako funtzioa 
hartzen dute. Orduan, eskola gunean, kontestu berri bat sortzen da 
irakasteko-jakintzentzat, jatorrizkoko testuingurua imitatzen duena.  
  
 Transposizio didaktikoa bere testuinguruan (irakaskuntza sisteman) 
kokatzeko asmoz, hona hemen Brousseau (1986, 1990) autoreak nola 
osatzen duen arestian aztertutako Chevallard-en eskema.(Ikus 1.3.eskema) 

 
 

1.3.eskema: 
La transposition dans le cadre des systèmes scolaires (Chevalard, 1985,Brousseau, 

1986) 
 

 
Système éducatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Brousseau-ren ekarpenekin Chevallard-en eskema berrituari 
erreparatuz, Bronckart eta Plazaolak (1996), ikus arazten digute nolako 
ezberdintasunak izaten diren nozio beraren aurkezpenean irakaslearen 

Savoir scientifique 

Savoir à enseigner 
Tel qu´il apparaît dans les 
Textes pédagogiques 

Systèmes d´enseignement 
Type d´école, objectifs, 
Niveaux de scolarité 

Systèmes didactiques 
Classes, élèves, enseignant, 
Type de contrat didactique 

Savoir enseigné 
Tel qu´il fonctionne dans la 
Pratique pédagogique 
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liburu batean eta testu-liburu batean, eta, halaber, nozio hori ikasgela 
batean nola praktikan jartzen den –bai irakaslearen diskurtsoa dela medio, 
bai ikasleei proposatutako jarduera eta ariketen bitartez–.  
 

Arestian aipatu ditugu transposizio didaktikoak dituen  arriskuak eta 
berau aurrera eramatean sor daitezkeen desbiderapenak (erreferentziazko 
zientziak izan duen bilakaera, irakasteko jakintzak bere jatorrizko 
testuingurutik ateratzean gerta daitezkeen desbiderapenak, etab.); bada, 
horiez guztiez gain, badira beste batzuk ere ikasgelan bertan gerta 
daitezkeenak. 
  Ikasgelan gertatzen diren desbiderapen horiek arrazoi ezberdinak 
izan ditzakete: batetik, nozioaren ulermen maila edo irakasleak nozio 
horretaz duen ezagutza; eta bestetik, arestian aipatu teorizazio 
zientifikoaren logika eta  eskuhartze edo hezkuntz jardueraren logikaren 
arteko aldea; irakaskuntza eraginkorraren markoan, objektu edo kontzeptu 
orok zenbait baldintza bete behar ditu: ikas daitekeen zerbait izendatu 
behar du, bere gainean ariketak egin ahal izango dira eta berari buruzko 
trebetasuna ebaluatu egin ahal izango da.  
 

Aipatu transposizio didaktikoaren eskeman irudikatzen den bezalaxe, 
–eta Bronckart eta Plazaola-ren (1996) hausnarketarekin jarraituz– gizarte 
jakin bateko hezkuntz sistemaren esku daude prozesu multzo horiek, hau 
da, gizarteak hezkuntza sistemari atxikitzen dizkion helburuak. Hezkuntz 
sistema horrek irakaskuntza sistema anitz sortarazten ditu, hau da, erakunde 
ezberdinak sortzen ditu; erakunde horiek, besteak beste, ikasleen adinaren 
arabera, ikasleen ama hizkuntzaren arabera, ikasleek ustez duten maila 
kognitiboaren arabera, beren estatus sozio-ekonomikoaren arabera, etab 
antolatzen dira. Erakunde horiek, aldi berean,  antolaketa material jakina 
daukate (ikasleen ratioa, esaterako) eta lorgai diren helburuez, edukien 
programazioaz eta proiektu metodologiaz diskurtsoak ekoizten dituzte. 
Diskurtso horiek guztiak osatzen dute hezkuntz jarduera. Hezkuntz jarduera 
hori hiruki didaktikoan gauzatzen da, (ikus 1.1. eskema) hau da, ondoko hiru 
elementuok osatzen duten egituran: irakasten duen irakaslea, ikasten duen 
ikaslea eta irakasgai den objektua –edukiak–. 
 Eta modu honetara heltzen gara irakas/ikasgai den objektua bere 
marko orokorrean kokatzera: hirukia osatzen duen objektuari dagokio, 
bada, transposizio didaktikoaren kontzeptu hau.  
 
 Ez du inork ukatzen Chevallard-en ekarpena balio handikoa dela 
zientzien didaktikak eraikitzeko (Bronckart eta Plazaola, 1996). Halere, 
Schneuwly-ren (1991) kritiketara lerratzen dira beste zenbait autore, aipatu 
autoreak esaten duenean, sinkronian, Chevallard-en eskeman mugimendu 
transposizionalak ongi hedatzen direla erreferentziazko eremuetatik 
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(zientzia eremuetatik) eremu didaktikora; baina ez dela ikusten 
alderantzizko mugimendurik (didaktikatik zientziara)12. Hori dela eta, 
Chevallard-en ekarpenak “aplikazionista” edo beheranzko ikuspegiarekin 
konpatible direla ikusten dute zenbait autorek (Schneuwly, 1991a, 
Bronckart eta Plazaola, 1996, 1998), eta, jakina, ikuspegi hori ez dator bat, 
azken urteotan diziplinen didaktikak bere erreferentziazko zientziarekiko 
izan behar duen autonomiaren erreibindikazioarekin13. (Bronckart, 1989; 
Chiss, 1989; Bronckart eta Schneuwly, 1991; Galisson, 1997/1998; besteak 
beste). Garcia-Debanc (1998, 148.or.) autorea oso esplizitoa da, 
transposizio didaktikoaren prozesuak behetik gorantz ere azter daitezkeela 
esaten duenean: ikasleen behar eta hutsuneetatik abiatuta erreferentziazko 
zientziei galdetu ahal zaie zein den beren ekarpena, edota, ikasleen 
ekoizpenetan oinarrituta bultza daitezke ikerketa eremu berriak. Horrez 
gain, hizkuntzen didaktikari dagokionean, beste zerbait falta zaio ezagutzen 
dugun transposizio didaktikoaren eskemari: erreferentziazko gizarte 
jokabideak. Gabezia honi aurre egiteko, hona hemen hasierako eskema 
osatzeko proposamena. 
 
1.4. Hizkuntza bizien transposizio didaktikoa: 
    
 Hizkuntzaren didaktikari begira, Chevallard-en (1985) proposamena 
bi alderditatik osatu beharra ikusten da: alderdi batek erreferentziazko 
gizarte jokabideekin du zerikusia, eta, besteak, zientziatik didaktikara 
doazen mugimenduekin. Lehendabizikoak, eskolako curriculumarekin du 
zerikusia. Hona hemen kontzeptu hori hobeto azaltzeko Bronckart eta 
Schneuwly-ren (1991) eskema: 
 

1.3.eskema: 
Transposizio didaktikoa, Chevallard-en (1985) eskema osatua (Bronckart eta Schneuwly, 1991) 
 
Jakintza potentzialaren objektua 
  R1 
 
Jakintza mamitua (savoir savant)   Erreferentziazko gizarte jokabideak 

R2       R2 
   
 
     Irakatsi beharreko edukia 
      R3 
 
 
     Irakaskuntzaren edukia   

                                           
12 Kapitulu honetan "didaktikaren funtzioak" aipatu ditugunean azaldu dugu didaktikaren dimentsio 
ulermenezkoa eta honek diziplina baten irakaste/ikaste prozesuak hobeto ulertzeko duen garrantzia. 
13 Kontzeptu hau kapitulu honen 1.1. puntuan garatu da.  
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Ikusten denez, Bronckart eta Schneuwly-k (1991), Chevallard-en 
(1985) eskemari “Erreferentziazko gizarte jokabideak” elementua (R2) 
gehitu diote. Autoreontzat, R2 erlazioek eskolako curriculumean parte har 
dezaketen zenbait erlazio adierazten dute. Matematika eta zientzien 
irakaskuntzan eskola-programak corpus zientifikotik bakarrik elikatzen 
badira ere, hizkuntzen irakaskuntzan, lorgai diren helburuek praktikekin 
dute zerikusia (ahozko eta idatzizkoaren praktikekin) eta, halaber, 
jarrerekin (arauekin). Zentzu horretan, hizkuntzen irakaskuntzaren edukiek 
erreferentziazko bi iturri dauzkate: bata corpus zientifikoa eta bestea  
erreferentziazko gizarte jokabideak (Martinand-ek14 aukeratutako 
terminoaren esanahian, 1986). 
 
 Horrela, Bronckart eta Plazaola autoreek (1996) hizkuntza bizien 
didaktikari zuzendutako transposizio didaktikoa zehazten dute. 
Horretarako, egungo egoeraren analisitik abiatzen dira:  
 
“D´une part, les propositions théoriques des sciences du langage se caractérisent par 
leur incomplétude et leur hétérogénéité, et le problème du contrôle épistemologique de 
leur transposition présente donc moins d´acuité. D´autre part, les objetifs de 
l´enseignement des langues ont trait aux savoir-faire et aux normes, au moins autant 
qu´ aux connaissances ou savoirs propement dits, et la question de l´emprunt s´y pose 
dès lors en termes différents; tout programme d´enseignement d´une langue sollicite 
immaquablement des sources autres que scientifiques: des valeurs sociales implicites 
ou explicites, des savoirs de sens communs et des savoirs émanant de la tradition ou de 
la culture scolaire.(...)” (19,20.or.) 
 
  Osatu beharreko bigarren alderdiak, esan bezala, zientzietatik 
didaktikara doazen mugimenduekin du zerikusia. Honen gabezia hainbat 
autorek aipatzen badute ere, Bronckart eta Plazaolaren (1996) proposamen 
zehatza dakargu hona. Autoreon ustez, proiektu didaktikoa ez da zientziatik 
sortu behar (goitik behera), hizkuntza baten irakaskuntzak formulatzen 
dituen galdera zehatzetatik baizik. Eta hori ondoko hiru etapatan hedatzen 
da: 
  

1. Hizkuntz irakaskuntzaren kontestuaren ezaugarri 
eraginkorrak identifikatu eta kontzeptualizatu. Horrelako analisiak, 
lehenengo eta behin, hezkuntz sistemak dituen helburuak aztertzen ditu; 
eta, ondoren, helburu horiek aplikatzen dira hurrenez-hurreneko 

                                           
14 Honela laburtzen du Martinand (1986) autoreak “erreferentziazko praktika soziala” nozioa: “ [...]elle 
consiste à mettre en relation les buts et contenus pédagogiques, en particulier les activités didactiques, 
avec les situations, les tâches et les qualifications d´une pratique donnée. Il s`agit alors de ce que nous 
appellerons une pratique sociale de référence, renvoyant aux trois aspects suivants: 1) ce sont des activités 
objectives de transformation d´une donné naturel ou humain (“pratique”); 2) elles concernent l´ensemble 
d´une secteur social, et non des rôles individuels (“social”); 3) la relation avec les activités didactiques 
n´est pas d´identité, il y a seulement terme de comparaison (“reference”)” (Martinand, 1986, 137.or.) 
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irakaskuntza sistemetan (programara, marko metodologikora, irakaskuntza 
motan eta bitartekoetara eta, halaber, ebaluatzeko modura). Azkenik, 
helburuen arabera zehaztuko da hezkuntza sistema osoa ( zer irakasle, zer 
ikasle, zer kontratu didaktiko, etab.). Esandakoagatik, beraz, lehenengo 
puntu honetan, eskuhartze didaktiko baten baldintzak eta mugak zehazten 
dira. 
  

2. Hizkuntza irakaskuntzen helburuak argitu, eta, zehazkiago 
esanda, hiru helburu-mota hauen artean bereizketa egin: “egiten jakin” edo 
praktikari dagozkion helburuak (esaterako, komunikazio-egoera bati 
egokitutako enuntziatuak ekoizteko gai izan), arauei dagozkien helburuak 
(hizkuntzaren erregistro ezberdinak eta bere egokitasun soziala) eta 
jakintzei propioki dagozkien helburuak (kontzeptu edo nozioen ezagutza, 
bereziki nozio gramatikalena). Helburuak argitu ondoren, horiek lortzeko 
mailegutzan hartuko den teoria zientifiko egokiena aukeratuko da. 
  

3. Transposizio beraren prozesua kontrolatu. Prozesu hau 
martxan jartzeko onartu behar da, bederen, kanpoko jakintza-objektua 
aldatu egin behar dela eskola-programa batean integratu ahal izateko; 
horrek esan nahi du, batetik, jakintza-objektuok egokitu egin behar 
zaizkiola ikasleek (eta irakasleek) ustez duten mailari; eta bestetik, 
jakintza-objektuok antolatu egin behar direla diskurtso pedagogiko 
koherente eta homogeneoaren markoan. Bronckart eta Plazaolarentzat 
(1996) hezkuntz jarduera konfiguratzen duten “testu pedagogikoek”, 
eskolarako eginiko eraikuntzak izan behar dute, eta ez jatorrizko testu 
zientifikoen kalko soilak. Honen adibide dugu, besteak beste, Dolz eta 
Schneuwly-k (1997) diskurtso-generoen inguruan eginiko proposamena, II. 
kapituluan azaltzen duguna. 
 

Transposizio didaktikoaren gaia bukatzeko, hona hemen 
transposizio didaktikoa ebaluatzeko bi adibide: bata bigarren hizkuntza 
irakasteko testu-liburuen transposizio mekanismoak aztertzeko Bronckart 
eta Plazaolak(1996) eskaintzen digutena, eta, bestea, transposizio 
didaktikoaren lehen maila (edo transformazioa) aztertzeko Garcia-Debanc-
ek (1998) eskaintzen diguna. 

 
Bronckart eta Plazaolak (1996) honako lau nozioen azpi-multzoen 

arabera aztertu dituzte bigarren hizkuntza irakasteko metodologiak: 
-Komunikazio-egoera baten kanpoko ezaugarriei dagozkienak: igorlea, 
hartzailea, toki soziala, interakzio era, helburua, etab. 
-Horrelako egoeretan ekoiz daitezkeen diskurtso-generoei dagozkienak. 
-Enuntziazio elkartrukearen barne-egiturari dagozkionak: enuntziatzailea 
Ducrot-en (1984) hitzetan, edo narratzailea literatur teoriaren arabera; eta 
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gehiago sakondu nahi izanez gero, testuan azaltzen diren ahotsak eta 
polifonia efektua ematen dutenak15. 
-Enuntziazio elkartrukeari berari dagozkionak (ahots edo ikuspuntu horiek 
azaltzea ahalbideratzen dutenak): diskurtso aipatua (discours rapportés), 
testu barneko maileguak, modalizazioak, birformulazioak, etab. 
  

Garcia-Debanc-ek (1998, 147. or.) transposizio didaktikoaren lehen 
maila aztertzeko –erreferentziazko teoriak eta irakasteko edukien arteko 
ezberdintasunak ikusteko– honako hiru alderdietan erreparatzea 
proposatzen du: 
-Irakaskuntza programen edukien zerrendetan. 
-Testu-liburuetako aurkibidean zehazten diren edukietan. Horien arabera 
dakigu zeintzuk diren autoreak lehenesten edo baztertzen dituen edukiak. 
-testu-liburuen kapituluetan  irakasgai bezala martxan jartzen diren 
edukietan. 
Eta nahi izanez gero, hurrengo zehaztapen maila bat ere badaukagu: 
ikasleen lanak. Berauetan lantzen diren edukien bitartez jakin daiteke 
programek eta benetako praktikaren artean koherentziarik dagoen. 
 
Laburbilduz, hona hemen transposizio didaktikoaz esan duguna: 
 
1. Maileguan hartzen diren jakintzak irakatsiak izateko jakintza bihurtzea 

da honen helburua. 
 
2. Transposizio didaktikoak zaindu beharreko arriskuak ditu. 
 
3. Informazioen joan-etorriak bi norabideetan gertatzen dira: 

erreferentziazko zientzietatik didaktikara eta alderantziz. 
 
4. Hizkuntzen didaktikak, gainerako diziplinen didaktikak ez bezala, 

erreferentziazko gizarte jokabideak ere izan behar ditu kontuan. 
 
5. Ezarritako helburuak bete ahal izateko, erreferentziazko zientzia-mota 

egokietara jo behar da jakintzak maileguan hartzeko. 
 
6. Transposizio didaktikoa kontrolatu egin behar da eta horretarako 

badaude tresnak. 
 
 
 
 
                                           
15 Alderdi hori ikasleen ekoizpenetan analizatu da eta Marko teorikoko IV. kapituluan eta  Alderdi 
esperimentaleko III. kapituluan ikus daiteke mekanismo honi buruzko informazioa. 
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1.5. Hizkuntzaren didaktika: Diziplina honen autonomia  
 
Bronckart eta Schneuwly-ren (1991, 43. or.)16 esanetan bi motatako 

arazoak sor daitezke didaktika eta diziplinaren arteko harremanetatik:  
 
Lehendabizikoa –arazo intrintsekoa–, diziplina zientifikoen 

egoerarekin (garapenarekin) zerikusia duena; onartua izan da natur 
zientziak (biologia, fisika, etab.) oinarritzeko zutabe kontzeptualen  
legitimitatea hezkuntza zientziena baino handiagoa dela –linguistikarena 
baino handiagoa, esaterako–. Beraz, logikoa den bezala, zientzietatik 
didaktikarako “mailegutza pedagogikoa” azkarrago gertatzen ari da arlo 
zientifikoetan hezkuntz zientzietako arloetan baino. 

 
 Eta bigarrena –arazo estrintsekoa–:  erreferentziazko kontzeptu 

zientifikoak eta eskola-materiaren helburuen arteko egokitasuna da 
hemen zehazten dena. Eskola-materia guztientzat, alabaina, ez da 
egokitasun hori modu berean gertatzen. Har ditzagun adibide modura 
fisikaren didaktika eta hizkuntzarena. Fisikaren didaktikak, epe luze bati 
begira duen helburua “jakintza mamitua” (savoir savant) eskuratzea da. 
Hizkuntzaren didaktikaren helburua, ordea, ez da hizkuntzalaritzaren 
“jakintza mamitua” (savoir savant) eskuratzea, baizik eta hizkuntza 
erabiltzen jakitea. Hori dela eta, eskola-materia bakoitzak harreman mota 
ezberdina ohi du bere erreferentziazko zientziarekin.  

 
 Ildo honetatik esan beharra dago psikologoak eta baita didaktak ere, 

erreferentziazko iturri ezberdinetan oinarritu ohi direla irakaskuntza 
/ikaskuntza prozesuak ulertzeko, eta, ondorioz, ikuspegi ezberdinak hartu 
ohi dituztela. Ikuspegi desberdinotan oinarritzeak ondorio dibergenteetara 
eraman ditu, askotan,  pedagogoen eta psikologoen kolektiboen usteak: 
hala eskola mailako eskuhartze pedagogikoetan, nola ikerketa alorrean. 
(Coll, 1993). 

 
Erreferentziazko zientziak direla-eta sortutako arazoen bueltan, eta 

irakaskuntza/ikaskuntza prozesuak ulertzeko ezagutzen diren modu 
ezberdinak  sailkatzeko asmotan, hona hemen Abdou (1980) autoreak 
deskribatzen dituen hiru didaktika-belaunaldiak17: 

 
Tradizionala deituko zaio lehendabiziko honi. Hona hemen beren 

ezaugarri garrantzizkoenak: 

                                           
16 Euskarazko bertsioarena. 
17 Bronckart (1989) autoreak  Abdouren eskemaz baliatuz hizkuntzaren didaktikara egokitzen du 
sailkapen hau. Gogoan izango dugu Frantsesari buruz ari dela, baina ustez, euskararako ere  balio du. 
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-Helburuei dagokienez: behin betiko helburuak dira; gizartea egonkor 
ikusten duen kolektiboak hezkuntzaren helburuak ere egonkor ikusten 
ditu. Eredu normatiboa transmititzea da honen helburua. 
-Metodologiari dagokionez: irakasgai diren edukiak konplexutasunaren 
arabera ordenatzen dira -sinpleenetik konplexura-. Eredu honetan egiten 
den analisia araubidezkoa da eta honen aplikazioa, beraz, memorizazio 
edo erreprodukzio ariketen bidez gauzatzen da. 

 
Marko honetan kokatzen diren diziplinen didaktikak eredu 

zientifikoaren aplikazio hutsa egiten dute, eskola diziplinaren egoera sozio-
historikoa18 kontuan izan gabe. Erreferentziazko zientzien teoriaren 
zilegitasun hutsean oinarritzen dute eskola edukien zilegitasuna. 

Irakaskuntza/ikaskuntza eredu hau egoera gatazkatsuan dago ikasle-
irakasleen arteko harremanetan oinarritutako ikuspegi didaktikoekin. 

 
Bigarrena, didaktika kognitibista izenarekin ezagutuko dugu. Ikuspegi 

honen ardurarik handiena curriculumaren edukiak dira  – programaren 
nozioak dira irakaskuntza/ikaskuntzaren elementurik garrantzizkoenak–. 
Irakaskuntza betebehar kognitibo modura ikusten da –arazoen 
konponbidea–. Hasiera batean, piagetiar kognitibismoa izango da beren 
oinarri bakarra; ondoren, ikasleen arteko interakzioari garrantzia emango 
zaio, eta baita, kontratu didaktikoaren bitarteko irakasle-ikasleen arteko 
elkarrekintzari ere. Bigarren ikuspegi honek, aurrekoak bezalaxe, ez du 
kontuan hartzen eskola-materiaren egoera sozio-historikoa, eta, beraz, 
aplikazio hutsezko teknologia bihurtu da. 

 
Ama hizkuntzaren berrikuntza egiteko erabilitako oinarriak bigarren 

belaunaldikoek erabilitakoen antzekoak dira (Besson eta beste batzuk, 
1979). Berrikuntza honek hiru zutabe ditu oinarri:  Hizkuntzaren 
deskribapen ortodoxoa, hizkuntzalaritza garaikidea eta ikasleen 
aurrezagupenak eboluzionatzen laguntzeko aurkikuntzako prozedurak.  
Aurrerapauso hau, aldiz, ez zaio aplikatzen "frantsesaren didaktikari" (ama 
hizkuntzari), ama hizkuntzaren didaktika kontzeptua beranduago sortua 
baita. 

 
Beraz, zer dela eta  beste materien didaktikak −matematikarenak, 

atzerriko hizkuntzenak, kasu− sortzen dira ama hizkuntzarenaren aurretik? 
Bronckart-en (1989) hitzetan, eskola-materia bakoitzak konpondu behar 

                                           
18 Eskola materiaren historia bi parametrotan definitzen da: Batetik, eskola materiak eskolaz-kanpokoekin 
dituen harreman sozialak eta kulturalak. Eta, bestetik, eskolako-materia guztiek beren historia daukate: 
urtez-urte materia horri curriculumean eman zaion garrantzia edo garrantzirik eza, programak, erabilitako 
didaktika, materialak, ebaluatzeko modua etab. (Bronckart, 1989; Johsua & Dupin, 1993) 
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duen arazoen definizioan dago honen erantzuna: matematikak eta atzerriko 
hizkuntzak argi daukate konpondu beharreko arazoen izaera; ama 
hizkuntzaren irakaskuntzak, aldiz, ez. Lehenik eta behin, ikaslearen 
arrakasta zertan den definitu beharko genuke. Aipatu autorearen hitzetan, 
arrakasta ez dago hizkuntzaren ezagutza konsziente eta egituratuari lotua; 
aldiz, beronen arrakasta neurtzeko, hizkuntzaren helburu historiko eta 
kulturaletara jo behar da. Beraz, hizkuntzalaritzan eta psikologian 
bakarrik oinarritutako proiektu pedagogikoak ezin du didaktika bat 
osatu. Horra hor hurrenez hurren izan diren erreformen porrotaren zergatia 
(Bronckart, 1988). Bi zientziotan oinarritutako didaktikaren osagabetasuna, 
arestian aipatu didaktikaren definizioan oinarritzen da: didaktika, zientzia 
konprentsiboa izateaz gainera, helburu emankorrak eskuratzeko 
bideratutako teknologia ere bada. Beraz, helburu emankorrak eskuratzera 
eramaten ez duen proiektuak ezin du, esandako hitzetan, didaktikarik osatu. 

 
Honen aurrean, 3. belaunaldiko didaktika sortzen da. Hizkuntza 

didaktikaren kasuan pedagogoak dira gai honi soluzioa aurkituko diotenak. 
Hona hemen, labur-labur, berrikuntza honen oinarriak: 1) helburuen 
garrantzia, 2) hizkuntzaren estatus sozio-historikoa eta 3) ordura arteko 
didaktikaren kontzeptuek izaniko kontraesanak.  

 
Honela, bada, hirugarren bide honetan  bi puntu  nabarmentzen dira: 1) 

eskola-materiaren egoeraren analisia (gizarteak espero duena, instituzioaren 
helburu zehatzak eta eskola-praktika eraginkorrak) eta 2) bi eskuhartze-
mota ezberdinak: a) praktiken teorizazioa eta b) irakasteko praktiken 
aldaketak. 

 
Modu honetara, ekintza-estrategia berriak eta anitzak definitu eta 

esperimentatu egiten dira, eta ondoren, horien arrakasta ebaluatzen da. 
 

Didaktikaren  azken modu hori teknologia bezala aurkezten da. Aldi 
berean hiru eremu batzen duen teknologia: kulturala, espezifikoa eta 
autonomoa. 
 
-Kulturala: eskola materiaren irakaskuntza-egoeraren ezaugarri sozio-
kulturalak kontuan hartzen dira.  
 
-Espezifikoa: bigarren belaunaldiko didaktek ez bezala, hauek ez dute 
erreferentziazko zientzien aplikazio hutsa egiten; aitzitik, ezagutza 
zientifikoak arlo pedagogikora transferitu eta egoera berrira egokitzen 
dituzte, ekintza estrategia berriak sortzeko asmotan (Transposizio 
didaktikoa). 
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-Autonomoa: horrelako ikuspuntuak problematikaren  elaborazioa eta 
aparailu kontzeptual espezifikoak sortzea eskatzen du. Hezkuntza zientzien 
markoa (eta ez hizkuntzalaritza) aukeratzen da horretarako (Bronckart, 
1989) (Bronckart eta beste batzuk, 1985; Bronckart, 1996).  
 

Ildo beretik, hizkuntzaren didaktikaren autonomiaren bila jo dute 
beste zenbait autorek ere. Chiss-ek (1989), esaterako, hizkuntza 
didaktikaren autonomia lortzeko bidean honako hiru lan-eremuak ikusten 
ditu: 

 
a) Hezurtza kontzeptuala eraikitzeko asmoz, alderdi meta-teorikoei 

eman behar zaie nagusitasuna eta epistemologiaren inguruko 
eztabaidak berreskuratu egin behar dira. Adib. Arauei buruzko 
ikusmoldea: zein ikuspuntutik irakatsi hizkuntza? 

 
b) Argitu egin behar dira diskurtso pedagogiko-linguistikoa elikatzen 

duten nozioak. Adib.: "hizkuntza pobrea" vs "hizkuntza konplexua", 
"ahozkotik idatzizkorako pasabidea", "esalditik testurako pasabidea", 
etab. 

 
c) Isolatu egin behar dira diskurtsoak eta hizkuntzak dituzten arazo 

didaktikoak. Hau da, irakaskuntza/ikaskuntzan arazo pedagogiko 
praktikoak sortzen dituzten puntuak: hala diziplinako barne egokitze 
arazoak, nola diziplina arteko arazoak (Chiss, 1989, 51.or.). 

 
Chiss-entzat (1989, 48. or.), didaktika alorrean egiten diren ikerketetatik 

sortutako datuak, "datu-banku" modura hartu beharko lituzkete 
erreferentziazko zientziek −giza-zientziek− alegia; modu horretara, beharra 
dutenean,  jakintzak bertatik hartu eta garatzen laguntzeko. Bestalde, 
erreferentziazko zientzien rola didaktikaren arazoak definitzea  litzateke; 
baina ez erantzunak ematea.  

 
Beste autore batzuk "hizkuntz-kulturen didaktologia" darabilte 

didaktika autonomoa izendatzeko (Galisson, 1997, 1998). (Ikus 1.5. . 
eskema)   
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1.5.eskema: 
Galisson, 1997 

 
 
  TYPOLOGIE (FRAGMENTAIRE) 
    DES DISCIPLINES DU DOMAINE 

         Disciplines savantes    Disciplines scolaires 

   Disciplines théoriques           Disciplines praxéologique 

               (...)  hétéronomes   autonomes 
    (applicationnistes)  (conceptualistes) 

  d´intervention    (de description) d´intervention  

Linguistique appliquée    (Didactique des langues)  Didactologie des                                      
          Didactique des langues     Langues et cultures 

 
 
 Hona hemen Galissonek (1998) hizkuntz-didaktikarako hiru diziplina 
horiek (Linguistika aplikatua, Hizkuntzaren didaktika eta Hizkuntza eta 
kulturen didaktologia) horren ezberdinak izanik, aldi berean bizirik 
izaten jarraitzeko aurkitzen dituen arrazoiak: 
 
“il n´est sans doute pas inutil d´observer que ces trois disciplines (Linguistique 
appliquée, Didactique des langues et Didactologie des langues-cultures)  qui ne 
datent pas de la même époque –une quarentaine d´années sépare la première de la 
dernière–, continuent de cohabiter et de s´opposer, sans se détruire. Comment 
expliquer une aussi longue cohabitation?. D´abord par le fait que les DI ne sont pas 
des sciences exactes et qu´à ce jour les résultats qu´elles ont obtenus sur le terrain 
ne sont pas de nature à faire indiscutablement pencher la balance d´un côte ou d´un 
autre.(...) (Galisson, 1998, 93or.) 
 

Teoria horien antzutasuna demostratzeko ekonomilariek erabili ohi 
duten baieztapena erabiltzen du Galissonek: horietako teoria bakoitza 
bere garaiko beharrei erantzuteko sortu zen. Pentsa daitekeenaren 
kontra, haustura epistemologikoa, halere, ez da gertatu Linguistika 
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aplikatua eta Hizkuntzaren didaktikaren artean; bai ordea, Hizkuntzaren 
didaktika eta “Hizkuntza eta kulturen didaktologia”ren artean. 

 
Hizkuntz didaktikaren autonomiaren bila abiatzen diren autoreen artean 

Dabène-ren (1972) proposamenak ere aspaldikoak ditugu. Autore honek 
hizkuntzaren didaktikan integratzen ditu hainbat zientzia: linguistika, 
psikologia, hezkuntz zientziak eta soziologia.  
 

Hizkuntza didaktikaren autonomiaz eginiko gogoeta bukatzeko, hona 
hemen Bronckart eta Shneuwly-k (1991) hizkuntz didaktikaren 
metodologiak (metodo audio-orala, Skiner-en behavorismotik sortua eta 
hizkuntzalaritzan oinarritutakoak –estrukturalismoan, funtzionalismo 
sortzailean eta pragmatikoan eta diskurtsoaren teorian− jasandako 
kritiketatik ateratzen dituzten ondorioak : 1) "Hizkuntzaren didaktikak" 
pentsamendu-meta metodologikoaren autonomia izan behar du; eta 2) 
erreferentziazko diziplinekiko independentzia beharrezkoa du. Beste era 
batera esanda, hizkuntzaren didaktika finkatu egingo dela zientzia horrek 
hizkuntzalaritza eta psikologiaren forma guztiak baztertzen dituenean 
(Bronckart & Schneuwly, 1991).  

 
Baina aipatu erreferentziazko diziplinekiko independentzia ez da 

horren erraz lortu. 60ko hamarkadako psikolinguistek gramatika sortzaileak 
sortutako eredu formala balidatzea nahi zuten 1979. urtean Ginebran 
izaniko psikolinguistikaren kongresoan (Bronckart, Kail eta Nozet, 1983). 
Inpas horretatik irteteko alternatiba horrela ikusi zen orduan: hizkuntzaren 
portaera espezifikoak nabarmenduko dituen eredu kontzeptual autonomoa 
eraikitzea (Schneuwly & Bronckart, 1983). Beste batzuen artean, Genevako 
Unibertsitatean garatzen hasiko da hizkuntzaren didaktikarako 
erreferentziazko diziplina independientea. 

 
 

2.Hizkuntz ekintzan19 oinarritutako marko didaktikoa20 
 

Genevako eskola izango da, Bronckart buru duela, "hizkuntzaren 
didaktikarako" erreferentziazko diziplina independientea lantzen hasiko 
den talde bat. Guk talde horren lanak aztertuko ditugu, badakigun arren 
beste talde batzuk ere ari direla hizkuntz didaktikaren inguruan lanean. 
Ardatz modura talde honek hartzen dituen hizkuntz portaera espezifikoek 

                                           
19 Hizkuntz ekintza  "action langagière" esateko erabiliko da eta Hizkuntza jarduera  "activité langagière" 
esateko. 
20 Ikasgai den objektua kokatzea da didaktikan dugun kakorik handienetariko bat, beraz, kapitulu osoa 
eman diogu gai honi. Horregatik, hemen marko didaktiko honen zertzelada batzuk baino ez ditugu 
emango eta azalpenik handiena geroko utziko da. 
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ikuspuntu formalista eta unibertsalizatzailearekiko menpetasuna hautsi nahi 
dute, ez bakarrik gramatika sortzailetik etorritako ereduekiko, baita ere, 
testuaren gramatikatik datozenekiko ere. Formalisten ikuspuntuaren eta 
aipatu ikuspuntu berri horren arteko desberdintasun nabarmenenak bitara 
ekar daitezke (Bronckart & Schneuwly, 1991): 

 
1) Hizkuntzaren psikologiaren arazo nagusiena ez da gaitasun 

homogeneoa definituko duen hizkuntz eredu ideal bat sortzea, 
hizkuntz praktiken aniztasunaren berri ematea, baizik. 

 
2) Metodologiari dagokionez, hizkuntza kontestu ezberdinetara nola 

egokitzen den aztertuko duen  "kanpoko" ikuspegia aurkitzea 
da, besteak beste, hizkuntz psikologiaren egitekoa. 

 
Aipatu ikuspegia izendatzeko "psikolinguistika" terminoa ez da 

aproposa, bere jatorria hizkuntz eredu chomskyarrean aurkitzen baita. Bere 
ordez, "hizkuntzaren psikologia" terminoa hartuko da (Schneuwly & 
Dolz, 1989). Jakina da, gainera, proposatutako izen berri honek baduela 
zerikusia Vigotsky eta Leontiev autoreek sortutako teoriarekin –inguru 
sozialarekin harremanetan  garatzen dira hizkuntz portaerak– (Vigotsky, 
1934, 1984). 

Ildo beretik abiatzen da Chiss (1989, 49.or.) autorea ere, esaten 
duenean  hizkuntzaren psikologiaren subjektu eredua, hizkuntz ekintzaren 
subjektua dela; ikuspegi horrek, jakina, eten egin zuen psikologia 
aplikatuarekiko edo psikopedagogiarekiko lotura. Modu berean, Piageten 
lanek "ikaslearengan" (subjektuarengan) ardaztuak izanagatik, hain zuzen, 
psikolinguistika sortzailearen lanekiko lotura eten egin zuten bezala. Eta, 
kate horri jarraituz, Vigotskyren "hizkuntz ekintza sozialen" ikuspuntuak 
eten egin zuen Piageten "barne prozesuei" buruzko ikuspuntuarekiko. 

 
Hizkuntz ekintza da hizkuntzaren psikologiaren benetako objektua. 

Gizakiak jarduten duen kontestu soziokulturaletan kokatu behar dugu 
“ekintza” nozioa (Wertsch, 1988). Elkoki-k (1927)21, Vygotskyren 
ikasleak, ekintzen artean ondokoak aipatzen ditu: jolasa,  instruzio jarduera 
(hezkuntza formala) eta lana. Ekintza baten ezaugarririk garrantzizkoena 
hauxe da: ez dagokio, bereziki, testuinguru fisiko edo pertzepziozko jakin 
bati, eta gainera, testuinguru horrek ez du ekintza mugatzen. Areago, 
kontestuan jarduten duten partaideek ezarritako interpretazio edo 
sorkuntza sozio-kulturala da ekintza (Wertsch, 1988, 211 or.).  

 
Schneuwly-k (1988a), berriz, honela definitzen du hizkuntz ekintza: 

                                           
21 Wertsch-ek (1988) aipatuta. 
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" Nous avons défini plus haut l´activité langagière comme la réalisation 

concrète du langage résultant, au niveau phylogénétique ou ontogénétique, de la fusion  
de la représentation eta de la communication. L´activité langagiére constitue le 
véritable objet de la psychologie du langage: elle oriente le sujet dans le monde social 
et matériel en déterminant des espaces de représentation  pertinents et en matérialisant 
ces représentations en textes efficients dans des situatios de communication". (175. or.) 

 
 Ikuspuntu honetan kokatzen da Bronckart-ek eta bere 

kolaboratzaileek (1985) eraikitako eredua. Hona hemen teoria honek  
aurreikusten dituen hizkuntz ekintzaren osagarri diren eragiketak: 

 
1. Kontrol maila, kontestualizazioa. Errealitate sozialean 

kokatutako hizkuntz jardueraren lehen zehazpen-maila dugu hau. 
Bi eragiketa batzen ditu: interakzio sozialarena; honako 
parametroek definitzen dute: leku-soziala, interakzioaren helburua 
eta igorle-hartzailearen arteko harremanak; eta ekoizpen-ekintza  
materialari dagozkion parametroak: igorle eta hartzailearen arteko 
erlazio materiala, enuntziazioaren tokia eta unea. 

 
2. Gestioaren-maila. Bi operazio motak osatzen dute: testuaren 

ainguraketak eta testuaren planifikazioak (poligestionatuak eta 
monogestionatuak). 

 
3. Testuratze-maila. Honetan eragiketa askok parte hartzen dute, 

eta, aurreko mailetan hartutako erabakien islada dira guztiak. 
Hemen eginiko eragiketek hizkuntz unitate forma hartzen dute. 
Hiru dira eragiketak: konexioa, kohesioa eta kontuan hartze 
mekanismoak. 

 
4. Erreferentzializazio-maila. Maila honetan ematen diren 

eragiketek errepresentazioaren hirugarren gunea osatzen dute eta, 
mikroegitura proposizionalak gauzatzen dira hemen. Beraz, 
nagusiki, agentibizazioa eta aspektualizazioaren indikadoreak 
(adierazleak) ditugu hemen. Guztiok, aurreko mailetan hartutako 
erabakien aztarna ditugu: aditz eta izenaren determinazioak, testu-
antolatzaileak, modalizazioak, puntuazioa, anaforak, etab. 
(Schneuwly, 1988a) 

 
Interakzio-sozial vigotskyarrean oinarrituko da, bada,  hizkuntzaren 

psikologia izenarekin garatuko den teoria. Esan bezala, teoria piagetiar eta 
vigotskyarren arteko mugarik handiena ekintza da.  

Ekintza kontzeptua argitzeko, prozesu sozialean integratutako 
ekintzen sistemara jo behar dugu; beraz, historian zehar eraikitako ekintzen 
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sistema dugu hau. Gizakia eta munduaren bitartekari da ekintza eta hainbat 
forma hartzen ditu. Gizarte harremanetan eta herentziaz jasotako praktiken 
ondorio dira forma horiek. Ekintza hauen artean hizkuntz ekintzak daude, 
eta horiek dira, hain zuzen, hizkuntzaren psikologiaren objektua. Hizkuntz 
ekintzok, era berean, testu-forma hartzen dute, ekoizpen baldintza sozio-
historikoek artikulatuta (Schneuwly, 1988a). 

 
Testu bakoitzak bere ezaugarri propioak ditu eta, halaber, bere arazo 

espezifikoak. Bakoitzaren ezaugarriak jakiteko, bere sorburu den hizkuntz- 
ekintza baldintzatu duten "hizkuntzaz kanpoko" elementu eta 
dispositiboetara jo beharra dago. Horrela, bada, “linguistikaz” kanpoko 
teoria bat garatu behar da, formazio sozialaren barnean  diskurtsoaren 
praktikak eta testu-azalean behagarri diren unitate linguistikoak 
artikulatuko dituena (Schneuwly &Dolz, 1989; Bronckart eta beste batzuk, 
1985; Bronckart, 1996) 
 

 
3. Hizkuntz didaktika dibertsifikatuaren markoa: motibazio 
pedagogikoak eta oinarri teorikoak. 
 
Hiruki didaktikora bueltatuz (ikus 1.1. eskema) eta berau osatzen duten hiru 
elementuei erreparatuz gero [irakaslea (bakoitza bere ideologi 
pribatuarekin), ikaslea (bakoitza bere egitura kognitibo partikularrarekin, 
bere aurrezagupenekin eta gaitasunekin) eta objektua edo jakintza (anitza: 
testu-genero-motak)], honen konplexutasunaz eta aniztasunaz ohartuko 
gara. Esan bezala, irakasleari dagokion elementua, ez da lan honetan 
landuko; bistan da,  gai horrek duen konplexutasunagatik berak bakarrik 
ikerketa lan oso bat hartuko lukeela. Halere, irakasleak erabili duen 
dispositibo pedagogikoaren zehaztasunak ematen dira gure lanean, eta, 
halaber, horren erabileratik jaso diren emaitzak (erabilitako dispositibo 
didaktikoari esker ikasleek egin dituzten aurrerapenak). Gainerako beste 
elementuak (ikaslea eta objektua) sakontasun handiagoz aztertu ditugu. 

 
Hizkuntzaren didaktikaren dibertsifikaziorako motibazio pedagogikoak, 

beraz, bitara ekarriko ditugu (Bronckart 1991): 1) irakaskuntza 
dibertsifikatu, ikasleen aniztasun objetibora egokitzeko; eta 2) irakaskuntza 
dibertsifikatu, ikasleak testu anitzen aurrean nola aritu prestatzeko.  

 
-Irakaskuntza dibertsifikatu, ikasleen aniztasun objetibora egokitzeko 
 

Moreau eta Mouvet-ek (1990) eta Bautier-ek (1995), beste askoren 
artean, –askotan errepikatu den konstatazio batean oinarrituz–jakinarazten 
dute kultur bagaje ezberdina dakartela eskolara ikasleek; eta 
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hizkuntzan islatzen da horietako ezberdintasun bat. Alabaina, aniztasuna 
benetakoa bada ere, ikasle guztiak gai dira, gutxienez, gizartean bizitzeak 
eskatzen dituen hizkuntz ekintzetan parte hartzeko (hala nola, galdetzeko, 
agintzeko, kontatzeko, azaltzeko, argudiatzeko, etab.). Ikasleen arteko 
ezberdintasunak formetan agertuko dira,  horiek, zenbaitetan, hizkuntza 
idatziaren arauetatik oso urrun daudelarik. 

 
 Konstatzio honen datuak irakaskuntzaren demokratizazioarekin 

alderatuz gero, eta printzipio hori bere horretan eman dadin, lehenengo eta 
behin, eskolak –eskola lorpenei dagokienez– berdintasuna eskaini behar die 
ikasleei.  Horretarako, ezinbestekoa zaigu ikaslearen abiapuntua ezagutzea; 
modu horretara bakarrik lortu ahal izango ditugu aldaketak hasierako 
egoeraren eta proposatutako lorpenen artean. Horrelako proposamenek, 
ezinbestean,  didaktika diferentzialean oinarritu behar dute. 

 
Schneuwly, Rosat, Pasquier eta Dolz (1993) autoreentzat diziplinen 

didaktiketatik soilik erantzun dakioke ikasleen aniztasunari22. Pedagogia 
diferentzialak, egia esan,  ikaslea bere problematikaren erdian jartzen du 
baina eskola-diziplinen didaktikei dagokie, eta beraiei bakarrik, irakasteko 
edukiak zehaztea (Bronckart, 1989; Johsua eta Dupin, 1993).  

 
Schneuwly, Rosat, Pasquier eta Dolz-ek (1993) esaten duten bezala, 

diziplinen didaktikek, pedagogia diferentzialak ez bezala, logika 
diferentziatuan dute sorrera. Hona hemen diziplinen didaktiken 
ezaugarriak: 

 
1. Pedagogia diferentziala ez bezala, didaktikak diziplinarrak dira 

(diziplina banari dagokie: matematika, hizkuntza,...), eta, beraz, 
edukien eta irakaskuntz jarduerak eskolak ezarritako helburuetara 
egokitzeaz arduratzen dira. 

 
2. Diziplinen didaktiken objektua hiruki didaktikoaren elementuak 

(irakaslea-edukia-ikaslea) eta beren artean sortzen diren harreman 
konplexuak dira. 

 
3. Diziplinen didaktikek lotura hestua dute erreferentziazko zientziekin, 

beraiek arduratzen baitira diziplinen edukiez eta baita 
irakaskuntza/ikaskuntzaren prozesuez ere. 

 

                                           
22 Adibide bat jartzeko, "egokitzapen curricularrak" diziplinen didaktikatik egin behar dira ezinbestean. 
Aurrerago ikusiko den bezala, ikasleen abiapuntua edo "garapen hurbileko eremua" zein den jakiteko ere 
diziplinaren didaktiketatik abiatu behar da (ikus VII. kapitulua). 
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Beraz, esandakoan oinarrituz, ikasleen aniztasunari diziplinen 
didaktiketatik etorriko zaio erantzuna. Hona hemen, Bronckart eta 
Schneuwly (1991) autoreek, gestio didaktikoa martxan jartzeko 
proposatzen dituzten hiru etapak: arazoak aztertu eta ataletan 
deskonposatu; eskuhartze pedagogikoaren baldintzak definitu eta 
proposamen didaktiko berriak finkatu. 

 
 
 

1.7.eskema: 
Dimensions de la diversification, Schneuwly, Rosat, Pasquier eta Dolz, 1993. 

 
 
 

 
 

Schneuwly, Rosat, Pasquier eta Dolz-ek (1993) ikasleen aniztasunari 
erantzuteko hiru mailatan dibertsifikatu beharra ikusten dute: 1) 
diskurtso-generoak dibertsifikatu; 2) landuko diren gaitasun-mailak 
dibertsifikatu (kontestualizazioa, planifikazioa eta testualizazioa) eta 3) 
jarduera didaktikoak dibertsifikatu (behaketa lanak, idazketa jarduerak, 
jarduera metalinguistikoak,...). (ikus 1.7. eskema). 
 
 Kapitulu honetan, eta zehazkiago alderdi didaktikoan esandakoak 
aproposak eta baliogarriak dira ikasleen aniztasunari erantzuteko.  
 

Laburbilduz, hizkuntzaren didaktikatik ikasleen aniztasunari 
erantzuteko kontuan izan behar diren baldintzen zerrenda dakargu hona: 
proiektuen bidezko irakaskuntza proposatu, irakaskuntza ikasleen 
aniztasunetik abiatu, autoerregulazioa garatzen lagunduko duten 
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lanabesak jarri ikaslearen eskura (bere ekoizpenak,  testu-sozial anitzak, 
kontrol-zerrendak, ikaskideen oharrak, etab.), jarduera didaktikoak 
dibertsifikatu, eskuhartze mailak dibertsifikatu eta abar. 
 
-Irakaskuntza dibertsifikatu, ikasleak testu anitzen aurrean 
prestatzeko 
 

Bronckart-ek (1991) hizkuntz didaktika dibertsifikatzeko aipatutako 
bigarren motibazioak testu sozialen aniztasunari dagokio. Horrela, 
proposamen berri horrek eskolaratu nahi ditu testu-sozial anitzak. 
Eskolak bere historian zehar hamaika motibo direla medio, testu-
eskolarrak landu ditu soilik. Motibo horien artean, besteak beste honako 
hauek ditugu: irakatsitako gramatika ereduetara lotutako testuak 
erabiltzeko joera; bestalde, ikaslea "ume modura" ikusten duen 
pedagogiak ipuin kontaketak soilik lantzera eraman izan du; edo gizarte 
egoerarekin zerikusia duten testuak eskolatik baztertzera (argudioa, 
besteak beste) (Schneuwly, 1986). Horrela, bada, ikasleak  testu 
sozialen aniztasuna menderatu behar du gizarteratzeko.  

 
-Hizkuntzaren didaktika dibertsifikatzeko oinarri teorikoak.  

 
Hizkuntzaren didaktikak dibertsifikazioa bi printzipio teorikotan 

oinarritzen du. Batek jatorri soziala du eta besteak indibiduala.  
 
Lehendabizikoa korronte interakzionista dugu  (Vigotsky, 

1934/1984; Schneuwly eta Bronckart, 1985; Bronckart, 1991). Bigarrena, 
hizkuntzaren honako ikuspegian oinarritutako didaktika dugu: pertsona 
orok azpi-sistemen multzo bat du; batzuena besteena baino aberatsagoa eta 
anitzagoa izan daiteke eta komunikazio egoerari egokituz jartzen da 
martxan. Honelako ikuspegiak arauei dagozkien arazoak eta kodeari 
dagozkionak bereizteko aukera ematen du. Eta, bestalde, zilegitasun 
zientifikoa ematen dio ikasleen aniztasuna oinarritzeko –hizkuntzaren 
maila ezberdinetan ematen baita aniztasuna–.   
 

Baina, "kanpoko" hizkuntzalaritzan aurkitu du aniztasunaren 
didaktikak bere ekarpenik handiena. Hizkuntzalaritza horrek  testua hartzen 
du erdigune eta, baita, testuak ko-testuarekin eta kontestuarekin 
(enuntziatiboa eta pragmatikoa) dituen harremanak ere (Bronckart, 1991). 
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Hizkuntzaren ikuspegi  honetan bideratutako korronteak anitzak 
izanik, guk hemen bakarra deskribatuko dugu: Bronckart-ek eta bere 
kolaboratzaileek, 1985 eta Bronckart, 1996 autoreak landutakoa23. 

 
Lehenengo eta behin, testu-aniztasuna giza-ekintzen aniztasunaren 

isla da. Hau dela eta, diskurtsoen teoria oro portaera komunikatiboarekin 
giltzatuta eraiki beharko litzateke. Hona hemen aipatu autoreek nola 
ikusten duten erlazio hori: 

 
a) Ikuspuntu psikologiko orokor batetik, helburu bat lortzeko 

portaera egitura bat da hizkuntza ekintza; eta komunikazio 
helburuak amaigabeak direnez, hizkuntz ekintza posibleak ere 
amaigabeak dira. 

 
b) Hizkuntz ekintza bakoitza "komunikazio-leku" bati  giltzatuta 

ematen da; komunikazio-leku horrek bi izaera ditu: bata, 
materiala (enuntziazio-egoeraren parametro materialak: igorlea-
hartzailea, espazioa, denbora), eta bestea soziala  (benetako 
interakzioaren parametroak: solaskideen rolak, leku-soziala,..). 

 
c) Hizkuntz ekintza bakoitzean igorleak bi motatako erabakiak  

hartu behar ditu: azpi-sistema morfosintaktikoen aukeraketa eta 
diskurtso-mota baten aukeraketa (historikoki kultura horretan 
garatu direnen artean)24. 

 
d) Aipatu bi aukeraketak egokitasuna eta eraginkortasunaren arabera 

egiten dira. Igorleak berak lortu nahi duen helburua lortzeko 
diskurtso mota egokiena aukeratzen du (eraginkortasuna) eta  
ingurune komunikatiboari buruz igorleak egiten duen irudikapena 
(egokitasuna); horiez gain, espazio eta denboran kokatu behar du 
edukia (historiaren ordena eta diskurtsoaren denbora Benvenisten 
esanetan, 1959); eta, gainera, diskurtsoan bertan definitu behar du 
–eremu komunikatiboan esplizitatze  gradua eta modua– 
Bakthinen esanetan (1984) lehen diskurtsoak eta bigarrenak. 
Kontzeptu hau gehiago sakontzen da puntu honetan bertan. 

 
e) Kalkulu horien emaitza (ainguraketa eragiketa) diskurtsoaren 

arketipo baten  aukeraketan islatzen da (Bain, 1985). Arketipo 
horiek hizkuntzen arabera funtzionatzen dute.  

 

                                           
23 II. Kapituluan diskurtsoaren ikuspegiaren bilakaera egiten da. 
24 Ikus II. Kapitulua: testua atzemateko hiru maila ezberdinak. 
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Hona hemen adibide modura eta didaktikari begira, Bain eta Schneuwly-k 
(1993, 61. or.) eredu honen eskema sinplifikatuta. (Ikus, 1.8. eskema) 

 
1.8. eskema: 

Activités langagières: esquisse d´un modèle (Bain eta Schneuwly, 1993) 
 

CONTEXTE 
SITUATIONNEL 

OPERATIONS 
LANGAGIERES 

UNITES 
CARACTERISTIQUES DES 
TEXTES 

1. Caractéristiques 
de l´interaction 
sociale 

 
 

- Énonciateur(s) 
- Destinataire(s) 
- But(s) 
- Lieu social 

 
 
 
2. Repéres de la 

situation matérielle 
de production 

 
 

- Locuteur 
- Espace 
- Temps 
 
 
 

 
3. Contenu 

(referents) 

I. Opérations de 
contextualisation 

 
a) Appréhension des 

caracteristiques de 
l´interaction sociale et de 
la situation matérielle de 
production (1ére 
col:1.&2.) 

b) Détermination du 
contenu (1ére col: 3.) 

 
 
II. Operations de 

structuration 
a) Mise en relation de la 

situation d´interaction 
sociale et du contenu 
avec la situation 
matérielle (1ère col.: 
1>2,3>2) 

b) Elaboration cognitive du 
contenu 

c) Organisation 
communicative du 
contenu 

 
 
III. Operations de mide 

en texte 
a) Articulation des 

différents parties du texte 
et éléments du texte: 
connexion 

b) Mise relation des 
différents parties: 
cohésion 

c) Procédés de relativisation 
du discours: 
modalisation 

 

- Pronoms personnels, pron. et 
adjectifs possessifs de la 
1ère, 2e ou 3e personne: je, 
tu, il, notre, le vôtre, leur,... 

 
- Unités dèfinissant et 

découpant le temps: 
aujourd´hui, dans un 
moment, cet après-midi; un 
jour, en févier, le 2 mai, ce 
matin-là,... 

 
 
- Unités structurant le texte: 

d´une part, d´autre part, en 
outre, finelement, au 
contraire, or, d´ailleurs,...; 
tirets, italiques, parenthèses, 
renvoi à des notes,... 

 
- Temps de verbe: présent, 

passé composé, imparfait, 
passé simple (à valeur 
discursive, textuelle) 

 
 
- Unités reprenent des 

éléments déjà introduits dans 
le texte: cela, cette, elle, qui, 
ce fait,.. 

 
- Formes de phrases: 

interrogatives, impératives, 
exclamatives; passives, 
emphases: c´est..qui,... 

 
- Unités qui relativisent: il est 

possible que, à mon avis, 
certainement, on doit, il 
faut,... 

 



 50

 Elementu horiek guztiek testu-genero mota ezberdinak daudela 
esaten digute, zeintzuk adierazten baitigute hizkuntz ekintzen aniztasuna. 
Hau hobeto adierazteko eta testu-generoak didaktikarako duten garrantzia 
ikusirik, II. kapituluan aztertu ditugu zehaztasun handiz. Hemen, Bakthine 
aintzindariaren teoria –diskurtso generoen aniztasunaren ingurukoa– 
aipatuko dugu soilik. 

 
 
3.1. Bakthine eta diskurtso generoak 
 
  Mikhail Bakhtine/ Mijail Bajtin, Valentin N. Voloshinov25 (1895-
1975) autorearen lehendabiziko lanak oso berandu ezagutu dira Europan 
–frantseseko lehendabiziko lana, 1970koa da–, gaztelarakoa, berriz, 
1982koa. Autore honen ekarpenek hizkuntzaren imagina linealaren 
irudia aldarazi zuten. Peytard eta Moirand-en (1992)26 esanetan, 
epistemologikoki adibide magistrala da autore honek dakarrena. 
Bakhtinen lanak ezagutu orduko, hedatuak ziren dagoeneko Emile 
Benvenisteren  "enuntziazioaren teoria" lanak, eta ordurako denek 
ikusten zuten autore hau aipatu teoriaren "aita fundatzaile" bezala. Bada, 
paradoxikoki, Bakhtinek teoria berberak –testu barnekoak eta testuen 
artekoak– 1920an garatu zituen –Benvenistek bereak baino dezente 
lehenago–, nahiz eta, esan bezala, Bakhtinerenak Europan 50 urteko 
atzerapenez ezagutu. 
 1960an Jakobsonen lanetan argitara ematen dira frantsesez 
Bakhtinen lehendabiziko lanak: polifonia literatur testuetan. Ondoren 
beste bi obra ezagutuko dira: "El marxismo y la filosofía del lenguaje" 
eta "Estética de la creación verbal" ( errusieraz, 1929 eta 1974; 
frantsesez, 1977 eta 1984; eta gazteleraz, 1982 eta 1992). Autore honen 
eskutik ezagutuko ditugu, besteak beste, besteen diskurtsoa, 
intertestualitatea, enuntziazioa eta generoen aniztasuna.  Hona hemen 
diskurtsoa eta genero diskurtsiboen inguruan  autore honek esaten 
duena: 
 
 " El uso de la lengua se lleva a  cabo en forma de enunciados (orales y escritos) 
concretos y singulares que pertenecen a los participantes de  una u otra esfera de la 
praxis humana. Estos enunciados reflejan las condiciones  específicas y el objeto de 
cada una de las esferas no solo por su contenido (temático) y por su estilo verbal, o 
sea por la selección de los recursos léxicos, fraseológicos y gramaticales de la 
lengua, sino, ante todo, por su composición o estructuración. (...). Cada enunciado 
es, por supuesto, individual  pero cada esfera del uso de la lengua elabora sus tipos 
relativamente estables de enunciados, a los que denominamos géneros discursivos. 

                                           
25 Izen desberdin hauekin ezagutzen dugu autore hau. 
26 Bakhtin-en teorian oinarritutako lanak ugariak dira gaur egun frantsesaren didaktikan: Schneuwly, 
1994; Adam, 1992; Bronckart, 1996; Plazaola, Rosat eta Canelas-Trevisi (1995), besteak beste.  
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La riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa porque las 
posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la 
praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a 
medida  que se desarrolla y se complica la esfera misma.(...) " (Bakhtine, 1982, 
248. or.) 

 
Hemen dugu enuntziazioaren teoria; halaber, diskurtso-generoen 

inguruko teorizazio garrantzitsua. Berauetan oinarrituko da Genevako 
eskola testu-generoen teoria eraikitzeko (Bronckart eta beste batzuk, 1985; 
Bronckart, 1996).  
  

Generoen gaiarekin jarraituz, gure lanerako garrantzizkoa den beste 
kontzeptu bat dakargu hona Bakhtinen ahotik: generoen aniztasuna. Autore 
honek bi genero mota ikusten ditu: lehen diskurtso generoak eta 
bigarren diskurtso generoak.  
 
"(...) Sobretodo hay que prestar atención a la diferencia , sumamente importante entre 
géneros discursivos primarios (simples) y secundarios (complejos); tal difrencia   no es 
funcional. Los géneros discursivos secundarios (complejos) - a saber, novelas, dramas, 
investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros periodísticos, étc.- surgen en 
condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada 
y  organizada, principalmente escrita(... ) "(Bakhtine, 1982, 250. or.) 
 

Bakthinen ekarpenekin jarraituz, generoen aniztasunak gaitasun 
aniztasuna suposatzen duenaren ideia dakargu :  
 
" Muchas personas que dominan la lengua de una forma formidable se sienten, sin 
embargo, totalmente desamparadas en algunas esferas de la comunicación, 
precisamente por el hecho de que no dominan las formas genéricas prácticas creadas 
por estas esferas.(...) una persona que maneja el discurso de diferentes esferas de la 
comunicación cultural, que sabe dar una conferencia, llevar a cabo una discusión 
científica,... se queda no obstante callada o participa de una manera muy torpe en una 
plática de salón. Esto no es debido a la pobreza de vocabulario o  de un estilo 
abstracto; simplemente se trata de una inhabilidad para dominar el género de la 
conversación mundana(...)" (270. or.).  
 

“Generoak” gaiaren bueltan, didaktikara aplikatzeko egin diren lanak 
ugariak dira. Ugariak izan dira, halaber, generoen aniztasunaren aurrean  
igorleak garatu behar dituen gaitasunak (capacidades) definitzeko egindako 
lanak (Dolz, Pasquier eta Bronckart, 1993) 27. Autore horiek Chomskyren 
hizkuntzaren gaitasuna (competencia) baztertu eta gaitasun (capacidad) 
linguistikoak eskuratzea proposatzen dute. Hona hemen autoreok 

                                           
27 Autore horiek hizkuntzaren gaitasuna (competencia), Chomsky-ren esanetan, baztertu eta gaitasun 
linguistikoak (capacidad) eskuratzea proposatzen dute. Guk, euskaraz, hemendik aurrera "gaitasun" hitza  
capacidad zentzuan erabiliko dugu. 
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zerrendatzen dituzten lau gaitasunak28 a) instrumentala –ulermena, 
ekoizpena, ahozko hizkuntza eta idatzizkoa– ; b) ekintzazko gaitasuna, 
hizkuntz-ekintzetan eskuratzen da hizkuntza (laburpen osatu baterako ikus 
Bruner, 1990); c) gaitasun diskurtsiboak, hainbat ikerketari esker 
badakigu garapena ez dela berdin gertatzen diskurtso mota ezberdinetan, 
eta horrez gain, badakigu  diskurtsoen eskurapenean adinak ere eragiten 
duela (Schneuwly, 1988a; Schneuwly eta Dolz, 1989; De Weck, 1991; De 
Weck & Schneuwly, 1994; Rosat, 1995, besteak beste); eta d) gaitasun 
linguistiko-diskurtsiboak; horien artean, antolaketa eragiketak, 
denborazko egituraketa, kohesioa, konexioa eta kontuan hartze 
enuntziatiborako mekanismoak. Aipatu lau gaitasunok beren arteko 
elkarrekintzan eraikitzen dira29.   
 

 
4.  Hizkuntza idatzia 
4.1. Idatzizko hizkuntzaren izaera 
 

Ahozko eta idatzizko hizkuntza bereiztea ezinbestekoa da. Vigotskyk 
(1934,1984) idatzizkoa ahozkoaren algebra dela dio. Gainera, idatzizkoak 
ez du ahozkoaren bide bera jarraitzen bere garapenean. Autore horrek 
hainbat ezberdintasun aipatzen ditu bien artean, besteak beste: idatzizkoan 
haurrak hizkuntzaren soinuaren abstrakzioa egin behar du; ez du 
solaskiderik; ahozkoan ez bezala, motibazioa ez da horren esplizitoa; 
ahozkoa ez bezala, idatzizkoa konszientea eta  borondatezkoa da. Ekintza 
konsziente bihurtzeak idazleak zenbait eragiketa psikologiko  eta material 
gauzatu behar dituela esan nahi du. Lehendabizikoen artean: egoeraren 
irudikapen mentala, helburuarena, hartzailearena eta planifikazioarena 
ditugu. Bigarrenekoen artean: unitate linguistikoen aukeraketa dugu 
(Schneuwly, 1988b). Ahozkotik idatzizkora pasatzean, subjektuak bere 
ekoizpen prozesuarekiko erlazioa bera ere aldatu egiten du. 

 
Hizkuntza idatziaren beste ezaugarri batzuetara etorrita: hizkuntza 

autonomoa da, idazlearengandik bereizia (Olson, 1977). Ahozkoak ez 
bezala, bere kontestu propioa sortzen du eta testuak, bere buruari  egiten 
dio erreferentzia (Vigotsky, 1934, 1984). Idatzia, bestalde, ikusi eta 
erakutsi egin daiteke; ezaugarri horiek eragina dute idatziari buruz dugun 
iritzian: ez da lehendabiziko erantzuna, erantzun landua baizik, hizkuntza 
zaindua eta  antolatua. (Teberosky, 1990). Hizkuntza idatzia 
alfabetizazioarekin lotu izan dugun kontzeptua da; zentzu honetan, Wells-

                                           
28 Gaitasun horien arabera zehaztuko ditugu ikasleek hasieran egiten dakitena eta gero ikasi dutena (ikus 
XIX. kapitulua). 
29 Gaitasunen sailkapen hau erabili dugu "Ondorioak" kapituluan ikasleen hasierako eta ondorengo 
gaitasunak definitzeko. 
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ek (1987) alfabetizazio maila ezberdinak daudela esaten du, oinarrizko 
mailatik hasi eta metakognitibo deitzen duen mailara arte. Autore honen 
ustetan, eskolak azken-maila hau lortzera bideratu beharko lituzke bere 
ahaleginak. 

 
Aipagarria da, bestalde, ahozkoan eta idatzizkoan "kontrolaren" 

nozioa. Egoera kognitibo baten aurrean, hiru kontrol mota izan daitezkeela 
dio Labarcak (1985): 1) Burutu nahi duen jarduera pertsonarentzat horren 
zaila izanik, gainditu ezin duenean. Kasu honetan jarduerak berak pertsona 
kontrolatzen duela esaten da. 2) Pertsonak jarduera burutu nahi du eta 
horretarako beste pertsona batzuen laguntzaz baliatzen da. Kasu honetan 
beste batzuek kontrolatuta dagoela esaten da. Kanpoko kontrol edo 
erregulatze modua era ezberdinetan egin daiteke. Guk hemen, sekuentzia 
didaktikoaren30 barnean irakaslearen laguntzaz gain, beste tresna batzuk 
erabiltzen ditugu eta "erregulatzaile" edo "autoerregulatzaile" deituko 
diegu, besteak beste: kontrol-zerrenda autoerregulatzaile modura; ikasleen 
ekoizpenak eta testu-ereduak kanpo-erregulatzaile modura (Bain eta 
Schneuwly, 1993);... 3) Azkenik, pertsonak berak bakarrik egin ahal du 
jarduera; orduan autoerregulatuta dagoela esaten da. Irakaskuntza eredu 
vygotskiar hau Labarcak (1985) ahozko hizkuntzari egokitzen dio. 
Kontrolaren alderdi hau aprendizaiaren edozer egoeratara egoki daiteke eta 
baita, ahozkotik idatzizkora igarotzean –testu dialogaletik monologalak 
ekoiztera igarotzean– ikasleak aurkituko dituen zailtasunak hobeto 
ulertzeko ere. 

 
Schneuwly-k (1985) esaten duen bezala, egoera dialogalak 

ahalbideratzen du gestioa eta etengabeko kanpoko kontrola: 
 
"On pourait dire qu´il y a, pour chaque intervention du locuteur on même pour 

chaque énoncé, une boucle de contrôle passant par la situation de production" 
(Schneuwly, 1985, 179.or.) 

 
Beraz, norbaitekin aurrez aurre hitz egiten gaudenean, elkarri 

erreferentzia egiten dieten enuntziatuen  segida kanpoko kontrolari esker 
gertatzen da, hots, ekoizpen-egoeraren garapenaren egiturari esker. 
Idatzizkoaren egoera, aldiz, bestelakoa da; idatzizkoan ez dago ondoz 
ondoko komunikazio-egoeraren kontrolik; aitzitik, komunikazio-egoeraren 
irudikapen mental abstraktoa dugu, helburu eta fikziozko hartzailea, edo, 
erdizka irudikatuta, eraikita31. 

 
                                           
30 Sekuentzia didaktikoa, aurrerago zehazten den bezala, hizkuntzaren irakaskuntzarako lanabes 
didaktikoa dugu. 
31 Komunikazio egoera irudikatzen ez jakiteagatik egiten dituzte ikasleek zenbait hutsegite. 
(VII.kapitulua). 
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Kontrolaren ezberdintasun horiek eskatzen dute, besteak beste, testuaren 
irudi orokorra mentalki aurreirudikatzea32: 

 
"La production d´enoncés ne change pas les données de la situarion; tout est stable 

et réglé par le plan découlant du but général et l´interaction entre plan et réalisation. 
Ici apparaît le caractère volontaire de l´activitè langagière dont parle Vygotsky, c´est-
à-dire le fait que le motif d´agir langagièrement ne découle pas de la dynamique de la 
situation, mais de l´effort constant de l´énonciateur." (Schneuwly, 1985, 180. or.) 

 
Hizkuntza idatziaren estatusera etorrita, oso aldakorra da berau 

kultura batetik bestera eta baita historian zehar kultura beraren barnean ere. 
Zein da hizkuntza idatziaren  tokia giza formazio batean, eta zeintzuk dira 
gizarteak garatzen dituen hizkuntz portaerak? Aldaketa horiek eragina 
izaten dute sistema psikikoan ere. Eskola sistemaren historia laburra izanik 
ere, aldaketa praktikoak ikusi dira; horiek guztiek idatziarekiko harreman 
desberdinak sortzen dituztela uste da –ez dira estrategia berberak erabiliko, 
seguruenik, eskuz, idazmakinaz edo ordenadorez idaztean–. Ezberdintasun 
horiek "hizkuntza idatzi desberdinak" sortzeraino ere hel daitezke 
(Schneuwly, 1988a, 1993).  

 Bukatzeko, teknologiek (inprenta, idazmakina, ordenadorea, e-maila,..) 
bitartekaritza lana egiten dute idazlearen eta idatziaren artean (Bridwell-
Bowels, Jhonson eta Brehe, 1987) 

 
 Laburtzeko, ikuspegi vigotskyarretik punturik garrantzizkoena zera 

da: hizkuntza idatzia ezin dela alderdi kognoszitibo soiletik aztertu, hau da, 
subjektu baten sistema psikiko propiotik bakarrik aztertu, hori aparailu 
neutroa bezala ikusita gizarte kontestuarekiko. Gainera, gizarte kontestua 
bera da, hain zuzen, idatzizkoaren hizkuntz ekintza posible egiten duena, 
eta halaber, bere beharra sortzen duena. Orduan, kontestuak formatu eta 
osatu egiten du sistema. Hizkuntza era horretara ulertzen bada, hizkuntza 
idatzia  ikuspuntu historiko-kulturalean kokatzen ari gara; nozio hori 
Vigotskyk erabili zuen ikuspegi psikologikoa karakterizatzeko. 

 
 
4.2. Idatzizko hizkuntzaren didaktika: Genevako testu-pedagogiaren 
oinarriak 
 

Genevako unibertsitatearen hizkuntzaren didaktikarako taldea oso 
emankorra izan da azken urteotan; horra hor beren ikerketa eta argitalpenak 
baieztapen honen lekuko! Egia esan, talde honen koherentzia da, behar 
                                           

32 Idazleak aurkituko dituen arazo horien guztien  bueltan datoz, sekuentzia didaktikaren atalean 
ikaslearen esku jartzen ditugun lanabes erregulatzaileak, eta halaber, kontrol-zerrendari autoerregulatzeko 
ematen zaion errola, eta, azkenik, irakaslearen berbaldiaren errol erregulatzailea. 
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bada, emankortasunaren aurretik jarriko genukeen ezaugarria. Aurrerago 
esaten dugun moduan, hizkuntzaren didaktika hiru zutaberen gainean 
eraikitzen du talde honek. Deigarria da, bestalde, ikertzaileek berdin 
ikertzen dutela hiru zutabetako objektuen bueltan –diskurtsoaren 
funtzionamendua, adin ezberdinetako ikasleen hizkuntz gaitasunak 
(eskurapena) eta irakaskuntza/ikaskuntzaren praktika–; horrek esan nahi du 
ez dagoela, ia zutabe bakar batean jarduten den partaiderik. Modu 
horretara, jakina, hiru zutabeetako informazioen artean interakzio aberatsak 
sortzen dira: esaterako, zutabe bateko emaitzak beste zutabe baten 
abiapuntu izan daitezkeelako. Horrez gain, eta gure kulturan ez bezala, 
aditu baten ikerketa objektu izan daitezke bai diskurtsoaren analisia eta bai 
hizkuntzaren didaktikarako lanabesak.  

Esan bezala, talde honek ondoko hiru zutabe hauen gainean 
eraikitzen du hizkuntzaren didaktika eta kasu honetan idatziarena (Dolz, 
Schneuwly, 1996a, 73.or.): 

1. Eskuratuko den objektuaren berezitasunak. Hizkuntzaren kasuan, 
testu-generoen funtzionamendua. 

2. Garapen prozesuak. Hizkuntzaren kasuan, adin ezberdinetako 
ikasleen hizkuntz gaitasunak. 

3. Irakaskuntzaren kudeaketa edo irakaskuntza/ikaskuntzaren 
praktika. 

 
Aipatu hiru eremu horiek elkarren osagarriak dira eta elkarri begira 

daude –batek ezin ditu besteak alde batera utzi–. Hori dela eta, nahitaezkoa 
da metodologi hurbilpen berria sortzea, aipatu hiru eremuok bilduko 
dituena. Modu horretara hizkuntzaren didaktikaren objektu nagusia  
irakaskuntza eta garapenaren arteko erlazioa izango litzateke; ikuspegi hori 
garatzea da hizkuntzaren didaktikak duen erronka (Dolz, Schneuwly, 
1996a, 73.or.). 

 
Zehazkiago esanda, honelako teoria garatzeko ezinbestekoa da: 

 
1. Diskurtso moten eta genero testualen inguruko 

deskribapenak egitea33. Modu horretara, idatziaren 
eskurapenean eta testuen ekoizpenean parte hartzen duten 
eragiketa linguistikoen hipotesiak egin ahal izateko datuak 
edukiko genituzke. 

2. Adin ezberdinetako ikasleen testuak34 deskribatu eta 
interpretatu. Ekoizpen hauek hartuz, hizkuntza ekoizpen 

                                           
33 Lan honetan azalpenezko testu entziklopedikoaren deskribapena egiten da izen kohesio mekanismoari 
dagokionez (Ikus VI. kapitulua) 
34 Lan honetan 11-12 urteko ikasleen testuak aztertu eta ekoizpenaren prozesua aztertu da  (zer dakite 
egiten SD aplikatu aurretik eta zer ondoren?). (Ikusi VII. kapitulua) 
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sistemaren funtzionamendu partikular moduan eta ekoizpenaren 
prozesua bera aztertu. 

3. Ezagutu: batetik, irakasleak emandako input-a, nagusiki; eta 
bestetik, ikasleak idatziaren ekoizpenerako eskura dituen 
lanabesak35. Beste era batera esanda, irakaskuntzaren praktikak 
aztertu eta, baita, berauek  hizkuntz gaitasunetan duten eragina 
ere. (Dolz, Schneuwly, 1996a) 

 
Beraz, hiru eremu zabaletara hedatzen da idatziaren didaktika. 

Ikuspegi honek, besteak beste, berria, biltzailea eta holistikoa izanik, bertan 
behera uzten ditu hizkuntzaren didaktikak, oro har, eta gure inguru 
hurbilean –euskararenak, gaztelerarenak eta ingelesarenak– eskola diziplina 
horiek hartuta dituzten ohitura eta praktikak. Ez dugu hona adibide zehatzik 
ekarriko, baina badakigu hiru esparru hauek (objektuaren analisia, ikasleen 
funtzionamendu partikularra eta jarduera didaktikoa) jakintza zientzia 
ezberdinei dagokienez, bakoitza bere aldetik aztertu direla eta, gainera, 
iturri epistemologiko kontrajarrietatik sarri askotan (Coll, 1993). Esaterako, 
hizkuntzaren ikuspegi erabat normatibo eta kontzeptualari prozedurazko 
ebaluazioa aplikatu nahi izan zaio, edo,  testu-genero moten arabera 
sekuentziatutako curriculumari  gramatika sortzailearen printzipioak 
aplikatu nahi izan zaizkio. 

 
 Ikusi dugunez, Genevako taldeak proposatzen duen hizkuntzaren 
didaktikaren berrikuntza hirukoitza da, hiru esparru edo jakintza eremutara 
hedatzen baita; eta, gainera hirurak interakzioan daude. Hiru ardatz edo 
zutabe horiek, Euskal Herriko Autonomiaren Oinarrizko Curriculum 
Diseinuan (1993) jasota daude iturburu izenarekin: iturburu 
epistemologikoa, iturburu psikologikoa eta  iturburu didaktikoa. Bere 
aurreko curriculumarekin (Erdiko Zikloko Euskararen programakuntza, D 
eredua, 1982; idem B eredua, 1982; Goiko Zikloko Euskararen 
programakuntza, D eredua, 1983) konparatuz gero,  ikuspegi aldaketa 
nabarmena bada ere, gauzak azkarregi egin direlako edo, ez da horien 
inguruan azalpen handirik ematen, ez eta, hiru iturburuen arteko 
elkarreraginaz ohartarazten. Beraz, aipatu bai, baina oso aidean gelditzen 
diren kontzeptuak ditugu horiek. 

 
 Lan honetara etorriz, didaktikaren eskenatoki osoa agertu nahi izan 
da eta horregatik, arestian esan bezala, hiru eremuak aztertu ditugu baina 
sakontasun ezberdinez: 1) aztergai dugun azalpenezko testu-
entziklopedikoaren deskribapen partziala (izen kohesioari dagokionez); 2)  
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek egiten dakitena 

                                           
35 Lan honetan irakasleak erabili duen lanabes didaktikoa (SD) zehazten da (Ikus V. kapitulua) 



 57

azalpenezko testua ekoiztean –gaitasunak eta gaitasunen garapena– eta 3) 
jarraitu duten prozesua eta irakasleak erabilitako lanabes didaktikoa 
(sekuentzia didaktikoa). 

 
Aipatu eremuetan jarduteko, Genevako lanetan oinarritu gara 

nagusiki. Horretarako arrazoiak hamaika izanik, hona hemen labur-labur 
aipagarrienak: bata, hizkuntzaren problematika osotasunean aztertzen 
delako: objektuaren analisia, subjektuaren gaitasunak eta didaktikarako 
lanabesak  –irakaslearen input-a barne– ; eta bestea, arestian aipatu hiru 
eremuetako bideak praktikara eraman dituelako, eta, beraz, prozedurak eta 
tresnak eskaintzen dituelako, hala testu-generoak karakterizatzeko, nola 
ikasleen gaitasunak ebaluatzeko, eta, baita, didaktikari dagokionez, 
praktikara eramateko ere. Hona hemen talde honek eginiko zenbait 
ikerketa:  

 
a) Objektuaren analisiaren inguruan: Bronckart eta kol., 1985; 
Bronckart, 1994a, 1996; Schneuwly, 1985,1994; Bain, 1985. 
Talde honek urte batzuk dela garatutako eredu-teorikoak eta 
printzipio metodologikoek gaur egun oraindik ere indarrean 
dagoen oinarrizko teoria osatzen dute (Dolz, Schneuwly, 1996a). 
Hona hemen teoria horren zenbait ezaugarri:  
-Testuak, ikus daitezkeen (bistan dauden) hizkuntz unitateen 
sekuentziak dira. Testuok, kontestu jakin batean, eta hizkuntz 
ekintzen markoan gauzatutako hizkuntz jardueraren aztarnak dira. 
-Hizkuntzaz kanpoko eremu modura zenbait parametro kontestual 
analizatzen dira. Parametro horiek gai dira hizkuntz ekintzen 
modura parte hartzeko. 
-Gaurko psikologia eta hizkuntzalaritzaren argitara ikusita, esan 
daiteke hizkuntz unitateak kontestu jakin batean gauzatutako 
hizkuntz jardueraren aztarnak direla. 
 
b) Hizkuntz ekoizpenaren sisteman funtzionamendu 
partikularrak. Eremu honetan eginiko ikerketak bi aldagai 
independienteren gainean eraikitzen dira: bata, testu baten 
ekoizpen kontestua dugu (edukia finkoa izaten da gehienetan), 
kontsigna baten aginduetara ekoizten da testua; eta, bestea, 
zeharkako ikuspegi batetik begiratuta, –adin ezberdinetako 
ikasleek hainbat testu ekoizten dituzte– . Modu horretara bi datu-
mota jaso daitezke: batetik,  testuak: testuaren datuetatik 
prozesuari buruzko datuak ateratzen dira36 (Bronckart & 
Schneuwly, 1986; de Weck, 1991; Rosat & S. Von Ins, 1997; 

                                           
36 Gu ere, lan honetan, ikasleen ekoizpenetan oinarritu gara 11-12 urteko ikasleen idatz prozesuari 
dagozkion datuak ateratzeko. 
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Dolz, 1986-87, etab.); eta bestetik, (kopuru txikiena hauena izan 
arren), idazlan kolektiboetan, idazleen arteko elkarrizketak, 
besteak beste (Giroud eta Schneuwly, 1995; Camps, 1995). 
 
c)Irakaskuntza/ikaskuntzaren inguruan eginiko ikerketek hiru  
ezaugarri dituzte komunean: 
 
1. Egindako behaketak, salbuespenik gabe, ikaskuntza gertatzen 

den toki sozialean bertan egiten dira. Horrekin esan nahi da 
ikerketak egiteko ez dela “laboratorioko” kontestu artifizialik 
sortzen; aldiz, eskola markoan (ikasgelan, talde osoarekin eta 
ikaskuntzarekin zerikusia duten jardueretan arituz) egiten 
direla ikerketak. 

 
2. Irakaskuntza jarduera guztietan ikasleak jarduera batzuk egin 

eta lanabes batzuk erabili egiten ditu. Horien guztien bitartez 
lortutako input-ari esker, ikasleak martxan jartzen dira eta 
behagarriak diren baliabide ezberdinak erakusten dituzte. 

 
3. Ikertzaileek jarraitutako ibilbide heuristikoa deskribatuko da, 

beti ere, fenomeno garrantzitsuen ulermena argituz: batetik, 
aprendizaiak ahalbideratzen dituzten egoerak zeintzuk diren 
jakiteko; eta bestetik, ikerketan izan dezaketen sesgoa ulertu 
eta ebitatzeko. Eta horren guztiaren helburua ikerketa hobetzea 
da37. (Dolz &Schneuwly, 1996a, 80. or.) 

 
Esandako guztiak koherentzia ematen dio testu-pedagogia deituriko 

korronte honi. Talde berak hiru eremuetako lanak bereganatzen dituelako  
ezezik, baita adituak eremu batetik bestera joateak eredu teorikoari ematen 
dion koherentzia eta loturagatik ere. Esaterako, taldekide batek aditz 
denboren funtzionamendua aztertzen badu X testuan eta Y adineko 
haurrengan, bere ikerketaren datuak  taldeko beste batek sortutako 
sekuentzia didaktikoaren abiapuntu izan daitezke.  
 

                                           
37 Hona hemen ildo honetan eta irakaskuntza/ikaskuntzaren ikerketan eginiko zenbait lan: irakasleen 
errepresentazio sozialak (idazketa, testu-aniztasuna, testuen irakaskuntza/ikaskuntza): Perrenoud Aebi, 
1995; transposizio didaktikoa (Canelas-Trevisi, 1994; Bronckart & Plazaola-Giger, 1996); Sekuentzia 
didaktikoen eragina ikasleen idazmenerako gaitasunetan (Dolz, Rosat eta Schneuwly, 1991; Rosat, Dolz 
eta Schneuwly, 1991; Schneuwly, 1991b;  Dolz, 1992, 1995; Rosat, 1995); irakurketa-idazketaren arteko 
elkarrekintzaren inguruan (Dolz 1994a), ahozko eta idatzizko jardueren arteko elkarrekintzak hizkuntza 
gaitasunak eskuratzeko (Dolz, 1994b, Schneuwly, 1997). (Dolz eta Schneuwly-k aipatua, 1996a). 
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Esanda gelditzen da, bada, gure lanean aztertuko diren ikasleen 
ekoizpenak eta didaktikarako lanabesak teoria honetara lerratzen direla 
nagusiki. 
 
4.3.Testu pedagogiaren baitan euskaraz egindako lanak 
 
 Euskara hizkuntzarentzat ez da berria hemen deskribatu dugun 
hizkuntz ikuspegia; badira urte batzuk euskararen inguruko zenbait ikerlan 
egiten ari direla ildo honetan. Guztiak ondoko taulan laburtu ditugu. 
Horretarako, lan-mota ezberdinak bereizi ditugu: hizkuntzaren 
karakterizazioarekin zerikusia dutenak (objektuaren karakterizazioa), 
hizkuntza ekoizpenaren sistemako funtzionamendu partikularrak 
(jabekuntza maila ezberdinetan gertatzen direnak) eta hizkuntza 
didaktikarako proposamenak. 
 
-Euskararen karakterizazioa edo deskribapena 
 

1.9. taula: 
Euskararen karakterizazioa edo deskribapenari buruzko lanak. 

 
Autorea eta urtea Izenburua Testu edo genero-

mota 
Aztertutako alderdiak 

    
Arano, R.M., Idiazabal, I., 
Kaifer, A., Larringan, L.M., 
Ocio, B. (1990) 

Testu azterketarako ezaugarri 
galbahea. Euskal testuen 
tipologia eta bere azterketarako 
metodologia. 

Testu girotua, Testu 
teorikoa,  
Narrazioa 

Ainguraketaren testu 
markak. 
Planifikazioa 
Kohesioa 

Larringan, L.M. (1990) Azterketa bateko testu 
antolatzaileak 

Azalpenezko testua Konexioa: testu 
antolatzaileak 

Larringan, L.M.(1992 a) Zenbait argudio testu euskaraz. 
Azterketa eta didaktikarako ohar 
batzuk 

Argudio testua Kontra-argudiaketa 
testuaren planifikazioa eta 
testu antolatzaileak 

Larringan, L.M.(1992b) Argudio bidezko testuen 
ebaluaketa 

Argudio testua Erreferentearen trataera, 
Produkzio egoera, 
Interakzio mekanismoak, 
Konexio eta testu-
antolatzaileak 

Larringan, L.M. (1996) Testu-antolatzaileak bi testu 
motatan: testu informatiboan eta 
argudiapen testuan.  

Testu informatiboa 
eta argudiapen testua. 

Testu-antolatzaileak 

Plazaola-Giger, I. (1990b) Euskal testuen tipologiaz: 
azterketarako galbahea eta 
lehenengo analisi estatistikoak 

Berbaldi teorikoa eta 
Narrazioa 

Aditz kategoriaren 
unitateak eta pertsona 
markak 

Bonnote,I., Kaifer, A., 
Fayol, M. & Idiazabal, I. 
(1993) 

Rôle des types de procès et du 
co-texte dans l´emploi des formes 
verbales de la narration (Etude de 
productions d´adultes en français, 
en castillan et en basque). 

Narrazioa Aditza 

Plazaola Giger, I. (1993) Analyse du fonstionnement de 
trois types de discours en basque 

Narrazioa 
Diskurtso girotua 
Diskurtso teorikoa 

Aditz formak eta pertsona 
markak 

Garcia, I. (1998) Erlazio anaforikoak argudiozko 
testuetan 

Argudiozko testua Kohesioa: anafora-motak 

Garcia, I. (1999) Elementu anaforikoak eskolako 
testuetan 

Testu pedagogikoak 
(Testu liburuak) 

Anaforak 
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- Hizkuntza ekoizpenaren sistemako funtzionamendu 
partikularrak: 

 
 

1.10. taula: 
Hizkuntzaren eskurapenean funtzionamendu partikularrei buruzko lanak 

 
 

Autoreak eta urtea Izenburua Testu edo 
genero-mota 

Ikasleen 
adina 

Aztertutako alderdiak 

Plazaola 
Giger,I.(1990a) 

Ipuin kontaketa euskaraz: 
aditzaren 
funtzionamenduaz zenbait 
elementu 

Narrazioa 
(Ipuina) 

10,12 eta 
14 urte 

Aditza 

Kaifer, A. eta Del 
Valle I. (1992) 

Haurrek idatzitako ipuinen 
azterketa testu 
pedagogiaren ildotik 

Narrazioa 
(ipuina) 

7,8,9 eta 
11 urte 

-Planifikazioa 
-Aditz denborak 

Idiazabal, I. (1992a) Irakaskuntza elebiduna eta 
aginduzko testu idatziak 

Aginduzko 
testuak 

11 eta 14 
urte 

-Planifikazioa 
-Alfabetoz kanpoko zeinu eta 
ikurren erabilera 
-Puntuazioa 
-Aditz pertsonak eta formak 

Idiazabal, I. (1994) Elementos de cohesión y 
conexión en las primeras 
fases de adquisición del 
lenguaje. 

Hasierako 
berbalizazioak 

 -konexioa eta  kohesioa 

Idiazabal, I. eta 
Larringan, L.M. 
(1996) 

Análisis de las estrategias 
argumentativas en escritos 
de escolares bilingües en el 
Pais Vasco 

Argudio testua 
(Zuzendariari 
gutunak 
generoaren 
tankerakoa) 

13 urte Elementos de que consta una 
conducta argumentativa 
.Elementos de polifonía 
(destinatario, interlocutor y su 
punto de vista) 

Idiazabal, I. eta 
Larringan, L.M. 
(1997a) 

Transfert de maîtrises 
discursives dans un 
programme d´enseignement 
dilingue basque-espagnol. 

Argudio testua 
(Zuzendariari 
gutunak) 

13 urte Hizkuntza batetik bestera izaten 
diren transferentziak gaitasun 
diskurtsiboei dagokienean. 

Arbilla, J.K., Kaifer, 
A. (1988) 

Gainegitura narratiboa eta 
aditz kategoriaren unitateak 
haurrek idatzitako ipuinetan

Narrazioa  -Egitura narratiboa 
-Aditzak 

Bronckart, J.P. & 
Bourdin, B. (1993) 

L´adquisition des valeurs 
des temps des verbes. Etude 
comparative de l´allemand, 
du basque, du catalan, du 
français et de l´italian. 

  -Aditzaren denbora 

Ocio, B. (1998) Haurren narrazio-testuetatik 
bilduak. Kohesio arazoak 
eta erlazio anaforikoak 

Narrazioa 9 eta 11 
urte 

Kohesio arazoak eta erlazio 
anaforikoak 

Sainz Osinaga, M. 
(1998) 

Entziklopedietako zenbait 
testu deskriptiboren analisia

Azalpenezko 
deskriptiboa 

11-12 
urte 

Kohesioa: gaiaren tematizazioa, 
gaiaren kateamendua 

Ocio, B. eta Bilbao, 
L. (1999) 

Abilezia diskurtsiboen 
bereizketa 9-10 urteko 
haurrengan 

Narrazioa eta 
Argudio testua 

9-10 urte -Ainguraketa enuntziatiboa 
-Testuaren planifikazioa 
-Kohesioa 
-Konexibitatea 
-Enuntziazio jarrera edo 
diskurtsoaren aurkezpena 

Idiazabal, I. (1999) Un débat avec des enfants 
de 12/13 ans a la télé en 
basque. 

Ahozko argudioa 12-13 
urte 

 

Garcia, I. (1999) Elementu anaforikoak 
eskolako testuetan 

Azalpenezko  
testua 

12-13 
urte 

-Anaforak 
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- Proposamen didaktikoak 
 

1.11.taula: 
Proposamen didaktikoak euskaraz 

 
 
Autorea eta 
urtea 

Izenburua Testu-genero 
mota 

Curriculum maila Beste zehazpen 
mailarik 

Arano R.M. 
(1992) 

Testu pedagogia eskolaurrean: testu 
monologalak 

Testu 
monologalak 

Eskolaurrea Curriculumeko 
proposamena 

Arano, R.M. eta 
Berazadi, E. Eta 
Idiazabal, I. 
(1994) 

Una experiencia de didáctica y 
evaluación de discurso oral en 
primer ciclo de primaria 

Texto oral 
monologal, 
informativo-
narrativo 

Lehen hezkuntzako 
lehen zikloa 

Metodologiaren 
proposamena 

Idiazabal, I. Eta 
Larringan, l.M. 
(1997b) 

Argudiozko testuak lantzeko 
Sekuentzia Didaktikoa 

Argudiozko 
testuak 

Derrigorrezko 
Bigarren 
Hezkuntza 

Metodologiaren 
proposamena 

Arano, R.M. eta 
Berazadi, E. Eta 
Idiazabal, I. 
(1996) 

Planteamiento discursivo e 
integrador de un proyecto de 
educación trilingüe. 

Guztiak Haur hezkuntza eta 
Lehen Hezkuntza 

Curriculum 
proposamena 

Sainz Osinaga, 
M. (1990) 

Ama-hizkuntzaren programaketa 
OHOko Erdiko Zikloan: Testu 
pedagogiaren proposamen bat. 

Guztiak OHOko Erdiko 
Zikloa 

Curriculum 
proposamena 

Sainz Osinaga, 
M., Etxebarria, 
L. eta Etxabe, 
M.S. (1998) 

Programació conjunta de llengua 
vasca i de coneixement del medi en 
programes d´ inmersió. 

Monologalak, 
hizkuntza 
idatzia 

Derrigorrezko 
lehen hezkuntza 

Curriculum 
proposamena 

Etxeberria, L. 
(1996) 

Sekuentzia didaktikoa, adibidea 
Gaia: osasuna eta elikadura 

Argudiozko 
testua 

Derrigorrezko 
lehen Hezkuntzako 
6. Maila 

Didaktika 
proposamena 

Sainz Osinaga, 
M. (1996) 

Irakurketa idazketa Lehen 
Hezkuntzako bigarren eta hirugarren 
zikloan 

 Lehen hezkuntza Didaktika eta 
curriculum 
proposamena 

Sainz Osinaga, 
M., Etxeberria, 
L. Eta Etxabe 
M.S. (1997) 

Hizkuntza eta ingurunearen ezagutza 
batera lantzeko programazioa 
murgiltze ereduan 

Adibidea: 
Azalpenezko 
testua 

Derrigforrezko 
Lehen Hezkuntza 

Metodologia eta 
Curriculum 
proposamena 

Sainz Osinaga, 
M. eta Bilbatua, 
M. (1998) 

Elaboración de un programa 
integrado de lenguas (euskara y 
castellano) en modelos de inmersión 
tomando como eje el área del 
Conocimiento del Medio 

Adibidea: 
Autobiografia 

Lehen 
Hezkuntzako 3. 
Maila 

Metodologia eta 
curriculum 
proposamena 

Sainz Osinaga, 
M. eta Bilbatua, 
M. (1999) 

Proyectos, géneros textuales y 
modos de intervención en cada ciclo 
de educación primaria. Una 
experiencia en modelos de inmersión

Guztiak Derrigorezko lehen 
hezkuntza 

Curriculum 
proposamena 

Abasolo, R., 
Arexolaleiba,J., 
Bilbatua, 
M.,Garmendia, 
J. eta Sainz, M. 
(1990...1999) 

“Esaizu” material currricularrak 
(Erein) 

Guztiak Derrigorrezko 
Bigarren hezkuntza 

Curriculum 
proposamena 

Bilbatua, M. 
(koord.) (1996) 

“Euskara” material curricularrak 
(Anaya- Haritza) 

Guztiak Derrigorrezko 
Lehen Hezkuntza 

Curriculum 
proposamena 

Lozano, J. 
(1997) 

Argiro idazteko proposamenak eta 
idazketak 

Administrazioko 
idazkiak 

 Administraziorako 
idazketarako 
proposamena 
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4.4.Idatzizko hizkuntzaren didaktikarako zenbait irizpide 

 
Idatzizkoaren didaktikaren hurrengo zehaztapen mailara helduta, 

aipatu ikerketa zenbaitetatik hainbat oinarri jasoko dugu gure jarduera 
didaktikoa zertzelatzen joateko. 

 
Hasteko, esango dugu testu bat idaztea oso jarduera konplexua dela, 

gaitasun askoren partehartzea eskatzen baitu, eta, gainera, oso prozesu luze 
eta geldoa da. Baina badira zenbait ikerketa idatziaren didaktika eskenatoki 
ilun hau argitzen dutenak: ondo idaztea ez da gutxi batzuren berezko 
dohaina; aldiz, eduki aldetik testu koherentea eta kohesionatua idaztera 
ikasle oro hel daiteke, baldin eta irakaste/ikaste prozesua modu egokian 
egiten bada (Pasquier & Dolz, 1996) (Camps, 1994). 
 
 Kapitulu honen hirugarren atalean azaldu dugun eran, lehenik eta 
behin, idatziaren didaktika testu-aniztasunean kokatu behar da (Schneuwly, 
1992). Beraz, irakas/ikasi behar den objektua ez da bakarra, soila; aitzitik, 
anitza eta ezberdina da. Hori dela eta, arestian esandakoa birgogoratuz, 
ikasleak ez du ikasten "idazten" oro har; ipuinak eta kontaketak kontatzen, 
argudiatzen, deskribatzen, arauak idazten, gutun ezberdinak idazten eta 
abar ikasten du. Testu/genero-mota bakoitzak arazo ezberdinak eskaintzen 
dizkio idazleari, eta, hizkuntzaren psikologiaz oraindik ere asko ez dakigun 
arren, badakigu zailtasunak testu/genero jakin batean agertzen direla  
( Bakhtine, 1982 eta Pasquier & Dolz, 1996, besteak beste). 
 
 Gogoan izango dugu aipatu testu/genero bakoitza ongi idazten 
jakiteko bakoitzaren hizkuntza ezaugarriak ezagutu behar ditugula: 
antolaketa-era edo sekuentziak (Adam, 1992), antolatzaileak, anaforak, 
aditz denborak etab. Hizkuntza komunikazio-egoerara egokitze-lanetan 
aurkituko dugu, bada, aipatu berezitasun guzti horien jatorria.  

 
Horrela, ikasleak testuen aniztasunaz ohartu behar du, lehendabizi; 

eta horretarako, testu-sozialen funtzionamendua hartu beharko du 
erreferentzia modura (Pasquier eta Dolz 1996).  

 
Idatziaren aprendizaiak goiztiarra izan behar du, Vigotskyren 

esanetan: haurra eskolara joan aurretikoa. Honen defendatzaileak ditugu 
ikuspegi eraikitzailetik irakurketa-idazketa prozesuak aztertzen dituzten 
autoreak (Goodman, 1991; Ferreiro eta Teberosky, 1979).  

 
Aprendizai guztietan bezala, honetan ere sekuentzializatu beharra 

dago. Eztabaida sortuko da testu mota errazenak hasieran (narrazioa, 
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adibidez) eta zailenak (argudioa, adibidez) bukaerarako uztea  komeni den  
ala ez, edo aitzitik, testu mota beraren barneko progresioa egitea den 
egokiena. Progresio linealaren aurrez aurre espiraleko progresioa daukagu. 
Pasquier eta Dolz (1996) autoreen esanetan, bigarren aukera da egokiena. 
Espiraleko progresioaren adibide bezala, bi sekuentzia didaktiko ekarri 
ditugu: J´écris une conte eta  J´écris des histoires (Dolz eta Pasquier,1994). 
Bietan narrazioa lantzen da, baina horretarako testu-genero bereko bi testu 
mota aukeratu dituzte –ipuina eta historia–, eta ikasmaila ezberdinetarako 
pentsatuta daudenez, progresioan dauden edukiak aukeratu dituzte (ikus 
1.12. eskema). 

 
1.12. eskema: 

Comparaison des contenus des cahiers 26 et 33 (Dolz eta Pasquier, 1994) (Eredu 
laburtua) 

 
Cahier nº 26: "J´écris un conte" Cahier nº 33: "J´écris des histoires" 
(...) 
ORGANISATION DU TEXTE 
Presenter une vision globale du conte. 
 
Utiliser le schéma narratif pour vérifier la 
compréhensiion (atelier 1) 

(...) 
ORGANISATION DU TEXTE 
Travailler plus en détail certaines parties des 
textes narratifs qui ne sont pas assez 
développées lors de la production: 

- situation initiale (ateliers 2,3,4 et 5) 
- complication (atelier 6) 
- clôture (atelier 7) 

UNITES LINGUISTIQUES 
- organisateurs temporels (atelier 3) 
- temps du verbe (atelier 4) 
- marques du dialogue:verbes déclaratifs 

et signes de ponctuation (atelier 5) 
(...) 

UNITES LINGUISTIQUES 
- organisateurs origine (atelier 2) 
- reprises anaphoriques relatives aux 

personnages accord genre/nombre 
(ateliers 6 et 7) 

(...) 
 
Ikusten denez, bi material horietan genero-mota beraren (narrazioa) 

edukiak continium batean kokatzen dira; modu horretara, bigarren 
materialetan lantzen diren edukiak lehendabizikoaren jarraipena dira. 
Esaterako, testu antolaketa tailerrean, oinarrizko antolaketa ezaugarriak 
lantzen dira lehendabizikoan (antolaketaren ikuspegi orokorra, eta 
antolaketa ulermenerako erabili), bigarren materialean, ordea, narrazioaren 
azpi-faseak lantzen dira. 

  
 Idatzizkoa lantzeko ezaugarriekin jarraituz, gogora datorkigun beste 

galdera: nondik hasi, zailenetik sinpleenetara ala alderantziz? Argi dago 
objektua –kasu honetan testua– ataletan sailkatu behar dela didaktikarako. 
Baina sailkatze hori noiz eta nola egin? Batzuek pentsatu izan dute 
objektuaren (testua) ataletan  (parrafoak, perpausak, hitzak,..) banatu eta 
banan-banan irakatsiz gero, osotasuna irakastera heltzen dela. Geroztik 
jakin dugu ez dela horrela gertatzen; osotasuna –kasu honetan testua–, ez 
baita atalen baturari esker ekoizten, atalen artean dauden erlazioak zainduz 
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baizik. Horregatik, testua oso elementu konplexua izanik ere, testutik 
abiatzea proposatzen da, ondoren elementu sinpleenetara jotzeko, eta 
azkenik testura bueltatzeko. (Pasquier & Dolz, 1996). 

 
Idaztea jarduera konszientea eta borondatezkoa da (Vigotsky, 1934, 

1984). Horrek esan nahi du ikasleak ikuspuntu kritiko batetik begiratu 
behar duela bere ekoizpena, baldin eta, jarduera honetan dituen zailtasunak 
gainditu nahi baditu. Arestian esan bezala, honi autoerregulazioa deitzen 
zaio. Baina nor berak bere jarduera autoerregulatzea oso lan zaila da; 
horregatik, ikasleak kanpoko kontrol edo erregulatzea behar du. 
Horretarako, sekuentzia didaktikoa deritzon tresna didaktikoan, ikasleak 
behar beste kanpoko erregulatzaile aurkituko du, hala nola, aurretestua, 
testu autentikoak, kontrol-zerrenda, etab. 

 
Ahozkoan ez bezala, idatzizkoan ikasleen ekoizpenak luzaroan 

gelditzen dira paperean. Horrek, testua birbegiratzeko, eta ondorioz, 
lehendabiziko zirriborroa hobetzeko aukera ematen du. Beraz, 
berrikuspena idatz prozesuaren barne-atala da. Horrekin esan nahi da, 
idazte prozesua ez dela lehendabiziko zirriborroa ekoiztu ondoren 
bukatzen; aldiz, horren errebisioa eta hobekuntza egin eta gero. 
Didaktikaren ikuspuntutik, beraz, azpimarragarria da berrikuspenaren 
garrantzia eta, hortaz, nork bere ekoizpenaren berrirakurketa, errebisioa 
eta berridazketa egitea, ikasi behar diren jarduerak dira. Horregatik irakatsi 
beharreko jarduerak ditugu horiek guztiak.  
 
Hona hemen, laburbilduz, Pasquier eta Dolz-ek (1996) idazten irakasteko 
proposatutako hamar aukera didaktikoak: 
 

1.13. Eskema: 
Esquema de las diez opciones didácticas para enseñar a escribir  (Pasquier & Dolz, 1996) 

 
OPCIONES DIDÁCTICAS SE OPONEN A 
1.Diversidad textual: conjunto de aprendizajes 
específicos a diferentes géneros textuales. 

1.Indiferenciación textual: se enseña a escribir 
con un procedimiento generalizable a todo 
texto. 

2.Abordar la producción textual pronto. 
 

2.Comenzar la escritura de textos bien 
avanzada la escolaridad 

3.Progresión en espiral 3. Progresión “lineal”: de un texto a otro 
4.De lo complejo a lo simple 4. Aprendizaje aditivo: de lo simple a lo 

complejo 
5.Enseñanza intensiva 5. Enseñanza discontinua 
6.Modelo: los textos sociales en uso 6. Modelo: los textos escolares fabricados ad 

hoc. 
7.Actividades de revisión y reescritura 7. Corrección normativa 
8.Método inductivo 8. Método transmisión frontal 
9.Regulación externa e interna 9. Regulación realizada por el profesor 
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10.Organización de la enseñanza en secuencias 
didácticas 

10. Ausencia de enseñanza sistemática 
centrada en un texto. 

5. Didaktika: Sekuentzia didaktikoa, Kontrato didaktikoa. 
 
 
 Testu-pedagogiaren helburua honako hau da: ikasleak komunikazio-
egoera anitzen aurrean aritzeko baliabideak lor ditzan, hizkuntzari 
dagozkion eskola ikaskuntzak egokitu. Baliabide horien barnean testu-
generoen tipologia dago, nagusiki: aurrerago bere bizitza pertsonalean eta 
profesionalean ikasleak beharko duena.  
  
 Sekuentzia didaktikoa  arestian aipatu eredu vygotskiarraren 
interakzio-proiektuan kokatzen da. Beren eginkizuna testu-genero baten 
inguruan lan iraunkorra bideratzea da, abiapuntu modura ikasle talde jakin 
baten gaitasunak kontuan dituela. Aprendizairako proposatutako jarduerak 
direla medio, ikasleak instrumentalizatzea  lortu nahi du: 
 -testua ulertu eta ekoizteko beharrezko diren baldintza sozialez 
kontura daitezen. 
 -ikasten ari diren testu-generoaren hizkuntz  unitateen azpi-multzoak 
eskura ditzaten (Schneuwly, 1996). 
 
 
5.1.Sekuentzia didaktikoa eta unitate didaktikoa.  
 

Estatu Espainoleko azken erreformaren zenbait kontzeptu praktikara 
eramatean, zoritxarrez, askotan izen berriarekin deitu ohi zaie aspaldiko 
praktika zaharrei; ondorioz, betikoa egiten jarraitzen dugu, erreformak 
ekarri dizkigun berrikuntzak hutsaren hurrengoak direla pentsatuz, ez 
baitute sakonean inongo aldaketarik proposatzen, eta beraz, arazo zaharrak 
konpondu ezinik jarraitzen du irakasleak.  

 
Gauza bera gerta daiteke Unitate didaktikoa eta Sekuentzia 

didaktikoaren izenekin ere: norbaitek pentsa dezake izenaren aldaketa 
baino ez dela, eta, funtsean, lehengo kontzeptu zaharra definitzeko izen 
berriaren aurrean gaudela soilik. Lehenengo eta behin, esan dezagun izen 
berri horrek kontzeptu berri eta konplexua dakarrela berekin; beraz, 
sekuentzia didaktikoa ez da eskola-diziplina irakatsia/ikasia izateko 
atalkatzeko modu soila, edota edozein atalkamendu egiteko balio duen 
izena; berau aldiz, irakaste/ikaste ikuspegi zehatza eta definitua berekin 
daraman ikuspegi didaktikoa dela esango dugu. 1988.ko irailean, Geneva-
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ko Unibertsitateak argitalpen batean38 zehaztu zituen lanabes didaktiko 
honen ezaugarriak. Geroztik, didakta askok bereganatuko du lanabes hori,  
hizkuntzaren didaktikan batik bat.  

 
Bain eta Schneuwly-k (1993) honela definitzen dute SDa: Sekuentzia 

didaktikoa deitu ahal izateko honako baldintzak bete behar dira: proiektu39 
bati erreferentzia egin behar dio (helburu jakina duen jarduera multzoari), 
bere objektuak homogeneoa izan behar du (genero bakarra landuko da 
sekuentzia didaktiko bakoitzean), hizkuntz jarduera  sozial 
(komunikatibo) baten inguruan aritu behar du, eta, gainera, horrek 
motibagarria izan behar da ikasleentzat. Bestalde, eta bukatzeko, plan 
zehatz eta mugatu bati jarraituz helburu zehatzei erantzutea da bere 
egitekoa. 

 SDak proiektu bati erreferentzia egin behar diola esan dugu; hona 
hemen Bain eta Schneuwly (1993) autoreek aurreikusten dituzten hiru 
proiektu-mota:  

 
1. Ikasgela osoa dago proiektu berean sartuta. Eskola hartzen da 

leku-sozial modura. Ideia hau, arestian esan bezala, Freinet-ek 
(1968) garatu zuen. Kasu honetan, eskola barruko jarduera 
komunikatibo bati erantzuten dio proiektuaren barnean 
ekoiztutako testuak. Adibidez, ikasgelako bileraren gai-zerrenda 
prestatzea. 

 
2. Ikasgela osoa dago proiektuan sartuta, baina eskolako mugaz gain 

hedatzen da. Proiektu honek, aurrekoak bezalaxe, biziki 
inplikatzen ditu ikasleak, benetako hizkuntz ekintza bati 
erantzuten baitio. Adibidez, bisita-leku baten proposamena 
aurkeztu taldearen aurrean. Proiektu hau taldekakoa da, talde 
bakoitzak bere proposamena aurkeztuko du eta boto gehien 
jasotzen duen proposamena eramango da praktikara. 

 

                                           
38 Comission Pédagogique du texte (1985). Contributions à la pedagogie du texte. Cahiers de la section 
des Sciences de l´Education nº 40. Contributions à la pedagogie du texte II (1988), Cahier nº 52. 
Université de Genève Facultè de Psychologie et des Sciences de l´Ëducation.   
39 Hona hemen Dolz eta Pasquier-ek (1994) zeri deitzen dioten proiektua: "Un projet d´écriture c´est la 
décision commune de la classe de mener à bien la production d´un texte. Le projet fournit un cadre qui 
donne un sens aux diverses activités proposées.(...)" (7.or.). Petitjean autorea ere (1985) zehaztasun 
handiz jarduten da proiektuaren kontzeptualizazioaz: "[...] le travail en projet est une démarche 
pédagogique globale susceptible de s´attaquer aux déterminats majeurs de l´échec scolaire au niveau de 
l´apprentissage de l´écriture. Deux raisons essentielles paraissent militer en faveur de cette direction de 
recherche: 1) Le travail en projet met les apprenants dans des situations de communication qui favorisent 
la découverte de la fonctionalité des écrits. 2) Le travail en  projet propose des situations d´apprentissage 
qui précipitent cette prise de conscience et facilitent la maîtrise des capacités nécessaires à la réussite 
des activités d´écriture". (Petitjean, 1985, 88. or.) 
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3. Ikasleek ongi menperatzen ez duten hizkuntz  jarduera hobetzea 
da proiektuaren helburu orokorra. Horrelako aprendizai 
proiektuetan fikziozko kontestuak sortu behar dira, baina berauek 
eraginkorrak izan daitezen, baldintza batzuk bete behar dira. 
Adibidez, azalpenezko testuaren bueltan, ikasle gazteagoei errota 
batek nola funtzionatzen duen azaldu. 

 
 Hona hemen proiektuen markoan eginiko zenbait material: 

1)Frantsesez eta Geneveko "Service de français" barnean:  "Le récit d´énigme: le livre á 
compléter"´5p-6p, Dolz, 1995;  "J´ écris des histoires" 4p(5p), Dolz & Pasquier, 1994; 
2) Gazteleraz: "Argumentar para convencer" DBH, Dolz eta Pasquier , 1996;  3) 
Katalanez, "Un dossier sobre l´us de la llengua catalana" DLH 6.m.(Camps,A., Camps, 
M., eta beste batzuk, 1995;  3) Euskaraz: "Pertsonaiak elkarrizketatzen" DBHko 2.m., 
Abasolo eta beste batzuk , 1991/1996;  "Zientzi berria" DBHko 3. m, Arexolaleiba eta 
beste batzuk, 1993/1997; “Errezetak” DLHko 2.m. Arano eta Berazadi, 1991; 
"Ihauterien erreportaia" DLHko 2.m., Bilbatua M. (koor.), 1996. 

 
 Aipatu materialon izenak irakurri ondoren,  komunean duten 
ezaugarriari erreparatzen badiogu, konturatuko gara, guztiek testu-genero 
bat lantzea dutela helburu: narrazioa,  historia, argudioa, dossierra, 
elkarrizketa periodistikoa, zientzia berria, testu preskriptiboa eta 
erreportajea. 
 Beraz, lehenengo eta behin, sekuentzia didaktikoa testu-genero bat 
aukeratu eta berau irakastea/ikastea bihurtzen du helburu. 
 
 Hori esanik, Geneveko aipatu argitalpenak (1988) sekuentzia 
didaktikoa definitzeko esaten dituenak ekarriko ditugu hona:  Helburuari 
dagokionez "Sekuentzia didaktikoa testu nahiko homogeneoak 
(narrazioa, argudioa, testu informatiboa,...) ekoiztera bideratutako 
hizkuntz ekintzak garatzen ditu". Bere helburua ikasleen hizkuntz 
gaitasuna hobetzea da, beti ere, sekuentziarako aukeratu diren edukien 
hobekuntza lortzea. Beraz, lortu nahi den hobekuntza ez da orokorra, 
idatziaren gaitasunen ingurukoa, gaitasun horiek zeintzuk diren definitu 
gabe. Aldiz, jarritako helburua oso zehatza izanik, ondoko zehaztapenak 
egitera behartzen du irakaslea: 
 

1) Sekuentzia didaktikoan landuko den hizkuntz ekintza   erabat 
zehaztuko da. Erabaki horiek ikasleak dakienaren arabera hartuko 
dira. 
 
2) Hizkuntz ekintza horiek aukeratzeko bi alderdi izango dira 
kontuan: batetik, ikaslearen ezagutzak eta beharrak; eta bestetik, 
testu-aniztasuna. 
 



 68

3) Onuragarria da eta komenigarria, gainera, modu kontrastiboan 
lantzea, hau da, testu mota ezberdinak alderatuz (narrazioa eta 
argudioa, esaterako) eta baita, komunikazio parametroak aldatuz 
ere, esaterako, hartzaile ezagun eta ezezagun bati idatzi, etab. 

 
4) Sekuentzia didaktikoaren barruan sortutako hizkuntz ekintza 
ahalik eta ingurune errealenean sortu behar da, eta, halaber, ahal 
den guztietan, "eskola-ariketa" deritzon ekoizpen artifizialak 
baztertu. 

 
Sekuentzia didaktikoaren lehendabiziko deskribapen horren ostean 

hamaika teorizazio egin izan da eta tresna hori erabiliz sortutako hizkuntza 
irakasteko materialak ere ugari izan dira. Materialen artean aipagarriak 
ditugu Genevako Kantoian garatu direnak. Euskal Herrian ere gero eta 
hedatuago dago sekuentzia didaktikoaren erabilera.  
 
 
5.2.Sekuentzia didaktikoaren helburuak eta edukiak 
 

Lehenengo eta behin, Sekuentzia Didaktikoa (SD)40 ikasleak 
dakienetik hasi behar da. Horregatik, lortu nahi ditugun helburuak 
finkatzea ikasleen zailtasunak ezagutu  ondorengo lana izango da.  

Printzipio horri helduz, Delcambre-k (1996) esaten du, besteak beste, 
ezin dela ekoizpeneko ikaskuntza antolatu ikasleen ekoizpenak dakitenaren 
edo ez dakitenaren "indikadore" modura irakurtzen ez badakigu. Lan 
eraginkorra egite aldera, halere, edukiak "a priori" definitu beharko dira, 
jakinda, baina, hori ez dela nahikoa eta dagokion ikasle taldeari egokitu 
beharko zaizkiola jakinda (Schneuwly, Rosat, Pasquier eta Dolz, 1993). 
Horrela, ikasleen gaitasunak ezagutu ondoren, hasierako helburuak eta 
edukiak berdefinituko dira eta ikasleen gaitasunetara egokituko.  

 
Zentzu honetan generoen inguruan eginiko lanek informazio 

baliagarria ematen digute. Lanok, ebaluazio formatibo egonkorrari esker, 
helburuak eta edukiak ikasleen gaitasunetara hestuki egokitzen joan dira 
(Bain & Schneuwly, 1987; Mas, 1989; Delcambre, 1996, besteak beste).  
 

Hona hemen SDaren helburuen definiziorako kontuan izan 
beharrekoak (Schneuwly, 1991a): a) helburu gutxi eta zehatzak aukeratu. 
Unean uneko eremuari dagozkion helburuak lortzeko ikaskuntzaren 
prozesu sakon eta iraunkorrak ahalbideratu; b) lorgai diren helburuak 
SDaren hasieratik ezagunak izan ditezela  ikasleentzat eta, are gehiago, 

                                           
40 Hemendik aurrera sekuentzia didaktikoa: SD 
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horiek definitzen parte har dezatela. Modu honetara, ikaskuntzaren kontrola 
kolektiboa da, eta horri esker, inplikatuta sentitzen dira bai ikasleak eta 
baita irakasleak ere. 
 

Helburuak ikasleen mailara egokitu nahi badira, prozedurarik 
aproposena analisitik abiatzea da, aurretestuaren analisitik, alegia. Horrek 
esan nahi du ikasleek aurreprestakuntzarik egin gabe ekoiztutako testuak 
aztertu egingo direla eta, ondoren, berauetan ikusten diren gabeziak eta 
hutsuneak izango direla, hain zuzen,  "garapen hurbileko eremua" (nozio 
vigotskyarra) finkatzeko neurria; beraz, helburuak ikasleen gaitasunen 
arabera eta zailtasun partikularren arabera zehaztuko dira. 
 
 SDaren helburuekin bat datorren beste alderdi bat dakargu. Bain eta 
Schneuwly (1993) autoreek, didaktika eta testu-pedagogia bereizi egiten 
dute. Adibidez: demagun, ikasleen ekoizpenak ikaskideen artean zuzentzea 
erabakitzen dela –elkarrekintzan– edo/eta eskolaz kanpoko hartzaileei testu 
batzuk bidaltzea erabakitzen dela. Erabaki horiek ez dira hartzen, gure 
erreferentziazko eredu-didaktikoan interakzio-sozialak garrantzia duelako 
soilik. Horrez gain, joko-sozial batzuetara ohitu nahi ditugu ikasleak, hala 
nola, "konpartitutako ekoizpenak" egitera edo/eta kanpoko kritikak 
onartzera, eta horiek guztiak hizkuntz jardueraren erregulatzaile 
modura hartzera. 
 
 Era berean, aurretestuak zuzendu bitartean, ekoizpen bakoitzean 
hobetzeko balio duten  hizkuntz aprendizaiaren ereduak ematen saiatzen 
bagara, hori eginez, aprendizaiaren psikologiaren oinarri bat betetzen ari 
gara dudarik gabe, eta baita ikasle bakoitzaren nortasuna errespetatzen 
eta garatzen ere. 
 
Hona hemen, labur-labur, SDak barnean besarkatu nahi dituen helburuak 
eta horiek lortzeko erabiltzen dituen bitartekoak. Horretarako, ikaslea 
hartuko dugu ardatz modura eta eskuhartze pedagogiko honen bidez 
ikasleengan espero den formakuntza zehazten joango gara: 
 
1. Ikaslea pertsona bezala: bere nortasuna errespetatu eta garatu (Bain eta 

Schneuwly, 1993) 
2. Ikaslea aprendiz (ikastun) bezala: bera dagoen tokitik abiatuta aurrera 

egin dezan lagundu (aprendizaiaren printzipioa) (Vigotsky, 1934/84; 
Bain eta Schneuwly, 1993; Delcambre, 1996). Horretarako bere mugak 
eta errakuntzak ezagutarazi eta aurrera egin dezan tresnak eskuratu eta 
erabiltzen irakatsi  –kanpoko erregulatzaileak: bere ekoizpenak, 
benetako testuak eta kontrol-zerrenda, besteak beste– ( Schneuwly eta 
Bain, 1993). 
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3. Ikaslea pertsona sozial bezala: Testu sozialak erabiltzen ikasi eta joko-
sozialetara ohitu eta horien balioa esperimentatu eta baloratu kanpoko 
erregulatzaile modura (ekoizpenak konpartitu eta kritikak onartu, 
kanpoko erregulatzaile bezala) (Schneuwly eta Bain, 1993). 

4. Ikaslea etorkizuneko profesional bezala: lanerako beharrezko izango 
dituen hizkuntz jarduera sozialetan arrakastaz parte hartzeko tresneriaz 
hornitzen lagundu. (Schneuwly eta Bain, 1993). 

  
5.3.Sekuentzia didaktikoaren barne antolaketa 
 
Arestian esan bezala, asko dira SDaren inguruan eginiko teorizazio eta 
aplikapen didaktikoak41. Gu, halere, Genevako kantoian garatutako eredura 
mugatuko gara. Hona hemen sekuentzia didaktikoak oro har izaten dituen 
atalak (Dolz eta Pasquier, 1994; Dufour, 1995, besteak beste): 
 
1. Proiektua sortu eta landu. 
2. Lehendabiziko ekoizpena edo aurretestuaren ekoizpena 
3. Ikaskuntzarako tailerrak 
4. Bigarren ekoizpena eta errebisioa 
5. Azken ekoizpena 
 
1.Proiektua sortu eta landu. Hemen irakasleak eta ikasleek idazketa 
proiektu baten inguruan eztabaidatuko dute. Irakasleak ikasleekin batera 
landuko du proiektuaren azken xedea zein den eta horretarako zer nolako 
testua ekoiztu behar duten, norentzat, zertarako, eta abar.  Aurretik esan 
bezala, proiektuak zenbait baldintza beteko du: esanguratsua izango da 
ikasleentzat, zehatza, komunikatiboa, testu mota baten ekoizpena hobetzea 
ahalbideratzen duena, etab.  
 
2.Lehendabiziko ekoizpena. Kontsigna garbi baten ondorengo ekoizpena 
da. Hemen ikasleari kontsigna argi eta zehatzen bidez ematen zaizkio 
ekoizpen-egoeraren parametro guztiak: nor den bera, zertaz idatziko duen, 
norentzat, zer lortzeko, etab. Ekoizpen horien helburua irakaslea gidatzea 
da. Ikasleak ikasgai duten testuan non dauden eta zer dakiten egiten eta zer 
ez. Hori dela eta, ekoizpen horiek ez dira zuzenduko bigarren ekoizpena 
zuzenduko den norabidean (ekoizpena  errebisioa  berridazketa). 
Ekoizpen horrek bideratuko ditu aprendizaiaren tailerren edukiak. Bigarren 
urrats honetan irakasleak negoziatu egiten du ikasleekin kontratu 
didaktikoa: lorgai diren helburuak zehazten ditu irakasleak; ikasleek 

                                           
41 Adibide modura aipa daiteke Pratiques aldizkaria eta bere 92.zkian sekuentzia didaktikoari buruzko 
monografia (Masseron (dir.) (1996). Horrez gain, Estatu Espainolean argitaratutako aldizkarietan (Textos 
eta Articles-en, bereziki) ere ikusten dira sekuentzia didaktikoen adibideak. 
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badakite zer landuko duten eta zertarako; irakasleak eta ikasleek adostu 
egiten dute aprendizairako jarraituko duten sekuentzia didaktikoa. 

Kontratu didaktikoa dugu beste lanabes interesgarria egitura 
didaktikoak (ebaluazioa barne) modu orekatuan funtziona dezan (Johsua 
eta Dupin, 1993) (ikus 1.1. eskema). Kontratu didaktikoa, jakintzaren 
inguruan irakasle eta ikasleen artean giltzatzen den kontratua da. Bertan 
martxan jartzen diren mekanismoak esplizituak baino gehiago inplizituak 
dira. Kontratu honek alderdi bakoitzaren –irakaslearen eta ikaslearen– 
errolak, tokiak eta funtzioak mugatzen ditu. Beraz, bai irakaslearen 
jarduerak eta bai ikaslearenak mugatzen ditu, eta, halaber, irakaskuntzaren 
prozesuan zehar erlazio horiek jakintzarekiko izango duten bilakaera ere. 
Kontratuaren zehaztapenean ebaluazioak garrantzi handia du autore 
hauentzat –epe motz eta luzera begira–. Kontratu didaktikoaren alderdi 
orokorrak eta egonkorrak lehen hezkuntzaren hasieratik daude mugatuta, 
ziklo horietan eginiko praktiken sedimentazioa dela eta.  
Hona hemen egileek nola ikusten duten kontratu hau: 
 
"Il faut encore ssouligner que c´est plus avec la classe comme collectif que ce contrat 
est passé qu´avec chaque élevè pris comme individu; de même d´ailleurs que les raports 
entretenus par un élève avec un savoir dans le cadre d´un contrat donné est en 
permanence médié par les rapports entretenus avec ses pairs, les autres èléves." (Johsua 
eta Dupin, 1993, 7. or.). 
  

Hiruki didaktikoaren eskemari erreferentzia eginez (ikus 1. eskema), 
autoreek onartzen dute bertan kontuan hartzeko esandako faktore eragile 
batzuk, hala irakaslea bere ideologi pribatuarekin, nola  ikaslea bere 
egitura kognitibo partikularrarekin, fikzioa direla baina, alabaina, beren 
ustetan didaktikarako ezinbestekoak diren fikzioak dira. 
 
3.Ikaskuntzarako tailerrak. Une honetan aukeratutako testuaren 
ezaugarriak lantzen dira. Hemen kokatzen ditugu, beraz, testuaren-maila 
(kontestua, edukia, antolaketa, unitate linguistikoak,...) ezberdinei 
dagozkien  jarduerak (identifikatu, justifikatu, ekoiztu,...). 
Gehienetan ikaskuntza tailer bakoitzari testu-maila bat dagokio. 
 
4. Errebisioa eta 2. ekoizpena. Ikasleek irakaslearen laguntzarekin 
kontrol-zerrenda42 egiten dute. Lanabes hori kanpoko memoriaren antzeko 
zerbait da, kanpoko autoerregulatzailea. Bertan jasotzen dira tailerretan 
landutako eduki garrantzizkoenak eta ikasleari bere ekoizpenean bete 
ditzan eskatuko zaizkionak. Kontrol-zerrenda hori, bada, lanabes 
funtzionala da, ikasleak ongi ulertu beharko duena. Tresna horrek 
eskaintzen duen malgutasuna dela eta, ikasleen maila eta beharretara 

                                           
42 Ebaluazioaren atalean ematen da kontrol-zerrendari buruzko zehaztapen gehiago. 
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egokitzeko aparteko tresna dugu,  ikasle bakoitzaren beharretara egoki 
baitaiteke. Bigarren ekoizpen hau, beraz, kontrol-zerrendaren arabera 
egingo da. Ekoizpen hori egin ondoren, idatzitako kontrol-zerrendaren 
arabera ebaluatuko da eta horren arabera, testuari egin behar zaizkion 
aldaketak apuntatuko ditu ikasleak bere  koadernoan.  
 
5.Azken ekoizpena. Bigarren ekoizpenetik bi astera, gutxi gorabehera, 
ikasleek hirugarren ekoizpen bat egingo dute (aurreko testu bera baina gai 
berriarekin). Ekoizpen horretan irakasleak ikusi ahal izango du zeintzuk 
izan diren aurreko prozedura didaktikoaren emaitzak, eta halaber, aurrera 
begira, bere jarduera pedagogikoa gidatzeko datuak jaso ahal izango ditu. 
 
Hona hemen sekuentzia didaktikoaren urratsak: 

 
1.14. eskema: 

Sekuentzia Didaktikoaren barne antolaketa 
 

 
 
          (1)     (2)     (3) 

 
 (4)        (5)  
 

Proiektua aurkeztu eta 
ikasleekin negoziatu 

1.Ikasleek zer dakiten 
ikusi (aurrezagupenak 
kanporatzen lagundu) 
- mintzagaiaz 
- testu motaz 
- igorlearen rolaz 
- testualizazioaz 
- hizkuntza unitateez 
2.kontratu didaktikoa 
finkatu... 

-aurretestua (1.ekoizpena)
-galdeketa 
-...

Aprendizai tailerrak: 
.ereduak aztertu 
.ekoizpen mugatuak 
.gogoeta egin 

Testu sozialak aztertu:
- ordenatu 
- markak aurkitu 
- osatu 
- gogoeta egin 
Idatzizko ariketa 
sinplifikatuak egin 
- Jarduera 
metalinguistikoak 
egin 

Berrikuspena eta 2. ekoizpena 

-Kontrol -zerrenda finkatu 
-2. ekoizpena 
-Berrikuspena kontrol-
zerrendaren arabera 

Azken ekoizpena 
Berrikuspena kontrol-zerrendaren 
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Hona hemen Vodoz eta Zanone-k (1992) nola irudikatzen dute eskema 
batean SDa eta ikaskuntza esanguratsua (ikus 1.15. eskema): 
 

1.15.eskema: 
Sekuentzia didaktikoa eta aprendizai esanguratsua (Vodoz eta Zanone, 1992) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      1.fasea:Motibatzeko jarduera 
      2. fasea: 1. ekoizpena 
               Proiektu didaktikoa adostu 

3.fasea:Tailerrak 
 
1. tailerra- Kontestua 
2. tailerra: Edukia 
3. tailerra:Planifikazioa 
4. tailerra: hizkuntza unitateak  

 
4. fasea: Errekapitulazioa 

Kontrol-zerrenda egin 
5. fasea: 2. ekoizpena 
6. fasea: Azken ekoizpena 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eskema bietan ikusi bezala, sekuentzia planean urrats edo modulu 
ezberdinak daude. Hona hemen Bain eta Schneuwly-k (1993, 57. or.) 
laburtutako egitura: 

Diskurtso teoria Aprendizai esanguratsuaren teoria 

Edukien sekuentziazioa 
Atazen  sekuentziazioa 

Tailer baten barne-antolaketa: 
 .behatu 
 .erlazionatu: jarraibideak atera
 .ekoiztu 
 .berrikusi eta konstatatu 
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1.16 eskema: 
Structure d´un module didactique (Bain eta Schneuwly, 1993) 

 
Structure d´un module didactique 

- Présentation et motivation du module 
- Evaluation préalable* (par ex. À partir de la production d´un texte) 
- Elaboration du contenu et de la forme 
- Production d´un texte (ou, selon les cas, révision ou réécriture) 
- Evaluation d´etape* 

*selon l´etape dans la séquence, l´évaluation finale d´un module peut constituer 
l´évaluation préalable du module suivant. 
 
5.4.Ebaluazioa 
 
Ezin uka ebaluazioa SDaren puntu garrantzitsua dela; horregatik aparteko 
atala eman diogu bere aurkezpena errazago egiteko asmotan. SDan 
integratzen den ebaluaketa "Ebaluaketa formatibo hezitzailea" dela esango 
dugu eta SDan zehar hedatzen dena –bertako osagarri modura–. 
 

Gelan abiapuntu ezberdinetan aurkitzen diren ikasleen aurrean zer 
egin da irakasle guztiei ardura zaien arazo garrantzitsua. Zer egin ikasleen 
aniztasunaren aurrean?  Honelako egoerak ebaluazio formatiboaren tokian 
jartzen gaitu: epe motz eta luzerako hobekuntzak programatu beharrean 
(Bain eta Schneuwly, 1993). Honelakoetan alderdi batzuk erregulatzeko 
modurik egokiena aurkitzen saiatu behar da: batetik, irakaskuntza  
–eskuhartze didaktikoa: ariketak, zuzenketak, etab.– eta, bestetik, ikasleen 
aprendizaiak.  
 

SDaren helburuez hitz egin dugunean, esan dugu helburuak 
finkatzeko ikasleen aurretestuen analisitik abiatu behar dugula, horiek 
markatuko baitigute ikasleen garapen hurbileko eremua. Hori da, hain 
zuzen, SDan integratuta dagoen lehendabiziko ebaluazio-jarduera eta 
abiapunturako datuak emango dizkiguna. 
 
 Testu-pedagogiaren markoan, eta ebaluazioari dagokionez, hiru 
eskuhartze modu ezberdin ikusten dira: 
 

1. Diagnostikoa egiteko ebaluaketa. Taulan ikusi dugun bezala, 
jarduera honetarako fase berezia presta daiteke (aurretestua, testa, 
galdeketa, etab.). 

2.  Eskuhartze erregulatzaileak (zuzentzaileak). Horiek jarduera 
ezberdinen bitartez gauzatzen dira sekuentzian zehar: ekoizpen 
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edo ariketa sistematikoekin batera emandako azalpenak edo 
kontrol-zerrenda bidez emandako gomendioak. Kontrol-zerrenda 
ikasleekin batera betetzen da, gehienetan aurretestua berbegiratu 
ondoren. 

3. Kontrol-zerrenda (ikus 1.17. eskema): lanabes honetan 
irakaste/ikaste helburuak zehaztuko dira. Tresna hori 
aprendizaiaren orientatzaile da43. Horrek laguntzen die ikasleei 
testuko irizpideak aurreratzen edo/eta ulertzen; beren ekoizpeneko 
autokritika egiten eta heldutasun une jakin batetik aurrera, beren 
ekoizpena gidatzen eta modelatzen –autoerregulatzen–. 
Bukatzeko, ikasleak eginiko aurrerapenak ebaluatzeko ere balio 
du (aurretestua eta testuondoaren arteko ezberdintasunak 
markatzeko batik bat). 

 
Azken alderdi hori aipagarria iruditzen zaie Bain eta Schneuwly-ri 

(1993), eta beren ustez, kontrol-zerrenda autoebaluaketarako tresna baino 
autoerregulatzeko tresna da. Hori dela eta,  autoebaluaketa kontzeptua 
baino harantzago doala ikusita, autoerregulatzaile papera aitortzen diote 
tresna honi. 

 
1.17. eskema: 

Kontrol zerrendaren adibidea. Schneuwly eta Bain, 1993 
 

"Turismo gida" (Kontrol-zerrenda) 
 
. Zertarako idazten dugu? 

- Bisitatzen den toki bati buruz informazioak emateko eta behatutako gauzarik 
garrantzizkoenen berri emateko (monumentuak, intereseko tokiak, paisajea, 
etab.) 

- Bisitatzeko gogoa sortarazteko 
 

.Norentzat idazten dugu? 
 - Irakurlea toki hori ezagutzen ez duen pertsona bat da, baina bisitatzeko grinaz 
dago; egingo dugun gida bere bisita prestatzeko eta bisita bitartean gidatzeko balio 
izango dio. 
 
. Zer esan behar dugu tokiari buruz? 

                                           
43 Kontrol-zerrendari ezaugarri interesgarriak ikusten zaizkio; alabaina, bere izaeran baino bere 
erabiltzeko moduan dago kakoa. Inoiz aplikazionismo hutsean erori da lanabes honen erabilera – kontrol-
zerrenda ikasleen bizkarrean egin eta ikasleei eman izan zaie aplika dezaten- .Prozedura honek ez du 
lanabes honen izaerarekin zerikusirik. Horregatik, ikaslearen orientatzaile eta autoerregulatzaile izan 
dadin, ikasleak ongi ezagutu eta ulertuko du bertan jasotzen dena. Beraz, ikaslearen beharretatik eta berak 
egindako hausnarketatik abiatutako tresna dugu hau. Horrez gain, eta bertan jasotako puntuen izaerara 
etorriz, esango dugu horiek ez doazela ikasleen ezaugarri indibidualak berdintzera; kontrol-zerrendan 
jasoko diren ezaugarriak ulertzeko, giza taldeak sortutako testuerak, testu-moduak edo testu-generoak 
ulertu behar dira (ikus II. kapitulua). Eta halaber, "Transposizio Didaktikoa" atalean aipatutako 
“erreferentziazko praktika sozialak”. 
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 -Kokapena, historia, ezaugarriak eta bitxikeriak. 
- Deskribapenak ez du oso zehatza izan behar; alderdi nagusienak aipatu behar 

dira: zer jakin nahi izango luke bisitari batek? 
 

. Nola idatzi toki horri buruz? 
- Lexikoak hainbat ezaugarri nabarmenduko ditu: bere edertasuna, interesa, 

ezaugarriak 
- Gogoan izan irakurlearen aurrezagupenak (birformulazioak erabili; azaldu 

gauzarik zailenak) 
- Informazioa multzoka ordenatu. Horretarako parrafoak erabili. 

Irakurlea orientatzeko balio behar du zure gidak; erabil itzazu, bada, antolatzaile 
zenbakitzaileak (lehenengo,..); edo espazialak (..ren eskuinean, atzean,...) etab.  

 
 

 
 Ebaluazio, erregulazio eta autoerregulazioaren ildotik, proposamen 
interesgarriak ditugu, besteak beste, Allal (1993) autorearen ekarpenak. 
Allal-ek sakondu egiten du ikasleak ebaluazio formatiboan eta oro har, 
eskolak ezarritako hezkuntza sisteman duen errola edo lekua. 
 Bere ekarpenak metakogniziora lerratzen dira "hurbilpen dinamikoa" 
(dynamie assesment) deritzon ikuspegira –Campione eta Brown-ek (1984) 
Vygotskyren bitartekaritza sozialeko teorian eraikia, batik bat– eta eskola 
gunean idatzizko hizkuntzari zuzendutakoak. 
 

Ebaluazioaren puntua bukatzeko, Bain eta Schneuwly-k (1993) 
Didaktika eta Testu pedagogiaren inguruko desberdintasunetatik abiatuz, 
"ebaluaketa formatiboaren" errebisioa eskatzen dute. Beren ustez, 
"formatibo" adjetiboari beste esanahi bat gainezarri behar zaio: 
"hezitzailea" (formatif). Bigarren esanahi horrek badu konnotazio 
ideologikoa, ikaslearen osotasunari egiten baitio erreferentzia, ez bakarrik 
jakintza zenbait edo teknika zenbait menperatzeari.  
 
5.5.Sekuentzia didaktikoaren funtzionamendurako zenbait elementu: 
 

5.5.1.Ikaslearen testua barne-erregulatzaile. Arestian aipatuaren 
ildotik, ikaskideen testuak irakurtzeak aukera ezin hobea ematen dio 
ikasleari ekoizpena modu ezberdinez gauza daitekeela ikusteko. Horrez 
gain, ikaslea ohartuko da ohiko errakuntzaz eta deszentrazioaz. Horiek 
guztiak oso garrantzitsuak dira sekuentzian zehar jarraitu beharreko 
norabidea definitzeko: modu horretara, orainaren eta etorkizunaren arteko 
dialektika sortzen da (Schneuwly eta Bain, 1993): Vigotskyren (1934/1984) 
esanetan  garapen hurbileko eremua. Beraz, ikasleen ekoizpenen 
elkarrekiko irakurketak bi helburu dauzka: 1) Ikasleen puntu sendoak eta 
ahulak behatzea (askoz errazagoa da besteen testuetan akatsak ikustea nork  
berean baino); modu honetara, hobekuntzarako onuragarri den 
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distantziamendua gertatzen da. 2) Ikaskide batek beste bati eginiko oharrak 
eta irakasleak ikasle bati eginikoak nahiko ezberdinak izaten dira. 
Lehendabizikoak irakasleak egingo dizkionak baino  mugatuagoak eta 
azalekoagoak izango dira, dudarik gabe; alabaina, badute abantaila bat: 
negoziagarriagoak dira ikasleentzat –irakaslearen hitza azkenengoa da–, eta 
ikuspuntu horretatik, seguruenik ikasle batek bere kidearen oharrak 
errazago onartu edo eztabaidatuko ditu. SDaren ekintza honen bitartez 
ondorengoa lortu nahi da: ikasleak idatziaren zailtasunaz ohartaraztea, eta, 
beraz, idatzia hobetzeko soluziobideak aurkitu behar direla konturatzea 
(Schneuwly eta Bain, 1993). 

 
5.5.2.Benetako testuak (testu sozialak): kanpoko erregulatzaile 
SDaren barnean 

SDan  testu autentikoak erabiltzea proposatzen da. Honako testuok bi 
helburu dauzkate: a) eskolako komunikazio-egoeratik ihes egin eta b) 
irakatsitako generoei buruz testu-funtzionamendu maxi-normatiboak diren 
errepresentazioen kontra joan. 
 Testu autentikoak eta anitzak, hau da, corpus zabala aukeratzea 
proposatzen da. Kontuan izango da berauek direla ikasleen kanpo-
erregulatzaile. Schneuwly eta Bain (1993) autoreentzat, berriz, testu horiek 
barne-erregulatzaile errola ere betetzen dute: ikasleek berauetan aurkitzen 
baitituzte beren arazoen soluziobideak. Zehazkiago esanda, hauexek dira 
aipatu autoreek benetako testu sozialei ematen dieten eginkizuna: 1) 
Generoak bereizten ikas dezaten eredu dira. 2) Testuaren eraikuntzarako 
adibide ezberdinak eskaintzen dituzte. 3) Ikasleak egoera komunikatibo 
horietan jarduteko hizkuntz unitateak eskura ditzan eredu dira. 
  

5.5.3.Ikasleari hizkuntza unitateak eskuratu behar zaizkio: 
Adibideak eta ereduak: Testu bat idaztean sortutako arazoak maila 
lokalekoak izan daitezke: konexioa- segmentazioa, kohesioa etab. 
Prozedura horiek, hizkuntza bidez gauzatzen dira kontestu jakin batean.  
Ikasleak, bere errakuntzaz ohar dadin, bere ekoizpenetik aldendu egin 
behar du, bere jarduerak "konsziente eta  borondatezko" bihurtu behar du 
(Vigotsky, 1983/1993). Mota horretako arazoei irtenbidea aurkitzen 
laguntzeko "kontrol-zerrenda" deritzon tresna dugu, besteak beste. Bertan, 
ikasleek irakaslearen laguntzarekin arauen zerrenda lagungarriak osatuko 
dituzte. Zerrenda horiek aprendizairako kanpoko erregulatzaile errola 
beteko dute (Schneuwly & Bain, 1993) eta ikaslearen ekoizpena 
bideratzeaz gain, irakasle-ikasleen arteko kontratu-didaktikoaren itxura 
hartuko dute. Horrela, kontrol-zerrenda horiei esker, hizkuntz unitate 
horiek erabiltzeko gauzatu beharreko operazioak zeintzuk diren jakingo du 
ikasleak.  
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5.5.4.Jarduera-motak. Orain arte aipatu eskakizunei erantzuteko 
hona hemen zenbait jarduera-mota: 1) ikasleen motibazioak zehazteko 
jarduerak. Aukeratutako hizkuntz ekintzaren barruan ekoiztutako 
aurretestuaren ebaluazioa: edukiena eta prozedurena (Bain eta Schneuwly, 
1987); 2) edukiaren44 eta formaren inguruko lanak (prestaketa bikoitza). 
Formaren inguruko lanak hiru alderdiren bueltan izaten dira gehienetan: 
kontesturatzea, planifikazioa eta testuratzea (Pasquier eta Dolz, 1990);  
3) testuen ekoizpena eta 4) ebaluazioa eta berrikuspena, aurredefinitutako 
helburuen arabera eta SDan zehar eginiko jardueren arabera. Fase hau 
hurrengo jarduera eta ariketen abiapuntu da. 

 
Beste ikuspuntu batetik begiratuz gero, hiru jarduera-mota nagusi 

ikusten da SDan (Schneuwly, Rosat, Pasquier eta Dolz, 1993): 
1. Behaketarako jarduerak eta testuen analisia. Jarduera hau 

abiapuntuko erreferentzia da idatzizko adierazpenaren aprendizai 
egonkor baterako. 

2. Idatzizko ariketa sinplifikatuak 
3. Jarduera metalinguistikoak hizkuntzaren unitateei buruz. Unitate 

horiek, SDan langai den testu motarekin harreman hestua dute. 
 
Allal-ek (1993) ere ildo beretik jarduten du "erregulazio 

metakognitiboak" aipatzen dituenean. 
 

6. Hizkuntzaren edo hizkuntzen didaktika. Hizkuntzaren 
curriculuma edo hizkuntzen curriculuma? 

 
Lehenengo eta behin curriculumaren eta eskola-programaren arteko 

ezberdintasunak nabarmendu nahi ditugu. Dolz eta Schneuwly-rekin 
(1996b) bat gatoz hauxe esaten dutenean: eskola-programak edukien barne 
egituren arabera ardazten dira, batik bat; eta “curriculumak, aldiz, ikasleen 
gaitasunetan eta izan dituzten esperientzietan. Lehendabizikoari, 
“programan ardaztutako curriculuma” deituko diogu, eta bigarrenari 
“ikaslearengan ardaztutako curriculuma”.  

 
Bereizketa honen bueltan dugu Arnau (1997)45 autoreak, 

ikaslearengan eta irakaslearengan ardaztutako hurbilpenen inguruko 
ikerketa. Ikerketa hori  hezkuntz elebidunaren markoan egin zuen Haur  

                                           
44 Edukia (mintzagaia) garrantzi handiko alderdia dugu. Bestela, zertaz hitz egin edo idatzi, gaia 
ezagutzen ez bada? Lan honetan erabili dugun SDan, esaterako, gaia bideo batetik jasotako 
informazioaren bidez landu da ikasleekin. 
45 Autore honek “ikaslearengan” eta “irakaslearengan” oinarritutako eskuhartze pedagogikoak berezten 
ditu. Halere, ikuspuntu orokor batetik ikusita behinik-behin, irakaslearengan oinarritutakoa eta programan 
oinarritutakoa praktikan antzekoak izan daitezkeela uste da, programan eta irakaslearen usteetan 
ardaztuko baitira biak. 
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Hezkuntzako geletan (4 urteko haurren ikasgeletan). Hona hemen, ondorio 
modura, ikaslearengan ardaztutako hurbilpenaren abantailak: 

1. “Testuinguru” mental aberatsagoa eskaintzen du, eta horrek 
honako ezaugarriak ditu: ikasleen ezagutza eta trebetasunetara 
hobeto egokitzen da; ikasleen ezberdintasun indibidualei eta 
bakoitzaren garapenari hobeto erantzuten zaie; curriculumaren 
beste alderdiekin harreman hestuagoak ditu –irakurketa eta 
idazketarekin, esaterako–. 

2. “Testuinguru” mental aberats honekin batera, irakaslearen errolak 
ere aldatu egiten dira: komunikatiboagoa agertzen da, gehiago 
kolaboratzen du eta ematen duen input-erraztailea anitza da eta 
eztabaidara bultzatzen duena. 

3. “Testuinguru” honetan ikasleak errol aktiboagoa eta 
komunikatzaileagoa hartzen du. Hona hemen errol honen 
adierazpideak: elkarrizketan ekimen handiagoa du; jarduera 
komunikatibo anitzagoak dira eta bere hizkuntzaren maila 
aberatsagoa da lexiko eta sintaxian, eta, gainera, malgutasun 
handiagoz erabiltzen ditu hizkuntz baliabideak. 

 
Beraz, ikaslearengan oinarritutako curriculumari honako abantailak 

ikusten zaizkio: hobeto egokitzen da ikaslearen mailara –irakaslea eredu 
honetan komunikatiboago agertzen da, eta beraz, ezinbestean hobeto 
egokitzen da ikasleen beharretara–; horren ondorioz, ikaslea aktiboago eta 
komunikatiboago agertzen da. Ezaugarri horiek guztiak hizkuntza –eta 
gainerako eskola diziplina guztiak– ikasteko lagungarri direnez, horrelako 
eredu baten alde gaude, eta, beraz, ikaslearengan ardaztutako curriculumaz 
hitz egingo dugu hemen.  
 

Baina zer da curriculuma? Zeintzuk dira bere funtziorik 
garrantzizkoenak? Coll-en (1992) hitzetan hauexek dira curriculumaren 
funtzioak: 1) hezkuntzaren helburuen arabera eta gizartearen espektatiben 
arabera hezkuntz proiektua deskribatu eta zehaztu (intentzioak eta jarduera 
plana); 2) irakasleen praktikak bideratuko dituzten lanabesak sortu; 3) 
hezkuntz jarduerak praktikara eramateko behar diren baldintzak kontuan 
izan; 4) helburuen eta praktiken arteko desbiderapenak ekiditeko 
bideragarritasun baldintzak aurrikusi. Adierazpena irakasteko 
curriculumak honako informazioak eman beharko lizkioke irakasleari: 
lorgai diren helburuei buruzko informazio zehatzak, lorgai diren hizkuntza 
praktikei buruzkoak eta berauek lortzeko beharrezko diren jakintzak eta 
trebetasunak. Eta horiek guztiak ikasmaila bakoitzerako. 

 
Baina eskola curriculuma egitea oso lan konplexua da kontuan izan 

behar baitira arestian esan dugun transposizio didaktikoa egiteak berarekin 
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daramatzan arriskuak. Horrez gain, kontuan izan beharreko zenbait 
elementu ditugu: erreferentziazko zientzien egoera epistemologikoa eta 
berauen egokitzea “irakasteko/ikasteko jakintzetan”, eskola-diziplinaren 
historia, eskuhartze pedagogikoaren pertzepzioa, etab.  

Coll-en ustez (1992), progresioa da curriculumaren arazorik 
larrienetarikoa. Arazo hori bi mailetan gertatzen da batik bat: derrigorrezko 
hezkuntzaren ziklo ezberdinetan helburu nagusien banaketa egiterakoan 
 –zikloen arteko progresioa– eta ziklo bakoitzaren barnean diziplinaren 
helburu eta edukien banaketa –ziklo barneko progresioa–.  

Arazo horrez gain, beste batzuk ere sortzen dira irakasteko objektua  
aukeratu ondoren jarduerak sekuentzializatzerakoan. Arestian ere hitz egin 
dugu transposizio didaktikoaren atalean, objektuaren atalketaz; hemen 
objektura hurbiltzeko asmotan zenbait jarduera gauzatu behar dira ildo 
honetan: egin beharreko lanak zehaztu eta atalkatu eta edukiaren elementu 
ezberdinen ordena erabaki. Autore honen alde daude Zayas eta Camps 
(1993). Autore hauek hizkuntzaren curriculumari zehazki zuzendutako 
zenbait arrisku ikusten diote, transposizio didaktikoarekin zerikusia 
dutenak guztiak. Hona hemen esaten dutena: 

 
“ Pero el recurso a las disciplinas que tienen como objeto el estudio de los usos 
lingüísticos no es suficiente; (...) puesto que estas diciplinas no proporcionan 
todavía un marco teórico coherente, sus resultados son necesariamente 
provisionales y no tienen como finalidad proporcionar los contenidos y los 
instrumentos para la intervención didáctica. Por ello, sus aportaciones han de 
ser reelaboradas a partir de objetivos pedagógicos y con métodos e 
instrumentos de investigación específicos del campo disciplinar de la didáctica 
de la lengua y de la literatura”(Zayas eta Camps, 1993, 6. or.) 
 
Beraz, esandako guztiagatik dakigu curriculumaren berrikuntza gerta 

dadin  ez dela nahikoa hizkuntz zientzien berrikuntza egina izatea –hau 
beharrezkoa bada ere–. Gainera, zientzietatik mailegutzan hartutako 
jakintzak eraldatu, berrantolatu eta egokitu egin beharko ditugu egoera 
berrira, hots, eskolaren markoan irakatsiak/ikasiak izan daitezen(Chevalard, 
1985). 

 
 
 
6.1.Hizkuntz Curriculuma Hezkuntza eleaniztunean 
 
Gatozen orain hizkuntza bat baino gehiago elkarrekin bizi diren 

hizkuntz komunitateetara. Komunitate horietan ikasleen artean abiapuntuko 
errealitate ezberdinak izaten dira ama hizkuntzari dagokionez. Egia esan, 
gaur egun, eta migrazioak direla eta fenomeno hau gero eta ohikoago 
izango dugu: gero eta haur gehiago izango dira ikasgela berean ama 
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hizkuntza ezberdinak dituztenak. Baina lan honetan errealitate bakar batera 
mugatuko gara: hizkuntz ukipen egoeran ama hizkuntza minoritarioa eta 
minorizatua duten ikasleen hizkuntzaren curriculumera. Aipatu baino ez da 
egingo horrelako egoeran dagoen ikastetxe bakoitzak ezarri beharko dituela 
bere helburuak hizkuntza bakoitzeko (zentroaren hizkuntz proiektua), eta 
halaber, hizkuntza bakoitzari emango zaion trataera eta horretarako jarriko 
dituen bitartekoak. Horrela, bada, ikastetxeak erabakiko du zein erabilera-
eremu sozial emango dion hizkuntza bakoitzari, lortu nahi dituen helburuen 
arabera eta hizkuntza bakoitzaren estatusaren arabera (Ruiz Bikandi, 1997).  

 
 Eskola eleanizdunaren curriculumak arreta berezia behar du. Zayas 
eta Ferrer (1994) autoreek bi hizkuntza ofizial dituzten erkidego 
autonomoetarako baliagarri izan daitekeen “hizkuntz bateratuen 
curriculuma” proposatzen dute. Ildo beretik abiatzen dira Arano eta 
Berazadi (1997) (Txingudi ikastola, Irun, Gipuzkoa) hiru hizkuntzetarako 
(euskara, gaztelera eta inglesa) curriculum bateratua eta departamentu 
bakarra eraikitzen dutenean. Beste zenbaitek ikasleak eskolan jasotzen 
dituen hizkuntza guztiak (bi/hiru/lau/...) modu bateratuan programatzeko 
beharra aipatzen dute (Ruiz Bikandik 1991, 1997; Sainz Osinaga eta 
Bilbatua, 1998). Aostako haranean (Italian), berriz, hizkuntzak modu 
bateratuan programatu ezezik, irakatsi ere diziplina bakoitzean aldiberean 
irakasten eta ikasten dira. Horrekin esan nahi da eskola-diziplinak aldi 
berean bi hizkuntzatan ematen direla (Floris, 1993).   

 
 Gatozen ikustera nolako baldintzak behar diren, gutxienez, hizkuntza 
ezberdinen curriculum bateratua egiteko: 

 
1. Lehen aipatu transposizio didaktikoaren lehendabiziko faseari 

dagokionez, curriculumean integratutako hizkuntza guztiek 
korronte bera duten jakintzetan oinarritu  behar dute. Erabaki 
horrek arazo dezente aurkituko du praktikan, besteak beste, 
hizkuntza bakoitza zientzia modura eta eskola-diziplina modura 
une eta garapen epistemologiko maila ezberdinean egotea eta 
historia ezberdina izatea; ikastetxearen barruan hizkuntzen 
irakasleen artean koordinazio eta adostasun handia izatea. 

2. Hizkuntz didaktikaren kontzepzio berean edo ildo beretik doazen 
metodologiak erabiltzea. Horrek eskatzen du, besteak beste, 
aipatu hiruki didaktikoaren elementuen errolak ongi definituak 
izatea eta lorgai diren helburuetarako  eskuhartze pedagogikorik 
egokiena adostea. Zehatzago esanda, ez da egoki ikusten 
hizkuntza ezberdinetan bi ikuspuntu metodologiko kontrajarriak 
erabiltzea. Esaterako, proiektuen bidezko irakaskuntza 
ingeleserako eta ariketa solte eta deskontestualizatuak euskararako 
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zein gaztelerarako. Baina badira bateragarri diren beste zenbait 
proposamen didaktiko, besteak beste, “jardueren” bitartekoak 
(atazak) (Candlin, 1990; Breen, 1990; Estaire eta Zanon, 1990; 
Zanon  eta Alba, 1993) eta proiektuen bitartekoak  edo curriculum 
sekuentzialen bitartez. 

3. Ekonomiaren eta eraginkortasunaren izenean, curriculumeko 
hizkuntza bakoitzean jarduera ezberdinak egitea proposatzen da. 
Horregatik, hizkuntza guztiak modu bateratuan programatu 
behar dira, hizkuntza bakoitzaren berezitasunak landuz eta 
hizkuntza batetik bestera transferi daitezkeen edukiak erraztuz. 

 
Ildo beretik doa Euskadiko Autonomia Erkidegoaren Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzarako Oinarrizko Curriculum diseinuaren 
metodologiazko orientabideak (1997); hona hemen bertatik jasotako 
zenbait aipamen: 

 
“Hizkuntza guztiak (euskara, gaztelania, atzerri hizkuntza) integraturik, 
curriculum proposamen bateratua egiten da”(13. or.) 
 
“Gaur egun eskola-curriculumean dauden hizkuntzek enfoke homogeneoa izan 
behar dute: 
-Hizkuntza guztiak besteekiko elkar-eraginean ikasten baitira, esanahiaren 
negoziazio-prozesuen bitartez. Prozesu horiek hizkuntza guztietan antzekoak 
dira. 
-Edozein hizkuntza ikasteko estratejiek eta prozesuek pertsonak dakizkien beste 
hizkuntzetan eragina dutelako. 
-Hizkuntzari buruzko gogoeta-esparruak amankomunak direlako. (...)” (Eusko 
Jaurlaritza, 1997, 13. or.) 
 

Ondorioak 
 

Kapitulu honetan ezarri nahi izan ditugu didaktikaren 
berrikuntzarako ezinbestekoak diren zenbait nozio. Nozio horiek era 
laburrean gogoratuko ditugu: lehendabizikoak zerikusia du edozer 
eskuhartze didaktikoren aurrean egin behar den aukeraketarekin: zeintzuk 
dira nire erreferente teorikoak? Eta honekin batera,  zeintzuk dira 
irakaskuntza/ikaskuntzarako edukiak? 
 Hizkuntzaren didaktika oso jarduera konplexua da, erreferente 
ezberdinetara jo behar duelako mailegu eske, besteak beste: 

- jakintzen arlorako, erreferentziazko zientziara eta praktika 
sozialetara 

- ikaskuntzaren arlorako, psikologia eta psikolinguistikara 
- didaktikaren arlorako, pedagogia orokorrera 
- diziplinaren arlorako, historiara (diziplinaren historia), 

soziologiara,... 
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Eta, ondoren, mailegutzan hartu dituen jakintzak, diren izaerakoak 
direla,  bere egin behar ditu, egokitu egin behar ditu jarritako helburuei 
erantzun diezaieten. 
 

Hiruki didaktikoa erreferentziazko abiapuntu modura hartuta, egoera 
didaktiko osoaren konplexutasuna erakutsi nahi izan dugu, hizkuntza 
irakaskuntzaren ikuspegi berritzaile batetik ikusita. Labur-labur, honako 
puntuetan jaso nahi genuke proposamen honen muina. Zortzi dira 
laburtzeko aukeratu ditugun puntuak: 
 
1. Didaktika oso jarduera konplexua da. Konplexutasun hori hiru elementu 

nagusiren inguruan ardazten da (irakaslea, ikaslea eta objektua) eta hiru 
elementu horien artean gertatzen diren elkarrekintzetatik sortzen 
direnak. Beraz, didaktikaren egoera bere osotasunean interpretatzeko 
hirurak izan behar dira kontuan. 

2. Hizkuntzaren didaktika historia propioa duen diziplina autonomoa da. 
Beste zientzietatik mailegutzan jakintzak hartzen eta egokitzen dituen 
zientzia. Berari dagokio diziplinaren edukiak atalkatzea, sekuentziazioa, 
ebaluazioa eta irakaskuntza/ikaskuntza prozesuaren egokitzapenak 
egitea (nola helburu ezberdinei erantzuteko, hala ikasleen aniztasunari 
erantzuteko). 

3. Curriculuma osatzeko aukeratutako objektuaren izaera (lantzeko 
aukeratu den hizkuntzaren definizioa) justifikatu beharra dago.  

4. Irakasgai den objektuaren transposizio didaktikoa egiteko, 
erreferentziazko zientziatik “jakiteko jakintza” irakasteko jakintza 
bihurtu behar da. 

5. Hizkuntzaren didaktikarako erreferentziazko teoria batzuk “hizkuntz 
ekintzan” oinarritzen dira beren teoria eraikitzeko –hizkuntzaz 
kanpokoan oinarritzen dira hizkuntzaren unitate behagarriak 
interpretatzeko–. Beste batzuk, ordea, hizkuntz ekoizpenetik abiatzen 
dira hizkuntzaz kanpokoa kontuan izan gabe (testuan edo unitate 
txikiagoetan oinarritzen dira hizkuntzaren funtzionamendua 
deskribatzeko). Ezaugarri hori da, hain zuzen, bi teorien arteko 
ezberdintasunik garrantzizkoena. Hizkuntzaren bi ikuspuntu horiek 
helburu ezberdinak lortzera eta bide ezberdinak urratzera eramaten dute.  

6. Erreferentziazko zientziaren printzipioetan didaktika oinarritzeko, 
dispositibo didaktiko osoa behar da, arestian aipatu hiru elementuak 
(irakaslea, ikaslea eta objektua) batuko dituena eta bakoitzaren izaera 
eta errola definituko duena (irakaslearen formakuntza, ikasleekin izaten 
dituen  interakzioak, erabiltzen duen materiala, eta..; ikaslearen ama 
hizkuntza, gaitasunak, interesak, ikaskuntzaren unea, etab.; objektuaren 
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iturri epistemologikoa, karakterizazioa, etab.)  Alabaina, hiru elementu 
horiei begiratzeko modu oso ezberdinak daude, beraz, hirurak zaindu 
beharko dira erreferentziazko zientziekiko koherentzia gorde nahi bada.  
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II. kapitulua:  
 
Testuen analisirako marko baten bila 
 
Sarrera 
 

Hizkuntzaren didaktikarako zenbait oinarri jarri ditugu aurreneko 
kapituluan. Oraingo honetan, didaktika alde batera utziz, gatozen orduan 
esandako zenbait nozioren mugak ezartzera eta horien kontzeptualizazioa 
sakontzera: testuaren izaeraz eta testu-aniztasunaz, nagusiki. Hemen egingo 
dugun lanak aipatu hiruki didaktikoaren objektua definitzeko balioko digu. 
 

Esanda gelditu da hizkuntzaren irakaskuntzarako ahalik eta tresna 
doituenak eta deskripzio egokienak eskuratzea litzatekeela lan honen azken 
helburuetariko bat. Kapitulu honetan tresna eta deskripzio linguistikoak 
eskuratu nahi ditugu, beraz. 
 

Hizkuntzalaritzaren zientzia eremura etorrita, hamaika dira izen 
berarekin izendatzen diren nozioak eta horregatik, hasiera hasieratik 
oinarrizkoak direnak argituko ditugu. Nozio horiek honakoak ditugu:  
testua eta testu motak, testu-generoak, azalpenezko testu entziklopedikoa, 
bulgarizazio testua etab. Ildo beretik, testualizazio eragiketak eta kontuan 
hartze enuntziatiborako mekanismoak.  
 

Horretarako, testuaren noziotik abiatuko gara: horren sorrera, 
zergatia, eta harekin batera sortzen den problematika.  
 

Ondoren, beste horrenbeste egingo dugu testu mota eta tipologiaren 
problematikarekin. Eta bukatzeko, didaktikara bueltatuko gara, testu-
sailkapenerako dauden korronte edo hurbilbideen berri emateko. Hurrengo 
bi kapituluetan mugatuko ditugu gainerako nozioak:  azalpenezko testu 
entziklopedikoa III. kapituluan eta testualizazio mekanismoak, IV. 
kapituluan. 
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1. Testurantz: testurako lehendabiziko hurbilpena 
 
1.1. Testua eta hizkuntz jarduera 
 
Hiztunak, berbazko –ahozko zein idatzizko– edozer gauza ekoizten 

duela ere, testuak sortzen ditu; asmo jakin eta zehatza duten enuntziatuak 
bideratu ohi ditu. Hizkuntza bidez helburuak lortzeko, hiztunak testuak 
erabili behar ditu ezinbestean. Kokatua, burutua eta autosufizientea izan 
behar du testuak. Kokatua esatean, testuak ekoizle bat duela eta, halaber, 
testuinguru zehatzean –toki denborari dagokionean– ekoiztua dela esan 
nahi da; burutua esatean, halaber, esan nahi du komunikazio ikuspegitik 
begiratuta bukatua dagoela; eta beregaina diogunean, ostera, ez dela beste 
inora jo behar haren esanahia jasotzeko. 

 
Adibideak ematen hasita, iragarki bat, azalpen bat, eztabaida bat, posta 

elektronikoz bidalitako mezu bat,...horiek guztiak testuak dira. Horietako 
bakoitzak, luzea zein motza izan, ekoizlea du; gertatze egoerari estuki 
lotuta dago; edukiaren antolaketa du eta  testuratze mekanismoak antzeman 
ahal izango ditugu. Arestian esan bezala, kokatuak, burutuak eta 
autosufizienteak dira guztiak. Zentzu horretan, bada, testua ekoizpen 
unitatea da. 

 
 Baina era berean, berbazko ekoizpen hori –testua– mezu bat emateko 
sortu da, eta horrenbestez, komunikazio unitatea ere badela esango dugu. 

 
 Testuak har dezakeen luzerara etorrita, esan daiteke esaldi labur bat 
edo hitz bakarra (“Salgai”, “Merkealdia”) ere testuak izan daitezkeela, 
komunikazio oso bat bideratzen badute. Bronckart (1996) autorearentzat 
hitz, esaldi eta testuaren arteko diferentzia ikuspegian dago, ez unitate 
materialean edo tamainan. 

 
 Zentzu honetan, testuak –eta berbaldiak–  ez dira osatzen perpausak 
bata bestearen atzean jarrita, besterik gabe. Hiztunak gai izan behar du, 
alabaina, komunikazio egoerarekin bat datozen enuntziatu lotu, koherente, 
zentzuzko, egituratu eta eraginkorrak sortzeko. Egia esango bada, 
hizkuntza bere horretan, inolako helbururik gabe ia inoiz ere ez da 
erabiltzen. Pragmatikak argi asko utzi du kontu hori. 

 
 Esandakoa laburbiltzeko, hona hemen Bronckart-ek (1996) nola 
definitzen duen testua: 

 
 “Comme le soulignait cependant Saussure, le système de la langue ne peut être 
considéré comme stable qu´en un état synchronique donné, par une démarche 
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méthodologique faisant abstraction des changements qui, sous l´effect du temps et des 
variations de l´usage, le transforment en permanence. En outre, même en s´en tenant à cette 
approche synchronique, une langue naturelle n´est appréhendable qu´au travers des 
productions verbales effectives, et celles-ci prennent des allures très diverses, notament 
parce qu´elles sont articulées à des situations de communication différentes. Et ce sont ces 
formes de réalisation empiriques diverses que nous qualifions de textes.” (Bronckart, 1996, 
70.or.) 
 
 
1.2. Testua eta hizkuntzaren azterketa 
 

Duela gutxi arte hizkuntzalaritzak “esaldiari” edo perpausari eskaini 
izan dio arreta. Egun, zenbait hurbilketak testuaren arrastoari jarraituko 
dio, unitate linguistiko den aldetik ere; testu hizkuntzalaritzak, 
esaterako46. Horrela, testuaren errealizazioa, ekoizpena, egitura, 
ezaugarriak etab. hartuko dira ikergai. Guk testuaren alderdi 
komunikatiboa eta –testuingurua– oso kontuan izango ditugu, eta 
ikuspegi horretatik testuaren baitan agertzen diren zenbait galderari 
erantzungo diegu: testuaren osagaiak zeintzuk diren eta nola deskribatu; 
zeintzuk dira testuaren ezaugarriak eta nola deskribatu, besteak beste. 

 
 Horrela, hizkuntzari eman nahi zaion ikusmolde komunikatiboaren 
ildotik, hizkuntz gogoetak perspektiba berria hartu du. Eta gramatika 
tradizionalean ohiko diren osagaiez gain, “ezohiko” eta “berri” diren 
batzuk sortu dira. Laburbilduz, hizkuntzaren analisirako marko berri 
bat zabaldu da; eta honekin batera, hizkuntza irakasteko marko berria. 

 
 

1.3. Deskribapen berriak eta hizkuntzaren irakaskuntza 
 

Hizkuntzalaritzan sartutako ikuspegia eta gogoeta berriak ondorio 
garrantzitsuak ekarri ditu ikas-irakaskuntzarako. Hasteko, hitza eta 
esaldia bezalako osagai diskretuekin aritu ordez, testu edo hizkuntz 
gertaera osoekin hasi beharko dela ematen du aditzera. Bigarrenez, 
hizkuntzaren ikuskera honek aditzera eman du hizkuntzaren testu-
genero egiturak burutzeko aukera eman behar zaiela ikasleei (irakatsi 
behar zaiela). Ondorio hori, ama hizkuntzaren irakaskuntzari 
dagokionean zein bigarren edo atzerriko hizkuntzari dagokienean ulertu 
behar da. Esandakoa frogatzeko hor ditugu Espainiako azken Hezkuntz 
Erreformaren inguruan argitaratutako Oinarrizko Curriculum Diseinuak, 
eskola gramatikak, testu liburuak, atzerriko hizkuntzak irakasteko ikas-
metodoak, etab. Hortxe ditugu, halaber, argitalpenak oro har (liburu, 

                                           
46 Dakigunez, testu-hizkuntzalaritza, testuko unitate sintaktikoen barne-antolaketan oinarritzen da, eta, 
beraz, bere analisitik kanpo uzten ditu hizkuntz ekoizpenak kanpoko parametroekin dituen harremanak 
(Kintsch & Van Dijk 1978; Van Dijk 1972). Hori dela eta, gure lanetik kanpo utzi dugu. 
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artikulu, etab.). Hizkuntzen irakaskuntzan diharduten profesionalek 
(aholkulari, irakasle, testu-liburuen egile, kontsulta liburuen egile, etab) 
ondotxo dakite hori.  

 
Interesgarria da azpimarratzea hizkuntzen historian barrena esaldiari 

eman zaion arreta eta indar haiek oraingo honetan beste norabide bat 
hartu dutela. 

 
Ildo honetatik esan behar da, badirela testu-mailako gertakariak 

esaldi mailara murriztu ezinezkoak. Hortik sartu zaizkigu koherentzia, 
egokitasuna, konexioa, kohesioa, kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoak...gisako nozioak, lehen ez genituenak. 

 
1.4. Diskurtsoaren ikuspegiaren bilakaera 1960tik gaurrera 
 

Gure helburua “Testuaren pedagogia”ra (Bronckart eta kol., 1985) 
heltzea bada ere, “diskurtsoaren hizkuntzalaritzak”  historian izan duen 
bilakaeraz ikuspegi orokor bat izatea komenigarri deritzogu. 60 
hamarkadatik gaur arte hizkuntzalaritza zientzietan egon den ekoizpena 
oso ugaria izanik, hemen zertzelada batzuk emango dira soilik.  

 
Diskurtsoaren analisiak gaur egun hizkuntz zientzietan toki  

legitimoa duela esan daiteke lasai asko. Gehiengo batentzat, 
“diskurtsoaren hizkuntzalaritzak” jarraitu duen bilakaera, “hizketarako 
egintzak” (faits de langage) teoriak sortutako problematikaren 
hedatzearen hurrenkera izan da, ez ondorioa (Peytard, Moirand, 1992a). 
Aipatu autoreontzat ordura arte ezohiko ziren nozioetan jartzen da 
arreta. Horrela, arreta jartze hori nozio batzuetatik besteetara pasatzen 
da: hizkuntzatik (la langue) (oso ikertutako alderdia) hizketarantz 
(parole); sistematikoki ulertutako “semiotikatik”, semantikara 
(Benveniste, 1959, autorearen terminologian); perpausa edo esaldiaren 
mikrokosmosetik diskurtsoaren makrokosmosera.  

 
Enuntziatu, testu, topiko, diskurtso, enuntziazio, tema, 

aurresuposizio, hizketarako egintzak eta pragmatika, kontzeptu guzti 
horiek 60 hamarkadatik gaur arte hizkuntzalaritzak garatutako nozioak 
ditugu eta geroztik, didaktikan erabiliak izan direnak. Aipatu nozioak 
ezberdinak izanik, guztiek komunean badute ezaugarri bat: ikuspegi 
sintagmatikoak eta sintaktikoak gainditzea eta asmo horren adierazlerik 
nabarmenenak ditugu, batetik, hizkuntzaz kanpoko testuinguruaren 
alderdi batzuk kontuan izatea, eta, bestetik, hizkuntz antolaketaren 
ikuspegi funtzionalago bat asumitzea, perpausa-unitatearen ordez 
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enuntziatua, testu edo diskurtsoa erabiliz, eta, guzti horiek giza-
ihardueren forma bezala ulertuta.  

 
Zentzu honetan, Bronckart-ek (1985) jarraitutako irizpideen arabera, 

hiru teoria motaren bilakaera laburtuko da hemen: enuntziazioa 
kontzeptuan oinarritzen direnak, (lexi-aren teoria); enuntziatuaren 
ikuspuntu komunikatibotik (Pragako Hizkuntz Zirkulua) hizkuntzaren 
ikuspegi pragmatikora heltzen direnak (“hizketarako egintzen” teoria eta 
hizkuntzalaritza pragmatikoa); eta, bukatzeko, argumentu edo narrazio 
estilistika zaharrean oinarrituta, testu unitatearen funtzionamendu 
semantikoa eta sintaktikoa (testuaren hizkuntzalaritza) deskribatzen 
dutenak.  

 
1.4.1.Enuntziaziotik testura 
 
Estrukturalistentzat  hizkuntza perpausa multzo bat da, testuingurutik 

independiente diren eta kodea definitzen duten arau multzo baten arabera 
antolatuta dauden perpausen multzoa.  Ikuspegi hau bertan behera utzi  
duten teoriek “enuntziazioak” bistaratzen duen problematikari erantzun 
nahi diote, konkretura bueltatzeko ahalegin gisa ulertuta.  
 

Kerbrat-Orecchioni (1980) autoreak enuntziatu eta enuntziazioaren 
nozioak definitzen ditu. Hona hemen, laburtuta: 1) Jakobson-ek (1963) 
egiten duen bereizketaren arabera, enuntziatua “printzipio zenbaiten 
arabera jositako perpausak  –koherentziazko loturez josiak–, gorputz oso 
autonomoa osatzen dutenak”. Bronckart-entzat definizio hori gaindituta 
dago, emandako definizioa “testua” izendatzeko erabiltzen baita. 2) 
Denifizio honetara lerratzen da aipatu autorea. Ikuspuntu ezberdinetatik 
begiratutako datu material bera da enuntziatua edo perpausa. 3) 
Enuntziatua ekintza baten ekoizpena da (enuntziazio ekintza), hiztun batek 
gauzatua, solaskidea aurrean duela eta une jakin batean ematen dena 
(enuntziazio egoera).  

 
Bakhtine-rentzat, berriz, enuntziazioa ekoizpena da, eta beraz, 

enuntziatuaren sinonimoa. 4) Enuntziatuaren azalean enuntziazio 
ekintzaren aztarnak ikus daitezke. Unitate batzuk, morfosintaktikoak, 
nagusiki, unitate enuntziatibo bezala hartzen dira: “deiktikoak” esaterako. 
5) Enuntziazioaren fenomenoa bi zentzutan uler daiteke: zentzu murriztuan 
(parametro fisikoak kontuan dituena: enuntziazioaren hiztuna, solaskidea, 
tokia eta unea) edo zentzu zabalean (parametro fisikoak eta sozialak, 
afektiboak eta kognitiboak kontuan dituena). 
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Enuntziazioaren aintzindari garbiena Humbolt da (1836) Bronckart-
en (1985) esanetan; Jakobson-ek (1957) eta Benvenistek (1959) askoz 
beranduago egin baitzuten ikuspegi honen sistematizazio lana. Baina 
Bronckart-entzat (1985) Culioli (1976)47 autorea da enuntziazio ekintzaren 
inguruan proposamen interesgarrienak eskaini dituena. Hona hemen 
laburtuta Culioli autoreak eskaintzen dituen aukera epistemologiko eta 
metodologikoak. Lau puntutara ekartzen ditu Bronckart-ek (1985): 1) 
hizkuntzalariak enuntziatu anitzetan oinarritu behar du analisia: ohiko 
hizkuntzatik ateratakoak zein hizkuntza normalizatutik ateratakoak; 2) 
enuntziatu horiek baldintza hirukoitza daukate: unitateek kanpoko 
gertakariei egiten diete erreferentzia (erreferentea), bestalde, enuntziazio 
egoerari, eta, gainera, erreferentziazko prozesu hori gramatika batean 
biltzen da, arauetan antolatuta dagoena; 3) esanahiaren analisi 
saussurearrak esaten duen bezala, enuntziatuak ez zaizkio hizkuntzaz 
kanpokoari zuzenean lotzen, eraikuntza mentalek egiten dituzte 
bitartekaritza lanak (Culioliren hitzetan, soziokogniszitiboak): zentzua 
gertakariari dagokionez, eta erreferentziazko baloreak enuntziazio egoerari 
dagokionez; 4) hizkuntzaren teoria bat egiteko gramatika bat egin behar da: 
eragiketa multzo bat bezala ulertuta, enuntziatuak zentzuarekin eta balore 
erreferentzialekin duen harremana ikustaraziko duena. Culiolik hiru 
parametro proposatzen ditu [Sit (ST)] formulan giltzatuak: S 
enuntziazioaren subjektua da (bat baino gehiago izan daitezke), T 
enuntziazio ekintzaren denbora edo unea adierazteko erabiltzen du eta Sit  
enuntziazioaren tokia edo enuntziazio egoeraren beste zenbait parametro 
izendatzeko erabiltzen du.  

 
Bronckart (1985) autorearentzat oso baliotsua da Culioliren 

ekarpena, baina  bere proposamena gainditu beharra ikusten du, Culioli-k 
testuinguruaren alderdi bakarra izan baitu kontuan (enuntziazioan zehazten 
dena), alderdi sozioinstituzionalak alde batera utzita. Eta Bronckart-ek 
(1985, 1996) lideratzen duen teoriak, dakigunez, interakzionismo sozialean 
oinarrituta dagoenez, oso kontuan ditu eremu sozialei dagozkien 
parametroak. 

 
 
1.4.2. Ekintza komunikatibotik pragmatikara 
 
Pentsamendu gramatikalaren hastapenak eman zirenetik, zenbait 

teorilarik bereiztu egin nahi izan du “ hizketagaia” eta “gaiari buruz esaten 
dena”. Port-Royal-eko gramatikak oposaketa hori erabili du bai subjektuari 
eta bai prediku taldeari izaera unibertsalagoa emateko.  
                                           
47 Autore honek oso gauza gutxi argitaratu du eta bere ikasleen bitartez ezagutzen ditugu batez ere bere 
lanak (Fuchs eta Le Goffic, 1975; Fuchs eta Léonard, 1979). 
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Batzuentzat (neogramatikoentzat), oposaketa honek sustrai 

psikologikoa du eta horren arabera, komunikazio orok behar dituen bi une 
ezberdin bereizten dira: bat, gaia aipatzen den unea, eta, bi, gaiari buruz 
zerbait berria adierazten den unea (Ducrot, 1972). Oposaketa funtzionala 
dugu hori, hizkuntzak baliabide ezberdinez kanporatzen dituena. Firbas-ek 
(1964) aipatua, Mathesius-ek sartzen ditu “tema” eta “rema” nozioak. 
Honela definitzen du tema: “ezagutzen duguna, emandako egoeran 
ebidentea eta berari buruz hiztunak eraikitzen duen diskurtsoa”. Definizio 
hori “ezaguna/berria” oposaketan oinarritutakoa, Firbas-ek (1964) eta 
Danès-ek (1964) berreskuratu, eta bigarren autoreak hiru maila 
ezberdintzen dituen hizkuntz ikuspegia definituko du: perpausaren egitura 
sintaktikoa, perpausaren egitura semantikoa eta enuntziatuaren antolaketa. 
Azken hori da orain interesatzen zaigun bakarra.  

 
“[...] nos hace comprender cómo las estructuras sintácticas y semánticas 
funcionan en el acto concreto de la comunicación [...]. Las condiciones de este 
acto de comunicación están determinadas por el carácter general y las 
regularidades de la materialización lineal [...] del enunciado, por una parte, y, 
por la otra, por el contenido extralingüístico del mensaje, por el contexto [...] y 
por la actitud del hablante respecto al mensaje y respecto al interlocutor” 
(Danès, 1964, 227.or.) 
 
Parametro ezberdin horiek lagunduta uler daiteke Firbas-ek 

proposatzen duen enuntziatuaren dinamismo komunikatiboa. Modu 
horretara, enuntziatuaren barnean subjektu gramatikala da dinamismo 
ahulena duen unitatea. Gehienetan subjektua enuntziatuaren hasieran joaten 
da.  

 
Halliday-k (1967)  berreskuratu egiten du nozio hori eta hizkuntzaren 

funtzionamendurako hiru sistemadun analisi-motan txertatzen du: 
“transitibitatearen”sistema, perpausan kokatua eta hizkuntzaz kanpoko 
errealitateak perpausean duen eraginean oinarritua; modalitateen sistema, 
solaskideen arteko erlazioak bideratzen duena (galderak, aginduak, 
deklarazioak, etab); eta azkenik, sistema tematikoa, enuntziatuek emandako 
informazioaren antolaketaz arduratzen dena. Maila honetan, unitateak ez 
dira gertakarien errepresentagarritzat hartzen, mezu baten partaide modura 
baizik, diskurtsoan aurretik daudenekin lotuak eta benetako ekintza 
komunikatiboa osatzen dutenak. Ildo honetan sortutako teorietan, Halliday-
rena da argiena. 

 
Hizkuntz unitate batzuk ekintza baten adierazpideak dira. Ingeles 

filosofia analitikoa ere konklusio honetara heldu da. Ildo honetatik abiatzen 



 92

dira Austin (1962) eta Searle (1969) autoreen lanak, “hizketarako egintzen 
teoria” (teoría de actos de habla) deitutakoa.  

 
Searle-ren ekarpenarekin batera, pragmatikarantz abiatzen dira 

Matheisus, Halliday, Benveniste eta Austinen ardura funtzionalak, 
enuntziatiboak eta komunikatiboak.  
Pragmatikaren ikuspegia, filosofian sustraitua, Peirce-k (1931) eta Morris-
ek (1938) eraman zuten hizkuntzalaritzara. Morris-i zor diogu semiotika 
hiru eremutan banatu izana: sintaxia, semantika eta pragmatika berriztu 
izana. Pragmatika ez da sortzen  hizkuntzaren forma ontologiko berri bat 
bezala; bere funtzioa enuntziatuaz arduratzea da hasieratik.  

 
Orduan, dirudienez, bi ikuspegi paralelo edukiko genituzke: bata, 

hizkuntzalaritza formala, hizkuntza gauzatze potentzial modura aztertuko 
duena, eta, bestea, hizkuntzalaritza pragmatikoa, hizkuntza erabileran 
aztertuko duena.  

 
Berrendonner (1981) autorearen eskutik datorkigu pragmatikaren 

ikuspuntu zabala, berak integratzen baitu enuntziazioaren ikuspuntu 
zabalean –komunikazio prozesu orokorra bezala– ordura arteko 
hizkuntzaren ikuspegi murritza –errepresentazio funtzioa duten zeinuen 
sistema–. 

 
Bronckart-entzat (1985) “dinamismo komunikatiboa”, “indar 

ilokutorioa” eta “hizketarako egintzak” teoria amortizatuz edo beste teoria 
zabalagoetan integratuz joango dira.  Horrek ondorio garrantzitsuak dauzka 
didaktikarako, dagoeneko, zenbait irakasmetodok ordezkatu baitituzte 
aspaldiko “perpausa-motak” “enuntziazio moduengatik”. Aipatu autorearen 
ustetan, didaktikan egin diren saiakera horiek adierazten dute teoria horiek 
gaizki ulertuak izan direla. 

 
1.4.3.Testuaren dimentsioa 
 
Hemen aipatuko diren hurbilpenak oso anitzak dira eta honako 

izenekin ezagutuko ditugu: testuaren hizkuntzalaritza, diskurtsoaren 
analisia, testuaren semiotika, testuen tipologia, etab. Hurbilpen horiek 
guztiak ezberdinak izanik, guztiak antzerako konstataziotik abiatzen dira: 
badira berbazko zenbait ekintza, perpausaren  muga barrutietatik 
esplika eta deskriba ezinak direnak. Autore guztiak bat datoz puntu 
honen gainean. 

 
Galdera horien erantzunak, ordea, anitzak, konplexuak eta 

zenbaitetan lausoak dira. Mundu hedatu honetan bi korronte zabal daude 
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eta bietan gaur egun dauden teoria guztiak bil daitezke. Horietako baten 
aintzindaria Harris (1952) dugu, eta bestearena Benveniste (1964).  

 
60ko hamarkada aurretik badira, itxura baten behintzat, perpausetik 

testura abiatzeko zenbait ahalegin:  Harris-ena (1952) dugu horietariko bat. 
 
Zellig S. Harris autoreak 1952an “Discourses Analysis” funtsezko 

artikulu giltzarria argitaratu zuen. Bertan, ordura arte ez ohikoa zena, 
perpausa gaindiko unitateak analizatzea proposatzen du, baina horretarako 
perpausa mailako ezaugarri linguistikoak analizatzeko prozedura 
distribuzional bera erabiltzen du. Harris-ek, hurbilpen honetan, ez du 
diskurtsoa analizatzen, perpausen hurrenkera baizik. 1970an Dubois 
autoreak hainbat lan argitaratuko ditu Harris-en teoria honetan oinarrituta, 
“L´analyse du discours” (1969), besteen artean. Peytard eta Moirand 
(1992a) autoreentzat 1952an ez zen egin perpausatik diskurtsorako jauzia.  

 
Jakobson-ek (1963), “Niveles del análisis lingüístico” deritzan bere 

azterketan,  proposamen arras ezberdina eskaintzen du. Autore honek 
baztertu egiten ditu distribuzionalismo formalaren analisirako erabilitako 
prozedurak, horiek perpausa barrutiko ezaugarriak aztertzeko soilik balio 
dutelako. Bere ustetan, hizkuntzaren ikuspegi aktiboa eta gaurkotua  
integratuko zuen analisi mota behar zen. 

 
Bronckart (1985) autoreak, bi autore horien jarraibidetan aritu diren teoriak 
aztertu aurretik zenbait kontzeptu argitu beharra ikusten du. Horretarako, 
Harris/Benveniste eta Slatka (1975) autoreen proposamenen antinomian 
oinarritzen da. Hona hemen:  

- Testuaren lehendabiziko definizio banala onartuko da, testu-corpus 
zentzuan. Testu-corpusa ahozko eta idatzizko enuntziatuez osatua 
dago eta analisi zientifikoa egiteko erabiltzen diren objektu berbal 
materialak dira. Objektu hau, halere, bi ikuspuntu ezberdinetatik 
azter daiteke eta beraz, “objektu teoriko” diferenteak izango ditugu. 

- Barne ikuspegia hartzen bada, zeinuei dagokiena (Benveniste-na, 
1959), edo alderdi errepresentatiboei dagokiena (Berrendoner-ena, 
1981), objektu teoriko hori testua izango da −monema eta perpausa 
baino handiagoa den unitate formala−. Zentzu honetan Harris-en 
proposamenaren jarraipena ditugu horiek. 

- Kanpoko ikuspegia hartzen bada,  hizkuntzaren beste dimentsioak 
kontuan dituena: aktualizatzea eta komunikatzea; orduan, diskurtsoa 
izango da objektu teorikoa. Objektu hori enuntziatu eta hitzetan bana 
daiteke. Diskurtsoa, beraz, testu-corpusa dugu, berau baldintzatzen 
duten aktualizazio mekanismoen ikuspuntutik hartuta. 
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- Slatka (1975) autoreak esaten duen bezala, modu horretara bi 
kontzeptu serie paralelo lortu ditugu, ikuspuntu ezberdinetara 
egokitzen direnak: testu-perpausa-monema alde batetik, eta, bestetik, 
diskurtso-enuntziatu-hitza. 

- Hizkuntzazko fenomenoa zenbait ekintzetara (historiko, sozial eta 
kulturalera) artikulatzeko modu bat da diskurtsoa; gizartean 
diharduten formakuntza diskurtsiboen hitzezko aztarna da. Beraz, 
horren analisia egiteko behar den corpusa, hitzezkoa eta hitzez 
kanpokoa izango da. 

- Bronckart-ek bereganatzen ez dituen praktiken artean honakoak 
ditugu: a) testu eta diskurtso nozioak izendatzeko bereizketarik ez 
egitea; b) testu ordez enuntziatu (unitate formala) hitza erabiltzea; c) 
narrazioa ez den testua bereizteko diskurtso hitza erabiltzea 
(Benveniste-ek eginiko bereizketa, 1966). 

- Slatka (1975) autorearen proposamenekin bat etorriz, kohesio izena 
erabiliko da barne ikuspuntutik, perpausen arteko hizkuntza-
erregularitateak analizatzeko: kohesioa eta hurrenkera tematikoa 
ziurtatzen duten hizkuntz unitateak daude48. 
 
1.4.4. Testu hizkuntzalaritza 
 
Diskurtso-motak, testu motak ... nozioak onartuz gero, jakina da 

zentzu honetan kokatzen diren hizkuntzalariek analisi esparru bat hartu ohi 
dutela bere gain; horrela, arrunta egiten zaigu teorilari batek elkarrizketa 
lantzen duela, edo beste batek narrazioa lantzen duela entzutea, etab. 
Orduan, hizkuntzaren analisia eta jakintza-mailak, diskurtso, testu edo 
generoen baitan izango ditugu. Edo, litekeena, testu mota ezberdinetan. 

 
Nolanahi ere, badakigu, zenbait testu moten analisiaren historia 

aspaldikoa dela, eta, beraz, zenbait urrats jarraitu dutela gaurko ikerketen 
egoerara heldu arte. Narrazioa, argudioa eta elkarrizketa dira, seguruenik, 
gehien sakondu diren testu motak. Baina ezinezkoa zaigu esparru honetan 
testu-moten inguruan eginiko lanen bilakaera azaltzea. Bestalde, guk 
aztertu dugun testuaren deskribapen zehatza egiten da lan honen  III. 
kapituluan, eta bertara jotzea proposatzen diogu irakurleari.  

 
Honenbestez, testu-pedagogiak baztertu dituen nozio batzuk ikusi 

ditugu eta baita bere egin dituen beste zenbait nozio ere; hemendik aurrera, 
testu pedagogia teorian zentratuko gara gure lanerako aukeratu ditugun 
euskarri teorikoak sakontasunez aztertzeko. 

 
                                           
48 Horiek izango dira, hain zuzen, lan honen aztergaietako bat; kohesio mekanismoak aztertuko dira 
azalpenezko testu entziklopedikoetan (ikus lan honen atal enpirikoa). 
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1.5. Testu pedagogia: sarrera 

 
Arestian aipatu bezala, hizkuntzaren irakaskuntzak –eta testuaren 

pedagogiak– bere egin ditu, hasteko, testu-hizkuntzalaritzaren printzipio 
nagusi hauek: 

 
a) Erabiltzailea gaitasun testual baten jabe da. Edota gaitasun 

testual bat erakutsi behar du. Beraz, komunikazio egoerara 
egokitzen dakiela eta ekoizpen burutua eta autosufizientea 
ekoizten dakiela erakutsi behar du. 

 
b) Egituratze bikoitz baten emaitza da testua. Lehen egituratze 

maila hizkuntzaren sistemari dagokio. Maila hau 
beharrezkoa da, baina ez da aski. Bigarren egituratze-maila 
berbaldiko “itxurari” dagokio. Hitz egiteko eta idazteko 
modu asko dago, molde batzuk daudela esango dugu, 
historian zehar giza talde jakin batek garatutakoak eta talde 
horrentzat identifikagarriak direnak. Horregatik, hizkuntzaz 
jarduten dugunean, aipatu molde horietatik hartzen ditugu 
ereduak. Egituratze-maila honi izen ezberdinak eman izan 
zaizkio. Guk, I. kapituluan ere  esan dugu zerbait horretaz 
hasierako koadroari transposizio didaktikoan praktika 
sozialak atala (“Erreferentziazko gizarte jokabideak” –ikus 
1.4.eskema–) gehitu diogunean. Praktika sozial horiek 
kristalizatuko baitira berba egiteko modu ezberdinetan. 

 
c) Testu oro gauza heterogeneoa da, eta bi dimentsiotan 

antzeman daiteke izaera hori: alderdi globalean eta 
lokalean. Alderdi globalean, testua osotasunean hartuta, 
atal ezberdinduz osatuta dagoenean (antolaketa mailan, 
esaterako). Eta maila lokalean, maila lokaleko unitateak 
ezberdinak direnean (kohesio edo konexio markak, 
esaterako). 
 

1.6. Testu tipologia 
 

Testua nozioarekin eta errealitatearekin batera –eta ezinbestean–  testu 
mota agertu zaigu: hau ere hizkuntz pedagogiaren eginkizunaren erdi-
erdian dago. Testu motak edo testu-generoak, izena da gutxienekoa oraingo 
honetan.  

Ezin uka daiteke kontu hau garrantzi handikoa dela didaktikarako; 
zenbait Curriculum, syllabus, eta oro har, hizkuntz didaktikarako programa 
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aztertuko bagenitu, testu tipologiarekin egingo genuke topo guztietan. 
Areago oraindik, zenbait curriculum eta irakaskuntza progresioaren ardatz 
bilakatu baita49. Hurbilenak aukeratzeagatik, adibide modura ditugu 
Nafarroako Foru Autonomiaren Oinarrizko Curriculum Diseinua (1993) eta 
Euskadiko Autonomia Erkidegoko OCDa (1993)50. Gogora dakargu 
honetaz ere hitz egin dugula I. kapituluan ikas-irakas objektua 
dibertsifikatu beharraz jardutean eta Sekuentzia Didaktikoaz aritu 
garenean.  

 
Hizkuntzaren kalitateaz ari garela, testu-generoak agertzen zaizkigu. 

Euskararen kalitatea (izen honekin edo beste batekin) Euskaldunok 
betidanik izan dugun ardura izan da. Hizkuntza minoritario izateagatik eta 
minorizatuta egoteagatik edo, betidanik izan dugu ebaluaketak egiteko 
joera eta horien araberako neurriak hartzekoa. Alabaina, euskararen 
kalitatea ebaluatzeko irizpideak, Larringanek (1999) esaten duen bezala, 
partzialak izan dira askotan –ardura linguistikoak, alderdi estilistikoak edo 
estandarizazioari dagozkion alderdiak–. Oso gutxitan egin izan dira  
estrategia terminoetan. Autore honentzat hizkuntzaren kalitatea nozioa 
erlatiboa, irekia eta dinamikoa da, eta, beraz, modu espezifikoan eta 
erabileren artean bereizketak eginik erabaki behar dena. Kalitate egokia 
kalitate malgua da. Larringanek eskaintzen digun artikulu interesgarri 
honetan, hizkuntzaren funtzionamenduari buruzko zenbait adibide 
argigarri51 eman ondoren, diskurtso-estrategiak proposatzen ditu 
hizkuntzaren erabilpena eta kalitatea neurtzeko. Diskurtsotik datorkigu 
bueltan, testu-generoen interesa, diskurtsoak, berbaldiak eta testuak...ez 
baitaude norbanakoaren esku –hiztun banakoak ezin du, bere kabuz eta 
gogoak eman orduko, halakorik gauzatu–. Esan bezala, diskurtsoa hiztun 

                                           
49 Esan bezala, Espainiako azken Hezkuntza Erreformaren eskutik sartu  zaigu hizkuntzak programatzeko 
modu hau. Gogoratu I.kapituluan aipatu material didaktikoek komunean zuten ezaugarrietariko bat: testu-
generoa genuen progresioaren ardatz. 
50 Aitortuko dugu, Espainiako 1991eko Hezkuntza Erreformaren markoan, Valentziako Generalitatea izan 
zela generoen inguruan lanean hasi zen lehendabizikoa. 1983an, Felipe Zayas autoreak "Propuesta 
curricular de Lengua castellana" argitaratu zuen. Bertan honako testuak lantzea proposatzen zuen: testu 
narratiboa (albistea, erreportajea, ipuina, publizitatea, ahozko kontaketak,...), azalpen testuak (diskurtso 
didaktikoa, diskurtso tekniko-zientifikoa, publizitatea, arauak emateko azalpenak) eta argumentazioa. 
Hurbilago, Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan, 1990an argitaratu zen testu-moten inguruan 
antolatutako lehendabiziko material curricularra (Esaizu 1) OHOko 7. mailarako. 
51 Larringanen proposamena (1999) hobeto ulertarazteko, hona hemen  hizkuntzaren funtzionamoldeari 
dagokion zenbait azalpen argigarri: 1) ezberdindu behar da: ulermena vs ekoizpena eta ahozko vs 
idatzizkoa; 2) horiei  psikologiaren arabera, prozesu ezberdinak dagozkie; 3) zeregin pragmatiko 
ezberdinak dagozkio gaitasun bakoitzari (rol soziala eta adierazpenari dagozkionak); 4) hizkuntz 
kodearen erabilera ezberdinak (ulermenaren eta adierazpenaren arteko ezberdintasunak -morfosintaxian 
eta hizkuntza aldaerak alderantzizko erlazioan ematen dira ulermenean eta ekoizpenean- ) eta idatzia eta 
ahozkoari dagokienez (ahozkoa eta idatzizkoa modu ezberdinean gauzatzen dira, hala paradigma 
morfologikoei dagokienean, nola sintaxiari dagokionean, hiztegiari sor zaionean, zein diskurtso motei 
dagokienean ); 5) irakas/ikaskuntzari dagozkion ezberdintasunak (ulermena adierazpenaren aurretik 
ematen da; ulermenerako erabilitako hizkuntza formak askoz ere ugariagoak dira; ezagutza 
erreferentzialak eta kulturalak ere askoz ugariagoak dira). 
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talde baten, hots, ohiko harreman-sare ofizial finko bat osatzen duten 
hiztunen, etengabeko mintzajardunean/ekoizpenean oratutako fenomenoa 
izaten da gehienetan. Memoria, esperientzia eta tradizioa da, eta ondorioz, 
praktikaren arian antzeman daiteke bere eragina. Ez gauetik goizerako 
urrats bat batekoan. Horregatik esaten dugu hizkuntzaren erabilpena 
estrategikoa dela (Larringan, 1999). 

 
2. Testua: izena eta izana 
 

2.1. Testua atzemateko hiru maila ezberdinak 
 
Testuaren mugak ezarri ondoren, goazen nozio honen analisirako bide 

gehiago zabaltzera. Bronckart (1996, 73.or) autorearen ustetan testua hiru 
mailatan atzeman daiteke: testua entitate generiko (edo orokor) modura; 
testua beste testuekiko duen kidetasunaren arabera (testu-genero edo testu 
mota bateko ale den heinean) eta testu bakar edo “enpiriko” modura. Hona 
hemen maila bakoitzaren azalpena: 

 
2.1.1.Testua entitate generiko.  

 
Egunkariko artikulu bat, azalpen pedagogiko bat, familiakoen arteko 

elkarrizketa bat... guztiak testuak dira; denak, halere, ezberdinak zenbait 
alderdiri dagokienez; baina baita antzekoak ere, zenbait ezaugarri 
komunetan: testu bakoitzak elkarmenpekotasun erlazioa gordetzen du 
ekoizten deneko testuinguruarekin; testu bakoitzak bere edukia antolatzeko 
modu bat erakusten du; arau batzuen arabera giltzatutako esaldiz osatuta 
dago testu bakoitza; bere barne koherentzia lortu guran, testu bakoitzak 
testualizazio mekanismoak eta kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoak jartzen ditu martxan.  
 

Zentzu honetan, esan bezala, berbazko ekoizpen unitatea da testu oro, 
bere baitan mezu antolatua duena eta hartzailearengan koherentziazko 
efektu bat eragin nahi duena. Unitate hori, orduan, goi-mailako 
komunikazio-unitatea dela esaten da. 
 
 Testuaz honelako definizio orokorra ematea zilegi bada, behagarri 
diren testu-aleak, ordea, anitzak dira eta gehienetan beren ezaugarri 
ezberdinengatik oso erraz bereiz daitezkeenak. Ezaugarri horiek direla 
medio, giza talde batek garatutako testuak multzokatu egin daitezke, hau 
da, “testu motak” bereiztu egin daitezke; eta, halaber, ekoizle indibidual 
batek komunikazio egoera partikularrera egokitu nahian aldagai 
indibidualak erantsi ahal dizkio bere testuari. Horiek dira, hain zuzen, 
testua atzemateko beste bi mailak. 
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2.1.2.Testuerak, testu-moduak edo testu-generoak 
 
 Testuak giza jardueraren ekoizpenak dira. Zentzu honetan, erabiltzen 
duen giza formakuntzaren (taldearen) behar, interes eta funtzionamendu 
baldintzetara makurtzen (egokitzen) dira testuak. Anitzak eta aldakorrak 
dira testuinguru sozialak, bai giza formakuntza batek garatutakoak eta baita 
historian zehar izan direnak eta ezagun ditugunak ere. Historian zehar 
testuak egiteko “modu ezberdinak” ezagutu dira eta baita testu mota 
ezberdinak ere. Testu mota berri baten agerrera motibazio sozial berri bati 
itsatsita eman daiteke (esaterako, XX. mendean, egunkariko artikuluak, 
irratiko elkarrizketak edo telebistakoak etab.). 
 

Aniztasun honen lekuko ditugu Grekoen zibilizazioaren garaitik gaur 
arte testu mota horiez hurrenez hurren eman diren sailkapen anitzak. 
Hauetariko gehienak testu-genero nozioaren barnean kokatu izan dira. 
Halere, sailkapen horretan balio literarioa edo soziala zutenak soilik 
ezagutzen ditugu izen horrekin: genero epikoa, lirikoa, poetikoa etab. Baina 
mende honen hasieran, eta Bakhtine (1982) autorearen eraginagatik, 
nagusiki, antolatutako berbazko ekoizpen orotara hedatu da nozio hori:  
idatzizko ohiko formetara (zientzia artikulua, publizitatea, etab), eta ahozko 
berbazko formakuntza guztietara  (hala forma landuetara nola ohiko 
ahozkoetara). Modu horretara testu oro genero izenarekin sailka daiteke, 
eta beraz, testu ale oro genero jakin baten adierazle modura har daiteke. 
Ikuspegi hori didaktikarako oso interesgarria denez, ondorengo puntu 
batean zehaztuko da gehiago. 
 
2.1.3.Testu bakanak (singuliers) edo “enpirikoak”  
 

Honenbestez, testua atzemateko hirugarren mailara heldu gara, testu 
bakanak testu-genero baten koka badaitezke ere, errepika ezinak dira eta 
horietan ezaugarri indibidualak aurkituko ditugu. I. kapituluan esan 
bezala, kultura bateko hiztuna gai da generoa identifikatzeko, eta, halaber, 
bere testuinguruan erabiltzeko. Eta areago oraindik, gai da eredu 
zehatzagoak –komunikazio mota bati egokitutako adibide-mota– 
identifikatu eta erabiltzeko. Baina hiztunarentzat komunikazio egoera 
bakoitza berria da, errepika ezina, hein handi batean behintzat; horregatik, 
ekoizpen-motari dagozkion ezaugarrietatik (berak ezagutzen dituenetatik) 
aukera batzuk egingo ditu. Aukera horiek partzialki behintzat originalak 
izango dira, eta horiek dira, hain zuzen, testuaren ezaugarri indibidualak, 
bere estilo propioaren adierazgarri direnak. Honela laburtzen du Bronckart-
ek (1996) testua atzemateko hirugarren maila: 
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 “[...] La notion de texte singulier ou empirique dèsigne donc une unité concrète 
de production verbale, qui relève nécessairement d´un genre, qui est composée de 
plusiers types de discours, et qui porte également les traces des décisions prises par le 
producteur individuel en fonction de la situation de communication particulière qui est 
la sienne.” (Bronckart, 1996, 79.or)  
 
 

2.2. Testuen ekoizpenerako eredu baten osagaiak 
 

Eman den testu definiziotik abiatuz, testu ekoizpenerako eredu orok 
honako bi baldintzak bete behar ditu: testua eta hizkuntz ekintzaren arteko 
erlazioaren problematika integratu egin behar ditu eta ekoiztutako testuen 
analisi mailak bistarazi eta hierarkizatzeko modua ahalbideratu behar du. 

 
2.2.1. Testu enpirikoaren ekoizpenerako baldintzak 
 
Testu enpirikoa  ekoizteko zer nolako eragiketak egin behar diren 

eta, halaber, eragiketa horiek zein mailatakoak diren aztertuko dugu. 
Esandako guztiagatik, testu enpiriko oro (berbazko ekoizpen unitatearen ale 
bakana) honako bi elementuen elkarrekintzatik sortutako ekoizpena da:  
hizkuntz ekintza baten eta genero historiko jakin baten (testu-genero edo 
testu mota) elkarrekintzatik. Edo bestera esanda, honako bi faktoreen 
elkarrekintzatik sortutako ekoizpena dugu testu enpirikoa: ekintza egoeraz 
egileak egindako errepresentazioa –intentzioak, helburuak, transmititzeko 
eduki tematikoa, etab.– eta halaber,  horrek hizkuntzan –intertestuan– 
erabilgarri dauden generoez egiten dituen errepresentazioak. Bronckart 
(1996, 138.or) autoreak eginiko hipotesi honen alde gaude.  

 
a)Testuaren ekoizpena. Testu ekoizpen oro hizkuntz ekintza batean 
kokatuta dago eta hiztun batek gauzatutako berbazko portaeren hurrenkera 
da.  

Dakigunez, hizkuntz ekintza guztien emaitza testua da. Ekintza hori 
egoera jakin batean gertatzen da. Eta egoera horrek hiru munduren eragina 
batzen du: mundu fisiko, sozial eta indibidualarena. 

 
Ekoizpenaren testuingurua definitzeko testu antolakuntzan eragiten 

duten parametroak har daitezke. Bronckart-en (1996) esanetan, parametro 
horiek posible diren guztien artetik, eragin nahikorik dutenak aukeratzen 
dira (mekanikoak alde batera utzita). Faktore horiek bi multzotan biltzen 
ditu teorilari honek: mundu fisikoari dagozkionak eta mundu sozial eta 
subjetiboari dagozkienak. 

 
Mundu fisikoari dagozkion parametroak hauexek ditugu: 
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-Ekoizpen lekua: testua ekoizten den eremua 
 
-Ekoizpen unea: testua ekoiztua izan den denbora 
 
-Igorlea (ekoizlea edo solaskidea): fisikoki testua ekoiztu duen pertsona 
(edo makina), hau ahoz edo idatziz egin daiteke. 
 
-Hartzailea: testua jasotzeko gai den (diren) pertsona(k). 
 

Mundu sozial eta subjektiboari dagozkien parametroak. Bigarren plan 
honetan, eraikuntza sozial baten ekintza markoan kokatzen da testu osoaren 
ekoizpena, eta zehatzago esanda, interakzio komunikatibo baten markoan; 
interakzio komunikatibo horrek, besteak beste, mundu sozialak –arauak, 
baloreak, erregelak, etab.– eta subjektiboak –nork berak benetan isladatzen 
duen irudia– inplikatzen ditu. Testuinguru sozio-subjektibo hori lau 
parametro nagusitan bana daiteke: 

 
-Leku soziala; zein erakunde sozialen markoan eman den hizkuntz 
ekintza, edo orokorrago esanda, zein mundutako interakzioaren emaitza 
den ekoiztutako testua: eskola, familia, giza komunikabideak, 
interakzio komertziala, interakzio informala, etab. 
 
-Igorlearen posizio soziala edo gizarte maila –enuntziatzailearen 
estatusak ematen diona–; hona hemen igorleak interakzioan har 
dezakeen rola: irakaslearen rola, gurasoena,  bezeroena, nagusiarena 
hierarkia batean, adiskidearena, etab. 
 
-Hartzailearen posizio soziala edo gizarte maila –jasotzaile estatusak 
ematen diona–; zein da hartzaileari eransten zaion rola? –ikaslearena, 
haurrena, adiskidearena, gaztearena, ordezkariarena, etab.–. 
 
-Interakzioaren helburua(k): enuntziatzailearen ikuspuntutik, testuak 
hartzailearengan izan dezakeen eragina. 

 
b)Testuaren ekoizpen hori genero historiko bat aukeratuz 
gauzatzen da. Hiztun orok hizkuntzak eskaintzen dizkion genero 
historiko batean edo bestean aurkitzen du bere testua ekoizteko eredua. 
Honekin esan gura da testuaren ekoizleak ez duela asmatzen 
komunikatzeko testuaren forma; aldiz, giza talde sozialak historikoki 
garatutako formetan oinarritzen du bere testu forma. Esan bezala, 
historiaren unean uneko beharrei erantzuteko, giza formakuntzek testu 
ezberdinak sortu dituzte eta sortzen dihardute etenik gabe. Sortutako 
testuetan egonkorrak diren ezaugarriak ikus daitezke zenbaitetan  
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–komuneko ezaugarri horiei esker hitz egin daiteke testu-generoaz–. 
Testu-genero horiek dira, hain zuzen, testua ekoizteko egileak kontuan 
dituenak, komunikazio egoeraren parametroekin batera. 

 
2.2.2. Testuen ekoizpenerako eragiketak 
 
Eragiketa hauek psikologian sustraituko ditu Bronckart-ek (1996), 

horregatik, lehenengo eta behin esango dugu psikologian kokatua egoteak 
esan nahi duela, hizkuntz unitateak –diren mailakoak direla ere, (fonematik 
testura)– azken batean, giza portaera bezala hartuko direla   –eta giza 
portaeren adierazle–; beraz, helburua hauxe izango da: giza portaera horiek 
nola eskuratzen diren eta nola funtzionatzen duten ezagutzea. 

 
Testuen ekoizpenerako eragiketak hobeto ulertzeko, hona hemen 
Bronckart-ek (1996, 150.or)  ezberdindu dituen hiru nozio mailak:  

 
- Hizkuntz jarduerak, giza komunitateek gauzatzen dituztenak; 

formakuntza sozio-linguistikoen markoan garatzen diren 
aktibitateak ditugu (Foucoult –en formakuntza diskurtsiboak, 
1969), eta, beraz, egile bakarrak parte hartzen du, hizkuntz 
ekintza konkretuetan oinarritzen baitira. 

 
- Testuak, hizkuntz ekintzen azken emaitzak dira, komunikazio 

unitate orokorrak eta “bukatuak”;  formakuntza sozio-
linguistikoen  jokamoldeetara egokitutako generotan banatzen 
dira testuak; genero horiek oinarrian mugaezinak dira, bai beren 
aniztasunean eta bai ezaugarrietan. Horregatik, eredu modura 
gelditzen dira intertestua deritzan eraikuntza sozio-historikoan. 

 
- Diskurtso-motak, testuetan lekuko diren hizkuntz formak bezala 

eta mundu diskurtsibo espezifikoen eraikuntzaren adierazle; 
mota horiek beren artean giltzatuta agertzen dira testualizazio eta 
kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoen bitartez, horiek 
ematen diote testu orori bere koherentzia sekuentziala eta 
konfigurazionala. 

 
Marko honetan, bada, kokatzen ditu Bronckart-ek (1996, 151.or) ondoren 
deskribatzen ditugun hiru eragiketak: 

 
a) Mundu diskurtsiboaren eraikuntza 
 
Diskurtso motari dagokionez, hiztuna ekintzaren xede-helburuei 

(eraginkortasuna) eta komunikazio egoerari (pertinentzia) egokitu behar 
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zaie. Besteak beste, lehenik, edukiaren kokatzea erabaki beharko du, eta 
bigarrenik, bere buruaren inplikazioa komunikazio egoerarekiko. Bi 
kalkulu horiek ainguraketa eragiketa osatzen dute. 

 
Eta ainguraketaren eskutik datorkigu lehen “motatasun” bidea, 

arketipo diskurtsiboak deritzogunak mugatuz. Lehen parametro batek 
diskurtsoko erreferentearen eta egoeraren  arteko erlazio era 
(konjunto/disjuntoa) hartuko luke kontuan, eta diskurtsoko objektuak 
presente dauden ala ez (kontakizuna/esposizioa) erabakiko; bigarren 
parametroak elkarreragintza sozialaren eta produkzio egoeraren 
autonomia/inplikazioa oposizioa nabarmenduko luke, bestela esanda, 
diskurtso girotuaren eta teorikoaren arteko oposizioa. 
Hona hemen mundu  diskurtsibo horiei dagozkien arketipo psikologikoak: 

 
 

2.1. taula: 
Architypes psychologiques correspondants aux mondes discursifs (Bronckart, 1996, 

159.or.) 
 

  Coordonnées générales des mondes 
  Conjonction Disjonction 
  EXPOSER RACONTER 

Implication Discours interactif Récit interactif Rapport à l´acte de 
production Autonomie Discours théorique Narration 

 
 
Larringanek (1998a) esaten duen bezala, ohar gaitezen, dena den, 

diskurtso horiek entitate abstraktuak direla, eta benetako diskurtso 
motetatik urrun geratzen direla. Izan ere, nekez aurkituko dugu testu oso 
bat, bete-betean arketipo diskurtsibo bakarrekoa, hots, homogeneoa dena; 
testuetan zehar eta arketipo diskurtsiboen barnean aldaerak antzeman 
daitezke. Horregatik, analisiaren maila honek ez du guretzat balio handirik 
eskaintzen eta momentuz horretan utziko dugu. 

 
b) Eragiketa (psiko)-diskurtsibo espezifikoak 

 
Eragiketa hauei esker arketipoak zehaztu egiten dira eta hizkuntz 

motak edo diskurtso motak dauzkagu. Guk hauek testu-genero izenaz 
ezagutuko ditugu, orain arte zehaztu dugun zentzuan ulertuta.  

 
c) Eragiketa (psiko)-sozialak.  
 

Diskurtsoaren maila testualean gaude hemen, eta beharbada, didaktikari 
begira hau da gehien interesatzen zaiguna. Orain arte aipatu mailak: 
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diskurtso-motak, generoak eta testu motak, gure azalpenezko testu 
entziklopedikoa kokatzeko balio digute baina ez dira nahiko testuaren 
barne osakera analizatzeko. Beraz, testu enpiriko ororen analisia egiteko 
beste maila batera jaisten da Bronckart (1996). Proposamen honen aldeko 
gara. 

 
Hona hemen testu enpirikoak analizatzeko proposatzen dituen 

analisi maila ezberdinak: azpiegitura orokorra,  testualizazio 
mekanismoak eta kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak. 

 
Testuaren azpiegitura orokorra 
 

Hauxe da testuaren mailarik sakonena eta testuaren honako eremuak 
hartzen ditu: testuaren antolaketa orokorra, testua osatzen duten diskurtso-
motak, diskurtso mota horiek artikulatzeko erak eta ager daitezkeen 
sekuentzia motak. 
 

-Antolaketa orokorra, testuaren eduki tematikoaren antolaketa 
orokorrari dagokio; irakurketa prozesuetan nabarmentzen da eta 
laburpen baten bidez kodifika daiteke. 
 
-Diskurtso-motaren nozioa, testua osatzen duten segmentu-motei 
dagokie. 
 
-Diskurtso-moten arteko artikulazioak forma ezberdinak har ditzake. 
Narrazioan, esaterako, elkarrizketa segmentuak kateatzen dira 
narrazio segmentuekin. Kateatze nozioak prozedura multzoa 
adierazten du, zeintzuk erakusten duten segmentu baten 
menpekotasuna bestearekiko. 
Bronckart-ek (1996) bere azken obran Adam-en (1990) sekuentziak52 
ikusten ditu analisiaren maila honetako unitate modura. Adam-ek 
planifikazioa ikuspuntu konbentzionalago batetik ikusten du eta 
hizkuntza-mailari lotuago. Azken autore honek testu antolaketa 
orokor baten barruan sekuentzia izeneko atalak ikusten ditu 
(sekuentzia narratiboa, azalpenezkoa, argudiozkoa, etab).  
 
- Testualizazio mekanismoak.  
Testuaren analisirako proposamen honetan oso garrantzitsuak dira, 

testualizazio mailan erabiltzen diren mekanismoak ere. Analisiaren maila 
honetan, koherentzia tematikoari eusten dioten zenbait mekanismo 
                                           
52 Sekuentzia hauek eta I. kapituluan aztertu dugun “Sekuentzia didaktikoa-k” ez dute zerikusirik. Esan 
bezala, Adam-ek definitzen dituen sekuentziak testu-atalak dira, eta sekuentzia-didaktikoa, berriz, lanabes 
didaktikoa. 
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dauzkagu: isotopia serieak. Nagusiki testuaren linearitateari giltzatuta, 
hartzaileari esplizitatzen zaizkio artikulazio nagusienak: hierarkikoak, 
logikoak eta/edo denborazkoak. Bronckart-ek (1996) hiru mekanismo 
bereizten ditu: konexioa, izen kohesioa eta aditz kohesioa53. 

 
Konexioa: Konexio-mekanismoak testualizazio-mekanismoen barnean 
kokatzen dira. Progresio tematikoaren artikulazioaren markaketan lan 
egiten dute, baina, kohesioko mekanismoek ez bezala, proposizio egituren 
kateamendua eta testuaren atalketa ziurtatzen dute. Testu-antolatzaileak 
dira mekanismo aipagarrienak, puntuazio-markak eta beste elementu 
metadiskurtsibo zenbait ahaztu gabe (Bronckart, 1996, Larringan, 1996). 

 
Izen kohesioa: Kohesio mekanismoen funtzio nagusia gaiaren garapena eta 
azpigaien artikulazioa gauzatzea da. Beste era batera esanda, testuaren 
harikaldatzea posibilitatzea. Izen kohesioak, batetik, gaiak edo pertsonaje 
berriak testuan sartzeko ardura du, eta bestetik, testuaren jarraipena 
ziurtatzea (Bronckart, 1996). 

 
Aditz kohesioa: Aditz kohesioaren mekanismoek testuan ematen diren 
prozesuen antolaketa tenporala edo hierarkikoa ziurtatzen dute (egoera, 
gertaerak edo ekintzak). Aditz denborak dira mekanismorik aipagarrienak 
(Orain aldia, Iragana,...). Marka morfologiko horiek interakzioan daude 
aditz-lexema motekin, eta, halaber, denbora adierazten duten beste unitate 
batzuekin (adizlagunak eta antolatzaileak) (Bronckart, 1996). 

 
 
- Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak 

 
Koherentzia pragmatikoa (edo interaktiboa) da azken maila honetako 

mekanismoen egitekoa. Batetik, enuntziazio ardurak argitzera datoz  
(testuan parte hartzen duten instantziak zeintzuk diren, zeintzuk ahotsak, 
etab. esatera); eta, bestetik, eduki tematikoaren harian formulatutako 
ebaluazioen berri ematera (usteak, iritziak, sentimenduak). Beste era batez 
esanda, mekanismo horien ardura hauxe da: hartzaileei testuaren 
interpretazioa bideratzea. Mekanismo horiek eduki tematikoaren 
progresioaren haritik ia at jarduten dute; ez dira antolatzen serie 
isotopikoetan eta horrexegatik, mekanismo konfigurazionalak kontsidera 
daitezke (ez sekuentzialak).  
 
 
 
                                           
53 Testualizazio mekanismoak aztertzen eman dugu IV. kapitulu osoa. Beraz, hemen, labur-labur 
azalduko ditugu kontzeptu horiek. 
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3. Testu-tipologia 
 

3.1. Testu-generoaz orain arte esandakoa 
 
Orain arte testu-generoaz esandakoak laburtuko ditugu hemen. Testu-

generoa testu enpirikoa atzemateko maila bat da. Egileak –igorleak– 
hizkuntz ekintza baten kokatua dagoela, testua ekoizten du eta testu hori 
hiru maila ezberdinetan atzeman daiteke: maila generikoa (testu guztiak 
hizkuntz ekintza bati giltzatuta ekoizten ditugu –igorle batek zerbait esaten 
dio hartzaile bati intentzio jakin batekin, eta modu batean edo bestean 
antolatu egiten du edukia–).  

 
Bigarren maila batean, egileak testua ekoizteko hizkuntzak eskaintzen 

dizkion eraikuntza sozialetatik –historikoki formakuntza sozialak edo giza 
taldeak bere hizkuntzan garatutako testu-generoak– bere komunikazio 
egoerarako egokiena aukeratu egingo du. Aukeraketa hori maila 
ezberdinetako unitateetara heda daiteke: maila globalean, esaterako, 
antolatzeko modua, testuratze modua –kohesio mekanismoak edo konexio 
mekanismoak modu batera edo bestera erabili, esaterako– eta kontuan 
hartze mekanismoak erabiltzeko modua. Edo, areago oraindik, maila 
lokaleko unitateak identifikatzera ere hel daiteke egilea: antolatzaile batzuk 
edo anafora mota batzuk edo aditz forma batzuk, esaterako. Maila honetan 
ditugu, bada, testu-generoak, giza talde batek garatu eta identifikatzen duen 
testu-multzoa. Arestian aipatu bezala, testu multzo horretako ale bakoitzak 
besteekin duen antzekotasunari esker hitz egin daiteke testu-generoaz.  

 
Testua atzemateko hirugarren maila aztertzeko, testua ekoizpen 

bakarra eta errepika ezina den  ikuspuntutik begiratuko da. Maila 
honetan egile bakoitzaren indibidualtasunak ikusi ahal izango dira, 
generotik at daudenak, alegia. 

 
3.2. Testu tipologietarako hurbilbide ezberdinak 

 
3.2.1.Zer da testu-tipologia. Zertarako balio du? 

 
Esanda gelditu da ekoizten ditugun testuak anitzak direla, eta horiek 

multzokatu egin ditzakegula zenbait ezaugarriren arabera testu-generoak 
osatuz. Modu horretara, pentsatzeko eta hizkuntzarekin jarduteko modu 
ezberdinak eredutara ekar daitezke. Alderdi hori oso interesgarria da 
didaktikarako, nagusiki, bere kontestu osoan irakats eta ikas daitekeelako 
hizkuntza –bere alderdi interakzionalak, sozialak eta linguistikoak–  
kontuan hartzeko aukera ematen baitute generoek.  
 



 106

Gainera, aurretik ere aipatu dugun legez, gaur egunean arau ofizialetan 
(OCDetan, esaterako), testu liburuetan, aldizkari eta liburuetan, erreparatuz 
gero, testuaren sailkapenari egindako hamaika erreferentzia ikusiko da: 
“testu motak”, “diskurtso motak”, “idatzi motak”, “liburu motak” etab. 
Horregatik, testuak sailkatzeko ohiko tipologiez gain (horiek ugariak eta 
nahasgarriak, askotan), eskola markoan generoak erabiltzeko zenbait 
proposamen argitaratu da azken urteotan. Baina gai hau aurrerago 
aztertzeko utziko dugu. Lehenengo eta behin, tipologia baterako 
jarraibideak aztertuko dira; ondoren, ezagutzen diren tipologietan 
sakonduko da, eta, azkenik, didaktikarako dauden proposamenak aztertuko 
dira. Ondoren zehazten ditugu testu tipologia baterako behar diren 
baldintzak edo jarraibideak: 
 

3.3.2.Testu tipologia baterako jarraibideak 
Testu tipologia baterako hiru jarraibide aipatuko dira: 

  
a) Esan bezala, tipologia bat eraikitzeko edo testuak sailkatzeko 

hainbat irizpide jarrai daiteke eta horien araberakoa izango da 
testuak multzokatze modua. Petitjean (1989) autoreak dioenez, 
testuak sailkatzeko bi faktore izan behar dira kontuan: sailkatuko 
den objektua eta sailkatzailearen kudeaketa54.  
 
Objektua sailkatzeko irizpide ezberdinetatik abiatuz, testu adibide 

ezberdinetara helduko gara (eduki tematikoaren arabera sailkatuz 
gero, eleberri sentimentala vs zientzia fikziozko eleberria izango 
ditugu;  antolaketa orokorraren arabera sailkatuz gero, ipuina vs 
deskribapena vs argumentazioa; modu enuntziatiboaren arabera 
sailkatuz gero, enuntziazio uneari erreferentzia egiten dion testua vs 
testu disjuntiboa;  hartzailearen arabera sailkatuz gero, pertsona 
indibiduala –gutun pertsonala– vs kolektiboa –turismo gidaliburua–; 
etab.).  

 
Sailkatzailearen gestioaz, Greimas eta Courtés (1979) 

autoreentzat "jakiteko jakintzak" dira hizkuntzalariek eginiko 
tipologiak, hau da, eraikuntza abstraktoak, deskriptiboak, fidagaitzak 
eta uste baino ahulagoak askotan.  

 
Petitjean-ek (1989) hainbat tipologia aztertu ondoren, tipologia 

idealik ez dagoela esaten du eta hiru irizpide nagusitara ekartzen ditu 
sailkatze-moduak: 1) ezaugarrietatik abiatzen direnak (ezaugarri 

                                           
54 Adibide modura Loffler-Laurian  (1983) autoreak egiten duena ikus daiteke. Autore honek Diskurtso 
zientifikoen tipologia egiten du, eremu honetan ekoizten diren aleak sailkatu nahian. Berak egindako 
ekarpenaren laburpena testu-entziklopedikoaren atalean ikus daiteke. 
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linguistikoak, esaterako). Sailkapen honen barruan Weinrich (1973) 
autorea dugu, tipologia sortzeko egiten duen  oposaketagatik –mundu 
komentatua vs mundu kontatua–; 2) irizpide ezberdinak konbinatuz 
tipologiarako irizpideak ezartzen dituztenak ditugu hemen –
Bronckart eta kol. (1985) eta Schneuwly-ren (1987a) sailkapenak, 
esaterako–; 3) sailkatzen duenak testu-genero jakin bati dagozkion 
testuei ezaugarri ezberdinak aplikatuz ezberdintasunak lortzen ditu. 
Todorov (1970) autoreak, esaterako, genero historikoa "jakintzarako 
genero" bihurtzen du.  

 
b) Tipologiaren irizpideak izango dira kontuan testuaren corpusa 

aukeratzerakoan. Honekin esan gura da tipologian oinarrirako 
hartu diren ezaugarriak dituzten testuak aukeratu behar direla. 

 
c)  Tipologia batean sailkatutako testu bakoitza, halere, aukeratutako 

“tipotik” hurbilago edo urrunago egon daiteke. Horregatik komeni 
da hipotesi modura aplikazio oinarri batzuk markatzea. Hau da, 
testuetan oinarritzat hartutako irizpideak zein neurritan betetzen 
dira jakin behar da. 

 
3.2.3.Testu tipologia nagusienak  
 

Esan bezala, oso garatu den gaia dugu hau. Eta diskurtsoaren 
ikuspegiaren bilakaerarekin gertatu den bezalaxe, hemen ere, garatu diren 
bideak anitzak izan arren, nahastezinak dira. Bestalde, honelako 
sorkuntzetan gertatzen den legez, tipologia batzuk beste batzuk baino 
garatuagoak eta argiagoak dira. Horregatik, tipologia eremu zabal honetan 
ordena bat jarri guran, Petitjean (1989) autoreak eskainitako sailkapenari 
heldu diogu nagusiki. Horrek bi multzotan biltzen ditu guztiak: sailkapen 
homogeneoak eta tarteko tipologiak. Eta azken horien artean, tipologia 
enuntziatiboak, funtzionalak eta situazionalak. 

 
3.2.3.1.Sailkapen homogeneoak  
 

Sailkatzaileak oinarri tipologiko bakar eta homogeneoaren gainean 
jarduten du, eredu abstraktu bat –enpirikoari kontrajarria– oinarri modura 
hartuta. Schneuwly-k (1991a) kognitibo edo prozedurazko tipologia deitzen 
dio honi, testuak sailkatzeko erabilitako irizpideak, igorleak edo hartzaileak 
–testua ulertzeko edo ekoizteko– egin behar dituen eragiketetan oinarritzen 
direlako. 
 Werlich (1975) eta Adam (1987b) autoreen sailkapenak ditugu hemen. 
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Werlich-ek, prozedura kognitiboak kontuan izanik, bost testu mota 
bereizten ditu bere sailkapenean: 1) deskriptiboa, espazio pertzepzioari  
lotuta; 2) narratiboa, denbora pertzepzioari lotuta; 3) azalpenezkoa, 
adierazpen kontzeptualen analisi eta sintesiari lotuta; 4) argudiozkoa, 
iritziari eta posizio hartzeari lotuta; 5) instruktiboa, etorriko den portaerari 
lotuta. Testu azaleko aztarnetan  antzematen zaio bakoitzari zein kontzeptu 
motari dagokion: (1) inperfektoen nagusitasuna; (2) passe-simple-aren 
presentzia; (3) eta (4) konektakari logikoen ugaritasuna; (5) dentsitatea 
nabari da aginduzko aditzetan eta infinitiboan dauden ekintzazko aditzetan. 
Tipo bakarreko testurik  ez dagoenez, tipo ezberdinez jositako sekuentzia 
modura ikusten ditu testuak Werlich-ek. Horrela, erreportajean, esaterako, 
honako hurrenkera aurkituko du: deskriptiboa+ narrazioa + argumentazioa 
+ narrazioa. 

 
Adam (1985, 1987b, 1990) autoreak “sekuentzia” izenarekin 

ezagutuko ditu Bathktine-k (1929)  forma elementalak deitzen dituenak 
(“lehen” generoak). Sekuentzia da autonomia duen unitate egituratua. 
Sekuentziak, beraz, bere barnean elkarlotzen ditu makro-proposizio 
izeneko unitateak. Modu horretara ulertuta, honela ikus daiteke testu baten 
antolaketa lineala: sekuentzia ezberdinen artikulazioa eta konbinaketa. 
Adam-ek testu antolaketaren plano desberdinez hitz egiten du, eta bestalde, 
testua egitura heterogeneo bezala ulertzen du. 
 Ildo honetatik, eta Charolles (1988) autoreak erdizka eginiko 
sailkapenari jarraituz, Adam-ek deskribapen orokorra eskaintzen du: 
testuaren antolaketa orokorraren barnean sekuentzien tipologia proposatzen 
du. Proposamen hori oinarritzeko beste tipo batzuen atalez baliatzen da; 
horrela, narrazioa, deskribapena, argudioa, azalpena eta elkarrizketa 
hartzen ditu. Horiek izango dira, hain zuzen, oinarrizko egitura 
sekuentzialak (Adam, 1992). Testu berean konbinaturik azal daitezke 
sekuentzia horiek eta konbinaketa-mota ezberdinak bereizten ditu. 
Tipologia hau errentagarri ikusten da didaktikarako. 

 
3.2.3.2.Tarteko sailkapenak 
 

Sailkapen hauetan irizpide heterogeneoak erabiltzen dira testuak 
multzokatzeko. Gehienak honako irizpide hauetara lerratzen dira: mundu 
enuntziatibora, komunikazioaren interakziora eta ekoizpen baldintzetara. 
Hiru tipologia mota ikusten dira tarteko eremu honetan: tipologia 
enuntziatiboak, tipologia komunikazionalak eta tipologia situazionalak. 
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- Tipologia enuntziatiboak  
 

Igorlea eta enuntziazio egoeraren erlazioa da oinarrizko printzipioa 
tipologia enuntziatiboetan. Erlazio hori hiru parametroren araberakoa da: 
igorlea, solaskidea, espazioa eta denboraren araberakoa. 
 

Benveniste (1959, 1971) dugu tipologia honen lehendabiziko 
sortzaile. Autore horrek, aldi berean, zenbait lan eskaini zituen: a) 
enuntziazioaren definizioa; b) definizio honekin batera markatzaile 
linguistikoei buruzko teoria oso bat (izenordainak, aditz formak, 
informatzaile espazialak eta denborazkoak, modalizatzaileak). Ezaugarri 
horiek bitartekari lana betetzen dute lokutorearen eta enuntziatuaren artean; 
c) diskurtsoen tipologia baten proposamena, aipatu markatzaile horien 
agerpena/agerpen eza eta dentsitatea; konbinaketa honek ahalezko aukera 
enuntziatiboak emango ditu emaitza modura –enuntziazio pertsonala eta 
enuntziazio historikoa–. Combettes eta Fresson (1975) autoreen esanetan 
proposamen hori ez dagokio testuen tipologiari, mundu enuntziatiboari 
baizik. Petitjean-ek (1989) esaten duen bezala, ez zaio tipologia honi 
aplikazio didaktikorik ikusi, baina teoria mailakoa da bere ekarpena. 
Oinarri tipologiko honen luzapen modura hartzen dira ondorengo lanak, bai 
enuntziazioaren nozioa birformulatzera eramaten dutenak eta bai 
markatzaile linguistikoen paradigma zorroztera eramaten dutenak ere. 
Honen luzapenak dira, esaterako, Berrendonner (1986) autoreak garatutako 
enuntziatzailearen “memoria diskurtsiboa” eta igorle eta hartzailearen 
arteko “jakintza konpartituak”. Hamaika lan egin dira ildo honi jarraituz, 
baina guk ez ditugu guztiak zehaztuko. 
Benveniste-ren ostean datozenek honako eta antzeko galderei erantzungo 
diete: 

- Nola sailkatu iraganean eta lehenengo pertsonan idatzitako 
testuak?, orain aldian idatzitako “Nouveau Roman”-eko fikzioak 
ez ote dira diskurtsoak? Eta orain aldian idatzitako testu 
teorikoak? 

Simonin-Grunbach-ek (1975, 1984) eta Bronckart-ek (1985) 
sortutako tipologietan aurkituko dute erantzuna honelako galderek.  

 
-Tipologia komunikatzaileak edo funtzionalak  

 
Tipologia funtzionalak dira ugarienak. Komunikazioan betetzen 

duten funtzioaren arabera sailkatzen dira testuak. Tipologia hauek hizkuntz 
jarduera ulertzera bideratuta daude, eta orobat bere funtzioak. Horrela, 
autore batzuk funtzio komunak dituzten testuak biltzen dituzte: azalpena, 
persuasiboa, erreferentziala eta literarioa; eta horietariko bakoitzak, aldi 
berean, bigarren mailako funtzio bat bete dezake (esaterako, 
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erreferentziazkoak: zientifikoa, aztertzailea eta informatzailea). Morris 
(1946) eta Jakobson (1960) ikusten dira tipologia horien aintzidari.  
Aipagarriak dira, bestalde, "hizketarako egintzak” teoriak55 ekintzetan 
(actes de langage) oinarritutako tipologiak (deklaratiboak, galderazkoak, 
harridurazkoak, aginduzkoak, performatiboak,...). Askotan teoria horiek 
Austin (1970) autorearen filosofia analitikoan eta Searle (1969) autorearen 
nozioetan (indar ilokutorioa, ekintza direktiboa, etab.)  oinarritutakoak 
ditugu: besteak beste, Charaudeau-ren (1983) eta Vanderveken-en (1988) 
lanak. 
 

- Tipologia situazionalak  
 
Hemen nagusitzen den nozioa eremu sozialarena da.  Diskurtsoa 

ekoizteko  oinarri izan den eremu soziala kontuan izaten da testuak 
sailkatzeko. 

Egungo egoerari begiratuz, hiru talde nabarmentzen ditu Petitjean-ek 
(1989): 
1)Toki soziala kontuan duten tipologiak, Bakhtine-k (1982) eta Bronckart -
ek (1985) proposatzen dituztenak. 2) Toki sozial baten barnean gertatzen 
diren praktika diskurtsiboen tipologia. Moirand (1979) autorearena, 
esaterako; hona hemen egiten duen sailkapena: idatzi profesionalak eta 
idatzi zientifikoak. 3) Ekoizpen egoera sozial batean egileen estatusa  
konfiguratzen duten parametroak. 
 
3.2.3.3. Testu pedagogia eta testu-generoak 
 

Testu pedagogiak, beste autore batzuekin batera (Chiss, 1987; 
Maingueneau, 1984; Petitjean, 1989, 1992; Schneuwly, 1987a), aditzera 
eman du testu-genero bateko ereduak intuizioz ezberdindu badaitezke ere, 
ezin dela inoiz horien sailkapen arrazional, egonkor eta behin betikoa egin. 
Lehenengo eta behin, generoak, sorburu duten hizkuntz jarduerak bezalaxe, 
mugaezinak direlako; eta bigarrenik, sailkatzeko erabil daitezkeen 
parametroak  –giza helburu orokorra, xede sozial espezifikoa, eduki 
tematikoa, mobilizatutako prozesu kognitiboak, euskarri mediatikoak, 
etab.– anitzak, mugatzeko zailak eta etengabeko interakzioan daudenak 
direlako; eta bukatzeko, eta nagusiki, ezin delako testua sailkatu irizpide 
bakar baten gainean, hau da, enpirikoki behagarriak diren hizkuntz 
unitateen gainean. 
  Generoen konposaketan parte hartzen duten segmentuak, 
argumentaziozkoak, elkarrizketazkoak, etab., ordea,  mugatuak dira, eta 
horiek, oro har, identifikagarriak izan daitezke beren hizkuntz ezaugarri 
                                           
55 "Hizketako egintzak" (actos de habla edo actes de langage) izendatzeko erabili da hemen. Nozio honek 
ez du zerikusia arestian aipatu ditugun "hizkuntz ekintza" edo "hizkuntz jarduerarekin". 
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espezifikoak direla-eta. Segmentu horiek identifikagarriak badira, horrek 
esan nahi du, orduan, hizkuntza naturalak baliabide azpi-multzoak martxan 
jartzen dituela. Baliabide horiek, segmentuak56 bezalaxe, mugatuak dira. 
 

Larringanekin (1998a) bat etorriz, esango dugu testuen eta diskurtso 
moten arteko artikulazioak estudiatu nahi badira, tipologia eraginkorra 
erabili beharko dela. Horretarako, batetik, testu-unitateak analizatzeko 
baliabideak eduki beharko ditugu, eta bigarrenik, testualitatea mamitzen eta 
gauzatzen deneko faktoreei buruzko hipotesiak egin beharko dira. Esate 
baterako, interakzio parametroak testuetan nola lantzen diren, zein 
unitateren bidez, eta lantze hori nola txertatzen den testuan zehar. Nork hitz 
egin du? Non? Zein asmorekin? Faktore horiek nolako presentzia dute testu 
desberdinetan eta zein unitateren bidez? Faktore horiek zein selekzio 
linguistiko bideratzen dute testuan zehar? Zein unitateren bidez? Uste da 
faktore horiek guztiek izan dezaketela eraginik testualizazio operazioetan  
–konexio-moduetan, kohesioan eta kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoetan–. 
 

3.3. Testu-generoak eta hizkuntzaren didaktika: oinarriak 
 

Bakhtinen esanetan ikusi da eremu sozial ezberdinetan  gauzatutako 
hizkuntz ekintzek diskurtso-generoetan gauzatzen direla. Eta horiek, 
anitzak direnez,  trebetasun ezberdinak eskatzen dizkiote igorleari beren 
erabilerarako –ez ditu trebetasun berberak behar pertsona berak hitzaldi bat 
emateko eta solasaldi batean parte hartzeko–. Horrela,  genero bat ondo 
menderatzeak ez du esan nahi, gainerako generoak menderatzea. Zenbait 
autorek genero nozioaren interes didaktikoa azpimarratu dute. Chiss-ek 
(1987) esaterako, esaten du diskurtsoek eredu abstraktoak dituztela 
erreferente modura; generoaren nozioak, ordea, praktika sozial konkretuak 
dituela erreferente modura. Beacco (1991) autorea ildo beretik abiatzen da. 
Hona hemen generoez dioena: " les genres (étant) caractérisés par une grande 
variabilité d´une communauté linguistique et culturelle à une autre, (...) sont dotés de - 
traits formels tradicionnellement reconnus- et -constituent une source de connaissance 
irrenplaçable des routines communicatives caractéristiques d´une societé" (p.24).  

 
Generoaren kontzeptua, halere, ez da berria hizkuntzaren didaktikan, 

aspalditik aztertu izan dira generoak, literatura esparru sozialean, eskolako 
goi mailetan batik bat. Aspaldikoak dira eskolan lantzeko aukeratutako 
testu tipologien inguruko ardurak eta kritikak ere. Honen lekuko ditugu, 
besteak beste, Chiss (1987) eta Chiss & Filliolet (1995). Halere, argitalpen 
                                           
56 Hemen, Adam (1990) autoreak ulertzen duen zentzuan har daitezke segmentuak. Adamentzat, 
autonomia duen unitate egituratua da sekuentzia. Sekuentziak, beraz, bere barnean antolatu eta 
elkarlotzen ditu makro-proposizio izeneko unitateak. Modu horretara ulertuta, testua sekuentzien 
artikulazio eta konbinaketa modura uler daiteke. 
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berrietan oraindik ere, generoen didaktika erabat egituratu gabe dagoela 
esaten da (Schneuwly eta Dolz, 1997); eta gauzak horrela, ikerketek eta 
proposamenek aurrera segitzen dute. Hizkuntzaren didaktikan ari garenon 
pozerako, proposamen horiek gero eta zehatzagoak eta landuagoak direla 
esan behar dugu, eta hortaz, erabilgarriagoak. Schneuwly eta Dolz-entzat  
(1997) irakaskuntzan erabilitako generoek (ahozko eta idatzizko 
ekoizpenerako)  praktika sozialen eta eskolako objektuen arteko giltzarri 
lana egiten dute. 

 
Ildo honetan hainbat lan  eta proposamen argitaratu da. Schneuwly-k 

(1994), esaterako, generoaren ideia metaforikoa garatu du; horren arabera, 
generoak hizkuntz egoera ezberdinetan jarduteko (mega)-lanabes modura 
aurkezten dizkigu. Lanabes horren ezaugarria –beste batzurena bezalaxe– 
hauxe da: generoa egoeraren osagaia da. Esaterako, nobelarik gabe ez dago 
ez nobela ulertzerik, ez eta, nobela idazterik; argudiorik gabe ez dago 
argudioa ulertzerik, ez eta argudioa idazterik ere, etab. Beraz, generoa 
menperatzea da komunikazio-egoera menperatzea (Dolz, Schneuwly, 
1996b, 84. or.). Esan daiteke, beraz, generoa hizkuntz ekintzatik banaezina 
dela.  

 
Generoak, ikuspuntu teoriko batetik, elementu nabarmenak eta 

nabarmengarriak dira, baita eguneroko hizkuntz-jardueretan ere; unitate 
horiek oso erraz identifikatzen  ditugun arren, paradoxikoki, eta, 
seguruenik, beren izaera anitzagatik edo beren bapatekotasun  izaeragatik, 
oso zailak dira, oro har, definitzeko eta sistematikoki sailkatzeko. Beraz,  
tipologien hurbilpenak ezin dira daudenetan oinarri bezala hartu 
curriculuma eta eskola-programak eratzeko. Aldiz, baliagarri izango dira 
eskolako-lana bideratzeko behar diren oinarrizko osagarrietarako: 
generorik gabe ez baitago komunikaziorik (Dolz eta Schneuwly, 1997).    
 

Garcia-Debanc (1998) autoreak testu tipologiaren transposizio 
didaktikoaz hitz egiten du. 
 

3.4. Zeintzuk genero aukeratu hizkuntzaren didaktikan? 
 
Hizkuntzalaritzak eta psikologiak sortutako diskurtso tipologia horiek 

didaktikarako irtenbide modura ikusi izan dira, baina ekarpen horiei 
ondoko bi mugak ikusten zaizkie (Dolz eta Schneuwly, 1996b): 

-Beren objektua ez da  testua, eta gutxiago oraindik generoa. Aldiz, 
ezagutzazko objektuak eraikitzea da horien helburu; ondorioz, hainbat 
fenomeno mugatu eta atomizaturen funtzionamendua ulertzea dute 
helburu.  
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-Hizkuntz-unitateen azpimultzoen ezaugarri batzuetara mugatzen 
dira egiten dituzten analisiak. Hizkuntz funtzionamenduaren ikuspegi 
mugatu hori, bada, ez da nahikoa curriculumaren progresioa eratzeko. 
Gainera, eta nagusiki, progresio horiek hizkuntz funtzionamenduaz 
dihardutelako soilik. 

 
Aipatu mugen aurrean, hona hemen Dolz eta Schneuwly-k (1997) 

generoak taldekatzeko ezarritako irizpideak: 
1) Irakaskuntzari egotzitako helburu sozialekin bat etor daitezela: 

ahozko eta idatzizko hizkuntz beharrei erantzun diezaietela 
komunikazio esparru sozial garrantzizkoetan, eskolarena barne.  

2)  Aurreko ikasketa-plan eta testu-liburuetan maiztasunaz agertzen 
diren tipologiak berreskura ditzatela era malguan.  

3)  Taldekatutako tipologiak homogeneoak izan daitezela hizkuntz 
gaitasunen eskakizunei dagokienez. 

 
Horrela definitutako genero-taldeak ez dira elkarrekiko itxiak; 

autoreek ez dute posible ikusten, bestalde, genero prototipo bana izendatzea 
talde bakoitzeko; horregatik genero-talde bakoitzeko hainbat prototipo 
izendatzen dute. Beraz, hizkuntzaren irakaskuntzak dituen arazo praktikoei 
irtenbidea emateko -oinarri teoriko nahikorik duen- lanabes bat eratzea da 
beren helburua. Hona hemen autoreok proposatutako generoen taldekatzea 
(ikus 2.2. taula)  

 
2.2.taula: 

Genero multzoen proposamena (Dolz eta Schneuwly, 1997) 
 

Komunikazioaren 
ingurune soziala 
ELEMENTU 
TIPOLOGIKOAK 
Hizkuntz gaitasun 
nagusiak 

Ahozko eta idatzizko 
generoen adibideak 

Komunikazioaren 
ingurune soziala 
ELEMENTU 
TIPOLOGIKOAK 
Hizkuntza gaitasun 
nagusiak 

Ahozko eta idatzizko 
generoen adibideak 

Kultura literarioa 
KONTATU (narrer, 
narrar) 
Ekintzaren mimesia 
sinesgarriari intriga 
erantsiz 

Ipuin zoragarria 
Alegia 
Abenturazko 
kontakizuna 
Zientzia-fikziozko kont. 
Biografia 
Eleberria 
Asmakizuna 
.... 

Giza ekintzen 
dokumentazioa eta 
memorizazioa 
KONTATU (relater, 
relatar) 
Bizitzako esperientzien 
adierazpena 
diskurtsoaren bidez eta 
denboran kokatua 
 

Bizitzako kontakizunak 
Bidaietako kontakizunak 
Norberaren egunerokoa 
Testigantza 
Pasadizoak (...) 
Gertaerak 
Erreportajea 
Munduko kronika (...) 
Historikoa 
Kontakizun historikoa 
(...) 

Arazo sozial polemikoen 
eztabaidak 
ARGUDIATU 
Jarrera hartzearen 
finkatzea, gezurtatzea 
eta negoziatzea. 

Iritzi artikuluak 
Argudiozko 
elkarrizketak 
Irakurlearentzako gutuna
Erreklamazio gutuna 
Eskaera gutuna 

Jakiteen igorpena eta 
eraikuntza 
AZALDU 
Jakintza modu 
desberdinen aurkezpen 
testuala 

Testu erakuslea 
Hitzaldia 
Artikulu entziklopedikoa
Aditu bati elkarrizketa 
Azalpen-testua 
Ohar-hartzea 
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Eztabaida moderatua 
Editoriala 
Errekurtsoa 
(...) 

Txosten zientifikoa 
Esperientzi baten aipua 
Azalpen testuen 
laburpena 

Argibideak eta 
eraikuntza 
EKINTZAK 
DESKRIBATU 
Portaeren elkarren 
arteko arautzea 

Muntaje argibideak 
Errezeta 
Arautegia 
Jokoaren arauak 
Erabilpen modua 
Agindu desberdinak 
Iragarpen testuak 
... 

 

 
Horrela, bada, Dolz eta Schneuwly (1997) autoreek Suiza 

frankofonorako proposatutako generoak eta beren ahozko eta idatzizko 
progresioa aurkezten digute. Bertan bi proposamen zehatz egiten dira: 
batetik, eskolan lantzeko tipologiak eta genero zehatzak (Ikus 2.2.. taula); eta, 
bestetik, sekuentziazio kurrikular baterako "argudioaren" progresioa 
ematen digute (ikus 2.3.taula). Bigarren proposamen honetan erabat zehazten 
dira lehen eta bigarren hezkuntzan argudioaren bueltan landuko diren 
generoak. 

 
2.3. taula: 

"Argudiatzearen" sekuentziazio curricularra. Ziklo bakoitzean proposatutako generoak (Dolz eta 
Schneuwly, 1997) ( Eredu laburtua) 

 
Zikloa Aukera daitezkeen 

genero testualen 
adibideak 

Inguru sozialaren 
irudikapena 

Testuaren egitura 
diskurtsiboa 

Hizkuntz unitateen 
aukeraketa 

1-2 AHOZKOA 
-Iritziak eman 
-Klaseko eztabaida 
kolektiboak 

-Eguneroko bizitzako 
egoeren aurrean iritzia 
eman 

-Iritzia gutxieneko 
oinarri batekin ematea.
-Ikuspuntuaren arteko 
aldeak mantentzea 

-Jarrera adierazpenak 
erabiltzea iritzia 
emateko. 
-Kausaren antolatzaileak 
erabiltzea iritziak 
sustenganatzeko 
-"Zergatik" galderak egin

3-4- IDATZIA 
-Prentsa (haur 
aldizkariak): 
irakurlearen gutuna 
AHOZKOA 
-Klasearen aurrean 
iritzia defendatzea 

-Galdera eta eztabaida 
sortu duen gaia 
birplanteatu. 
-Testuaren hartzailea 
identifikatu eta 
kontuan hartu 
-Argudiozko testu 
baten asmoa zehaztu. 
-Testua irakurriko den 
lekua eta momentua 
kontuan hartu. 

-Argumentu sorta bat 
zehaztea egoera zehatz 
batetik abiatuta. 
-Aurreko 
argumentuekin 
ondorio koherentea 
osatu. 
-Argudio desberdinak 
lotu eta ondorioarekin 
erlazionatu. 

-Iritzi baten inguruan 
hartutako jarreraren 
adierazpenak irudikatu 
eta erabili, bai aldekoak, 
bai kontrakoak. 
-Zerrendatutako 
antolatzaileak erabili. 
-Argumentu bakoitzeko 
antolatzaileak 
ondorioetatik bereiztu. 
-Interpelazio eta gutunak 
ixteko formulak erabili. 

5-6- IDATZIA 
-Prentsa 
(gazteentzako 
aldizkariak):irakurl
e baten gutuna. 
-Gutunak: 
autoritateari 
zuzendutako 

-Egoera polemikoa 
irudikatu orokorrean 
(rol baten bidez) eta 
bere parametroak 
aztertu: 
*Argudiatzailea eta 
bere rol soziala. 
*Hartzailea eta bere 

-Gutun ez-ofizial bati 
forma eman eta bere 
egitea zaindu. Ariketa 
bera gutun ofizial 
batekin 
-Sarreran eztabaida 
gaia aurkeztu 
-Argudioak indartu 

-Argudio elementuak 
erabili argudioak lotzeko 
eta ondorioak ateratzeko 
-Iritzi aditzak erabili 
-Kontrako jarrerak 
azaltzeko formulak 
erabili 
-Adibideak eta 
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erreklamazio 
gutuna. 
AHOZKOA 
-Eztabaida publiko 
erregulatua 

rol soziala. 
*Helburua:konbentzitz
ea 
*Testuaren agerpen 
lekua 
-Kontrakoen erantzun 
posibleak aurreikusi 

adibideekin 
-Kontrako argudioei 
kontrako iritziak 
planteatu 
-Ondorioak eman 

esperientzia pertsonalak 
sartu 
 

 
Proposamen hori da, seguruenik, didaktikari begira orain arte ezagutu 

den zehatzena, eta, momentu honetan, Suiza frankofonoan frogatzen ari 
dena. Proposamen horri zenbait abantaila ikusten zaizkio, besteak beste: 1) 
irakasleen eskakizunetatik abiatutako proposamena da (transposizio 
didaktikoan behetik goranzko norabidea duena); 2) proposamen orokorra 
da: ziklo eta ikasmaila ezberdinetako progresioa antolatzen du; 3) ez du 
proposamen horrek bere sorreratik eskaintzen, behinik behin, maila 
guztietarako behin betirako progresio zehatzik; aldiz, frogaketa unean 
dagoen proposamen bezala aditzera ematen zaigu; 4) egileen helburua ez 
da proposamen honen eraginkortasuna erakustea; aitzitik, koherentzia 
teorikoa erakustea beraiek hartutako oinarri didaktikoekiko. 

 
  Ildo honetan sortu ziren Estatu Espainolean Hezkuntzaren azken 
erreformaren barnean hainbat hizkuntz-curriculum; guztiek, neurri batean 
zein bestean, generoak lantzea proposatzen dute: Valentziako Generalitatea 
(1990), Euskadiko Autonomia Erkidegoa (1993), Nafarroako Foru 
Komunitatea (1993), etab. 

Ezin ditugu hona ekarri proposamen guztiak baina arestian ikusitako 
lanen aurrean esan daiteke Oinarrizko Curriculum Diseinu-etan (OCD) 
lantzea proposatzen diren tipologiak eta generoak oso oinarri teoriko 
ahularen gainean oinarritzen direla57, eta gainera, aldez aurretik 
esperimentatu gabe jarri zirela indarrean. Irakaskuntzaren Erreforma 
indarrean jarri zenetik urte batzuk pasa badira ere, didaktikak oraindik 
generoen ildotik gutxi sakondu duela esango dugu. Konstatazio hau, oro 
har, hizkuntza guztietara heda daiteke: katalan, gaztelera, galiziera eta 
euskarara. Baieztapen honetarako oinarri bezala Espainiako lurraldean 
hizkuntzaren didaktikan egiten diren argitalpenetara mugatu gara. Ikerketa 
mailan lan gutxi ikusi da generoen ezaugarriei dagokienez eta horien 
progresioen inguruan, eta argitaratzen direnak, kasu askotan, beste 
hizkuntza bateko itzulpenak dira, gehienetan mundu frankofonotik itzuliak.  

Ez da lan honen egitekoa testu liburuak eta beste eskola materialak 
aztertzea, baina didaktikaren atalean esandakoa dakargu gogora: materiaren 
didaktikaren egoeraren faktore bat bere erreferentziazko zientziaren egoera 
da. Beraz, hauxe da gogora datorkigun galdera: nola berriztu hizkuntzaren 
didaktika bere erreferentziazko zientziak aurrera egiten ez badu?. Alegia, 
                                           
57 Horrekin esan nahi dugu ez dela hizkuntza ezberdinetan testu-generoen deskribapenik egin, eta beraz, 
oso zaila da testu-tipologien aplikazio didaktikoa. 
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hizkuntza bakoitzeko genero ezberdinen deskribapen linguistikoa egiten ez 
bada. 

 
3.5. Generoen trataera ikasgelan 

 Arestian esan bezala, generoak aspaldi sartu ziren ikasgelan, baina 
hemen proposatuko den ez bezalako funtzioa eta tokia izan dute orain arte 
eskola curriculumean. Horregatik, hemen ere testu-generoez ari garenez, 
komenigarri ikusten dugu lanabes honi ematen diogun funtzioa zehaztea. 
 Horretarako Dolz eta Schneuwlyk (1997) deskribatzen duten 
generoen erabilera hirukoitza ekarriko dugu hona: 
 
1) Generoa ez da komunikaziorako lanabes bezala erabiltzen. Kasu 

honetan generoaren ezaugarriak kontzeptualki eskuratzea da helburu 
bakarra; beraz, generoa komunikazio-tresna izatetik pentsamenduaren 
edo esperientziaren adierazpide izatera pasatzen da. Hau dela eta, 
generoaren trataera edozein jarduera komunikatibotatik kanpo gelditzen 
da. 

 
2) Benetako komunikazio gune da eskola, eta bertan eskola-egoera 

zenbaitek testuen ulermena eta ekoizpenerako aukera ematen dute. 
Ahozko edo idatzizko hizkuntza erabili beharra dagoen hainbat 
egoeratan aurkitzen dira ikasleak. Eskolaren funtzionamenduak 
benetako ekoizpenak bideratzen ditu –benetako komunikazio-egoerak, 
benetako igorleak eta benetako hartzaileak eta helburuak– beste 
ikaskideen arteko harremanak, gelen arteko harremanak, eskolen arteko 
harremanak, etab. Horrela, ikasleek genero berriak eta anitzak ekoizten 
dituzte, baina ekoizpen guzti horiek eskolaren funtzionamendura 
mugatzen dira. Freinet (1968) da, zalantzarik gabe, bide honetatik 
urrutien iritsi dena, eskola benetako ekoizpen gune eta testu 
erabilerarako gune bihurtzen baitu. Hemen kokatzen ditugu, besteak 
beste, testu librea, hitzaldia, eskolen arteko gutunak, gelako aldizkaria, 
ipuin kolektiboak, poesia indibidualak, etab. Kasu honetan eskola-
genero horiek generoak dira, dudarik gabe, baina eskola barruko 
komunikazioaren  ondorio dira. Eskolako praktikan genero horiek ez 
dute hartzen erreferentzia modura kanpoko generorik –genero sozialak–. 
Hots, kultura horretako hiztunek ekoiztu dituzten benetako generoak. 
Bestalde, eta praktika pedagogikoari dagokionez, pentsatzen da nahikoa 
dela ikaslea komunikazio-egoeran jartzea genero bat arrakastaz ekoiz 
dezan –erabiliaren erabiliaz ikasten da hizkuntza–. Hortaz, ikaste 
prozesua naturala da: zenbat eta gehiago erabili, hainbat eta hobeto 
egingo da. 

3) Eskola ez da berezko komunikazio gunea. Hirugarren adibide honetan 
eskolaz kanpoko genero-ereduak daudenetan sartzen dira eskolara; 
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eskola barnean eta kanpoan ezberdintasunik ez balego bezala jokatzen 
da; generoak oztoporik gabe sartzen dira eskolara. Beraz, eskolak bere 
duen komunikazio guneari uko egiten dio ikuspegi horrek. Eredu horrek 
testu-aniztasunari eta benetako komunikazioari ematen dio lehentasuna. 
Generoaren irudikapena honela egiten da: ikasleak benetako 
funtzionamendua eskura dezan, erreferentziazko hizkuntz praktiketan 
trebatzen da. Ez dago hausnarketarako tokirik, ezta progresiorako 
tokirik ere. Bidea zuzen zuzena da –testu sozialak filtrorik gabe sartzen 
dira eskolan–. 

 
Hiru adibide horiek deskribatu ondoren, Dolz eta Schneuwly-k (1997) 

desegoki ikusten dituzte hiru erabilera horiek eta honako gogoeta egiten 
dute, ikasleen hizkuntz-garapenari begira, generoak lanabes modura 
hartuta: eskolan langai den generoa erabaki didaktiko hausnartuaren 
ondorio izango da, eta, halaber, ikaskuntzaren helburuei erantzungo die. 
Hona hemen helburu horien izaera: lehendabizi ikasleak generoa ezagutu, 
ulertu eta ekoiztu egingo du eskolaren markoan edo beste toki batean; eta, 
bigarren, generoari berari ez dagozkion gaitasunak ere garatuko ditu 
ikasleak, besteak beste, antzeko edo ezberdinak diren beste generoetara 
zenbait gaitasun transferitzeko asmoz. 
  

Bi helburu horiek eraginkortasunez lortzeko erreferentziazko generoa 
sinplifikatzea proposatzen da. Beraz, autore horiek erreferentziazko 
generoen egokitzapenak proposatzen dituzte eskolan lantzeko. Modu 
horretara, eskolan landuko diren generoak erreferentziazko generoen 
aldagaiak izango dira,  aurreko puntuan esan dugun bezala. 

 Irakasteko/ikasteko genero-aldaera horiek definitzeko hiru printzipio 
aipatzen dituzte: egiazkortasunaren printzipioa –jakintza iturriei 
erreferentzia egiten die–, egokitasunaren printzipioa –ikasleen gaitasunei, 
eskolaren helburuei eta irakaste/ikaste prozesuari erreferentzia egiten die–, 
eta solidaritate printzipioa –koherentzia lortutako edukien eta lorgai den 
helburuaren artean–. Beraz, eskola-generoa izango da eskolan landuko 
dena, hau da, jatorrizko generoaren aldaera edo egokitzapena. 

 
4. Aukeratutako testuaren karakterizaziorako lehen hurbilketa bat 

Alderdi didaktikoak I. kapituluan zehaztu ditugunez58, ez dugu hortaz 
gehiago jardungo hemen. Karakterizatu nahi dugun testua analizatzeko 
metodologia aurkitu eta zehaztera bideratuko dugu gure ahalegina. 

                                           
58 Besteak beste, hizkuntza bere aniztasunean landu -generoen aniztasuna landu-: testua bere 
komunikazio-egoeran kokatua lantzeko aukera ematen digulako (komunikazio parametroak kontuan 
dituela, erabilera sozialak integratuta dituela eta honelako edo halako unitate linguistikoak beha 
daitezkeela),  ikasleen aniztasunari erantzuteko, irakaskuntza demokratikoago egiteko, ikasleen unean 
uneko behar komunikatibo sozial, akademiko eta profesionalei erantzuteko, etab.  
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Aukeratutako testuen karakterizazioaren lehen hurbilketa egiteko, hipotesi 
mailako datuekin arituko gara. Testu entziklopedikoa, Bronckart-ek (1996) 
eskainitako lau arketipoetan kokatu behar izango bagenu, testu teorikotik 
ikusten dugu hurbilen –ikus 2.1. grafikoan Bronckart (1999) autoreak  nola 
ikusten duen intertestua–. Hona hemen, baieztapen horretarako erabili 
ditugun datuak: 1) Aukeratutako testuak entziklopediatik jasotakoak dira– 
batzutan entziklopedia orokorretik atera ditugu eta bestetan entziklopedia 
tematikoetatik–, beraz, genero zientifiko entziklopedikoa dugu. 2) Testu 
horietan mintzagaiak –eduki tematikoak–  komunikazio egoeraren espazio-
denborarekiko solidaritatea gordetzen du: mundu diskurtsibo konjuntoa da 
egilearena eta testuarena, eta bestalde, autonomia osoa gordetzen duena 
hizkuntz-jardueraren parametro fisikoei dagokienez. Esan daiteke, beraz, 
gure corpuseko testuetan “l´EXPOSER” (azalpena) autonomia osoa 
dagoela, agentibitate instantziekiko abstrakzio osoa ematen baita. Maila  
hau, halere, ez da gure interesekoa, abstrakzio mailan ari baikara 
(arketipoen mailan). Beraz, jaitsi gaitezen hurrengo analisi-mailara, bertan 
ikusi ahal izango baititugu testu horien hizkuntz aztarnak, hots, ezaugarri 
linguistikoak. 

2.1.grafikoa: 
Intertestua: Testu-genero "lausoen" adibidea (Bronckart, 1999) 

 
Narrazioa                                                                     Testu Teorikoa 

Elkarrizketa 
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Arketipotik hizkuntza-tipora 
 

Aztertu behar dugun euskarazko testuaz ez dago ia analisirik, beraz, 
frantses hizkuntzan eginiko analisien emaitzetan oinarrituko gara 
(Bronckart, 1996, 173 eta 174or.) euskarazko testu entziklopedikoaren 
funtzionamenduaz hipotesiak egiteko.  
 

Diskurtso teorikoaren ezaugarri testualetatik abiatuko gara, hona 
hemen horren ezaugarriak: diskurtso teorikoa, printzipioz, monologala eta 
idatzia da, eta perpausa ez deklaratiboen ausentzia da bere 
ezaugarrietariko bat. 
Frantsesez, “konjuntoa-autonomoa” munduaren ezaugarriak honela 
deskriba daitezke: 
 

- Elkarrekintzazko diskurtsoan eta teorikoan oinarrizko aditz 
denbora berdinak ematen dira baina diskurtso bakoitzean 
ezaugarri ezberdinak hartzen dituzte: orain aldiko formek (orain 
aldia eta baldintzak) ia aditz forma guztien hiru herenak hartzen 
dute eta, gainera, gero aldia forma oso kasu isolatuetan ikusi da. 
Horrez gain, oinarrizko bi denborek (orain aldia eta passe 
compose) balio generikoa hartzen dute testu mota honetan; 
elkarrekintzazko diskurtsoan, berriz, balore deiktikoa dute bi 
denbora horiek.  

 
- Egile edo solaskideei erreferentzia egiteko unitaterik eza; baita, 

espazio eta denbora deiktikoena ere. 
 

- Izen propioen ausentzia, eta, 1.eta 2.pertsonako izenordain eta 
izenlagunena. Baina ikusten dira 2. pertsona pluraleko formak, 
eta, forma inpertsonalak (frantseseko “on”), interakzio berbalaren 
instantzia orokorretara bidaltzen dutenak [ Adib.: “on peut faire des 
distintions inportantes" (b3)] 

 
Analisi enpirikoari esker dakigu ohiko direla honako ezaugarriok59: 
 

- Balio logiko-argumentatiboa daukaten antolatzaile asko ikusi 
direla. ( Adib.: “En effect, on peut faire des distinctions importantes”) 

 
- Modalizazio logiko asko ematen da, eta halaber, “pouvoir” aditz 

laguntzailearen presentzia. (Adib.:“Il est évidemment difficile d´être 
convaincu” “La douleur peut exister sans le comportement de la douleur”). 

                                           
59 Adibideak Bronckart-ek emandakoak dira (1996, 174.or). 
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- Testuko zenbait segmentu nabarmentzea, halaber, 
berbidaltzearen prozedurak, hala testuaren barnean toki batetik 
beste batera nola testutik intertestu zientifikora: 

 
. prozedura metatestualak [Adib: “jouant son rôle de candenceur 
(pacemaker)”; “une série de concepts, développés ou á “l´état 
pratique”; ] 
 
. testu barneko berbidaltzeak (Adib.:“ Emotion* engendrée par 
l´anticipation” (b2- asteriskoak (*) hiztegi bereko beste definizio batera 
bidaltzen du). 
 
. testuen arteko berbidaltzeak (Adib.:“est décrit dans le chapitre 
Cardiologie du tome II.”) 
 
. modu pasiboan dauden perpausen maiztasuna (Adib.: “L´aspect 
des tracés électrocardiographiques normaux est décrit”) 
 
. anafora pronominalekin konparatuz anafora nominal eta testu 
barneko erreferentziazio deiktikoen maiztasuna. (Adib.: “La 
douleur peut exister sans le comportement de la douleur, et celui-ci sans 
la douleur. Wittgenstein ne songe évidemment pas à contester ces deux 
possibilités”) 

 
Testu mota honen ezaugarrien zerrenda bukatzeko,  diskurtso 

teorikoak aditz dentsitate fidagarria du (0,09 aditz hitzeko) eta sintagmen 
dentsitate handia (1,325 determinatzaile lexikal izen-muin bakoitzeko). 
  

Ikusten denez, testu teorikoaren barnean kokatuko genuke 
azalpenezko testu entziklopedikoa eta berari buruz egingo dugun analisia 
aipatu testualizazio mailakoa izango da. Hona hemen Bronckart-ek 
bereizten dituen “Feuillet textual”-en hiru mailak (ikus 2.4.. taula): 
 

2.4.taula: 
“Feuillet textual” deituriko hiru mailak (Bronckart, 1999) 

 
Azpiegitura Testualizazioa Kontuan hartze 

enuntziatiborako 
mekanismoak 

Plan orokorra 
 
.Tipo teorikoa+sekuentzia 
 
.Tipo narratiboa+sekuentzia 
 
.Elkarrekintzazkoa+sekuentzi
a 
 
.Tipo narratiboa+sekuentzia 

 

 
 
-Konexioa 
 
 
-Izen kohesioa 
 
 
 
-Aditz kohesioa 

 

 
 
-Ardura enuntziatiboak 
 
 
-Ahotsaren gestioa 
 
 
-Modalizazioa 
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Gure azalpenezko testu entziklopedikoa analizatzeko marko hau 
erabili dugu. Entziklopedia testua analizatu ondoren ikusiko da ea guk 
aukeratutako corpusak aipatu izaera duen eta euskarazko gainerako 
azalpenezko testuen eredu izan daitezkeen. Lehenengo eta behin, 
aukeratutako testu corpusa entziklopedietatik jasotakoa denez, printzipioz, 
genero kategorian kokatzeko, testu teorikoaren barnean kokatuko dugu. 
Horrez gain, esan dezagun, testualizazio mekanismoei dagokienez, izen 
kohesioa dela corpus honetan nagusiki aztertuko dugun ezaugarria.  
 

Gure testu enpirikoaren analisia egiteko, Bronkart-ek aipatzen dituen 
ezaugarrietatik abiatuko gara hipotesi mailan. 
 
 
5. Ondorioak 
 

Kapitulu honetan erreferente teorikoak eta, halaber, irakas/ikasgai diren 
edukiak kokatzeko markoa deskribatu dugu. 
Gure lan xede den azalpenezko testu entziklopedikoak batetik, eta bestetik, 
gureganatu dugun ikuspegi sozio-kulturalak, formakuntza diskurtsiboen 
ildotik abiatzen diren teorietarantz joatera derrigortu gaituzte. 
 
 Ildo honetan doazen teoriak deskribatu ditugu "testu pedagogiara" 
edo "hizkuntz ekintzan oinarritutako teoriara" heldu arte. Marko honetan 
definitu ditugu testua atzemateko hiru mailak: testuaren entitate generikoa, 
testu-generoa eta testu enpirikoa. Bigarren eta hirugarren mailak dira 
didaktikari interesatzen zaizkionak eta horietan jarri dugu arreta. 
 
 Horrela, testu enpirikoak karakterizatzeko lehendabiziko zertzeladak 
ikusi ditugu. Ondoren, testu-generoen unibertso anitz eta nahasira igaro 
gara; bertan, berrikuspen arin bat egin ondoren, generoak lantzeko 
arrazoiak ikusi ditugu, eta, didaktikarako dauden proposamenak aztertu. 
 
 Bukatzeko, gure azalpenezko testu entziklopedikoa marko 
orokorrean kokatu dugu. Hurrengo kapituluan gure lan xede den 
azalpenezko testu entziklopedikoa zehaztasun handiagoz karakterizatuko 
dugu, testu-genero den ikuspuntutik. 
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III. kapitulua: 
 
 Bulgarizazio testua: Azalpenezko testu entziklopedikoa60 
 
 
Sarrera: 
  
     Gure azterketa linguistikorako marko teorikoaren hurbilpena egin 
ondoren, aztergai dugun azalpenezko testu entziklopedikoaren aurkezpena 
egingo dugu. Testu entziklopedikoa bulgarizazio zientifikoaren61 markoan 
sailkatu dugu. Horregatik, lehendabizi bulgarizazio fenomenoaz arituko 
gara. Ondoren, aztergai dugun testu entziklopedikoaz. Bulgarizazio testuak 
aztertzeko, mugakide diren hiru testuon bueltan arituko gara lehendabizi: 
testu zientifikoa, pedagogikoa eta bulgarizaziozkoa. Foucault-ek (1970) 
bezala, pentsatzen dugu eraikuntza diskurtsiboak ( erlijiozko diskurtsoak, 
kazetaritzazkoak, literarioak,...) eragile sozialen esku daudela eta testu 
zientifikoak, pedagogikoak eta bulgarizaziozkoak ere lege honi erantzuten 
diotela. "Toutes les regions du discours ne sont pas également ouvertes et 
pénétrables; certains sont hautement défendues (difféerenciées et 
différenciantes) tandis que d´autres paraissent presque ouvertes à tous les 
vents et mises sans restriction préalable à la disposition de chaque sujet 
parlant" (39.or.) 
 

Laburbilduz, bada, testu zientifikoa, didaktikoa eta 
bulgarizaziozkoak eragile sozial ezberdinen emaitzak dira (igorle, hartzaile 
eta helburu ezberdinen ekoizpenak) eta, beraz, testuan behagarriak diren 
aztarnetan (unitate linguistikoetan) ere nabari dira ezberdintasun horiek. 
Hona hemen horien azterketa egiteko egin dugun ibilbidea: 
 

Lehendabizi, testu zientifikoa eta entziklopedikoa alderatuko ditugu: 
batetik ikuspuntu linguistiko semantikotik eta bestetik, ikuspuntu 
diskurtsibotik. Ondoren, lexikoaren ezaugarriak aztertuko ditugu bi testu 

                                           
60 Genero entziklopedikoaren azpi-multzo bati dagokio aukeratutako testua. Bere izena oso luzea denez, 
“azalpenezko testu entziklopedikoa” deituko diogu, badakigun arren bere testu-fase batean ”ekintzak 
deskribatzen” direla (fabrikazio prozesuaren ekintzak, fenomeno baten osaeraren ekintzak, etab). 
61 Bulgarizazioa oso fenomeno berria da (XIX. mendearen erdialdekoa). Bere zentzu zabalean hartuta, 
fenomeno honek bulgarizazio praktika guztiak batzen ditu (telebista, zinea, museoak, erakusketak, 
liburuak, etab.). 
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horietan. Azkenik, dibulgazio testuaren ezaugarriak aztertuko ditugu: 
bulgarizazio-testuaren rol soziala, izaera eta interesa, generoak eta 
komunikazio parametroak. 
  
Hona hemen mugakide diren hiru testu motak (Rosat, 1995): 
 
 

3.1. taula: 
Genres de discours scientifique, didactiques et de vulgarisation (Rosat, 1995) 

 
GENRES  

  Ecrits Oraux 
D. Scientifique Article scientifique 

Monographie 
Traité 

Cours 
Exposé 

D. Didactique Manuel 
Instructions 
Officielles 

Cours 

D. de vulgarisation Article de revue 
Encyclopedie 
Documentaire 

Conférence 

 
 

1. Bulgarizazio testuak eta beren auzokideak 
 
1.1. Testu zientifikoa versus testu entziklopedikoa 

 
Testu zientifikoaren eta entziklopedikoaren arteko mugak zehaztea 

eta desberdintasunak nabarmentzea komeni da. Hori izango da, hain zuzen, 
atal honen egitekoa. Loffler-Laurian (1983) autoreak, diskurtso zientifiko 
idatziaren sailkapena egiten du, sailkapen hori bi ardatzen inguruan 
eraikitzen duela: batetik, komunikazio-egoeraren irizpideak erabiltzen ditu 
(igorle eta hartzaileen nortasuna); eta bestetik, mezuaren euskarriaren 
izaera.  

 
Lehendabiziko ardatzean, igorlearen eta hartzailearen funtzioa edo 

gaitasun maila bereizten ditu: igorlea (ikertzailea edo bere bozeramalea) 
faktore egonkorra ikusten du; hartzailegoa, berriz, aldakorra, anitza. Hona 
hemen aipatu bi parametroen arabera eginiko sailkapena: zientzia-diskurtso 
espezializatua, zientzia-diskurtso erdibulgarizatua, zientzia-diskurtso 
bulgarizatua, zientzia-diskurtso pedagogikoa, tesi edo memoria tankerako 
diskurtsoa eta zientzia-diskurtso ofiziala (Ikus 3.2. taula). 
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3.2. taula: 
Zientzia-diskurtso idatziaren sailkapena, Loffler-Laurian-en (1983) teorizazioaren 

arabera eginiko taula. 
 

 Igorlea Mezua Hartzailea 
Zientzia-diskurtso 
espezializatua 

. Ikertzaile 

. + batzuetan teknikaria 
Euskarria: aldizkari 
espezializatua 

.Zientzia-ikertzailea 

.Teknikaria 
Zientzia-diskurtso 
erdibulgarizatua 

.Ikertzailea 

.Batzuetan kazetaria 
Eremu asko batzen duen 
aldizkaria 

.Formakuntza 
unibertsitarioko hartzailea 

Zientzia-diskurtso 
bulgarizatua 

.Kazetaria Eremu asko batzen duen 
aldizkaria 

. Hartzailego zabala 

Zientzia-diskurtso 
pedagogikoa 

.Irakaslea .Eremu bakar baten inguruko 
obra 

.Ikaslea 

.Espezializazio bidean 
dagoen ikaslea 

Tesia edo memoria 
tankerako diskurtsoa 

. Ikaslea (aditu bihurtuta) Eremu zehatza batzen duen 
dokumentu ez oso luzea 

. Aditua 

.Irakaslea 
Zientzia-diskurtso ofiziala . Ikertzaile aditua (edo 

taldea) 
.Administrazioa 

. Forma egonkorra duten 
formularioak 
.Txosten laburra 
.Testu funtzionala 

.Espezializatua ez den 
instantzia ofiziala 

 
Esan dezagun, Loffler-Laurian-en (1983) sailkapenaren arabera, 

zientzia-diskurtso erdibulgarizatua eta zientzia-diskurtso pedagogikoaren 
tartean sailkatzen dugula aztergai dugun entziklopedia testua. 
 
1.2. Testu-genero ezberdinak, ezaugarri ezberdinak 
 

Bulgarizazio testuen eta beren auzokideen arteko ezberdintasunak 
izaera askotakoak dira. Guk hona bi ekarriko ditugu adibide modura: bata, 
nozio bera –kasu honetan definizioa– genero-mota ezberdinetan emateko 
moduari dagokio, eta bestea, lexikoa erabiltzeko moduari. Bigarren hori 
erabat lotzen dugu izen-kohesio mekanismoaren barruan aztertuko ditugun 
anaforekin. 
 
1.2.1. “Definizioa” emateko moduak 
 

Loffler-Laurian (1983) autoreak "definizioa" nozioaren trataera 
aztertu du 3.2. taulan aipatu testuetan. Dakigunez, "definizioa" zientzia-
diskurtsoaren nozio arrunta da, testuan zehar maiz ematen dena. Aipatu 
autoreak testu corpusa aztertzean hiru ondorio nagusi atera ditu:  

a) Nozio hau modu desberdinez gauzatzen da, hots, guztiak 
deskribapenak izanik, modu desberdinez deskriba daitezke;  

b) Deskribatzeko modu desberdinek ondorio linguistikoak dituzte, 
hots, unitate linguistiko desberdinez gauzatzen da operazio hau;  

c) Deskribatzeko moduaren distribuzioa testu-moten araberakoa da; 
beraz, unitate linguistikoak ere testu motaren arabera banatzen 
dira.  
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Hiru ondorio horiek interesgarriak dira bai hizkuntzen 
irakaskuntzarako bai itzulpen eremuan lanean ari direnentzat. Hona hemen, 
era laburrean, "definitzeko" Loffler-Laurian-ek aurkitutako bost kategoriak 
eta bakoitza gauzatzean frantsesez hartzen dituen unitate linguistikoak:  
 

a) Izendatzea. Elementu batek bestea definitzen du; batek 
linguistikoki esanahi zabala du, eta besteak informazio osagarria 
eskaintzen dio lehendabizikoari. Bien arteko lotura aditz 
espezifiko batez egiten da. Izendapena bulgarizazio testuetan  eta 
didaktikoetan agertzen da maiz. Gutxiago zientzia-testu 
espezializatuetan. Kategoria honetan ondoko aditzak nagusitzen 
dira: deritzo, deitzen da, esaten zaio etab. [Adib.: “Nous tiendrons compte de ces 
paricularités en dénommant l´axe et son plan normal respectivement axe et plan 
d´”association”; “Cette phase d´initialisation s´appelle le bootstrap (ou chausse-
pied)”] 

 
b) Baliokidetasuna. Frantsesez “être” aditza erabiltzen da maiz. 

Parentesiek ere rol bera betetzen dute. (Adib.: “Les macles d´indices 
faibles sont des bicristaux dont aucun angle de désorientation n´est petit.”) 

  
 
c) Karakterizazioa. Forma anitzak daude karakterizazioa 

adierazteko, hala nola, adjetibazio nominalak (izenondoak edo 
erlatibozko proposizioak); aditz adjetibazioak (aditzondoak, 
modalizatzaileak,..). (Adib.: “Examinons pour le moment le tube-image noir 
et blanc: il s´agit d´une ampoule de verre scellée dans laquelle on a fait un très bon 
vide.”) 

d) Analisia. Objektu bat bere osagaietan zatitzea da analisia. Analisi 
modura uler daiteke objektu baten ezaugarrien batura. 
Horretarako erabiltzen diren moduak, "osatzen da, batzen ditu,..." 
eta antzekoak dira. Definizio-mota hau diskurtso pedagogikoaren 
ezaugarri nabaria da. Testu espezializatuetan eta 
erdibulgarizatuetan ere ematen da, gehienetan testuaren hasieran, 
testuaren hurrenkera adierazteko, hain zuzen. (Adib.: “Une maille est 
simple ou élémentaire si elle ne contient pas d´autres noeuds á le intérieur.”) 

 
e) Funtzioa. Objektuaren helburua, erabilera, dituen aukerak eta 

eduki ditzakeen ondorioak agertzen dira definizio mota honetan. 
Hona hemen maiz ematen diren aditzak: balio izan, erabiltzen da, 
gai izan, eramaten du, ahalbideratzen du,. Deskribapen-mota hau 
bulgarizazio testuaren ezaugarri tipikoa da. (Adib.: “[...] les 
constructeurs livrent avec leur machine un programme appelé programme 
d´assemblage, capable d´effectuer la conversion d´un texte [....]”) 
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Esandakoaren arabera, ikusten da zientzia testu espezializatuen testu-
azalean eta dibulgaziozko testu-azalean ematen diren ezberdintasunak bien 
komunikazio egoeren arteko ezberdintasunetan oinarritzen direla.  

 
 
1.2.2.Zientzia-diskurtso espezializatuak eta dibulgaziozkoak: 
Lexikoaren ezaugarriak 

 
 Hartzailego zabal bati zuzendutako zientzia-testuaren lexikoa aztertu 
nahi izanez gero, ez da nahikoa hitzen azterketa soila egitea, testu mota 
honetan erreferentziakidetasunak eta birformulazio nozioak hartzen dute 
tokia lexikoaren azterketan (Beacco & Moirand, 1995). Birformulazio 
operazioak  objektu beraren berridentifikazioa ahalbideratzen du; Borel-
entzat (1991) diskurtsoaren eremuan, birformulazioarekin ez da 
aurrekoaren operazio bera egiten, aldiz, erreferentzia hartzeko hirugarren 
modu bat da hauxe. Hezkuntz zientzietan operazio honek jokatzen duen 
rola oso inportantea da Borel-entzat, “intuiziozko” nozioak “kontzeptu” 
bihurtzeko erabiltzen baita: 
 “Les operations  de reformulation jouent un rôle considérable dans les discours en 
sciences humaines qui construisent leurs objets par description á partir d´un “terrain” 
empirique pour en tirer des ébauches ou des fragments de modèles théoriques” (Borel, 
1991, 49.or.)  
 

Bestalde, eta  Mortureux (1993) autorearentzat zientzia testuan eta 
bulgarizaziozkoan ere, komunikazio-prozesuan, lexikoari dagozkion 
terminoak erabiltzeko malgutasun handia somatzen da62. 
 

Jacobi (1984a) autorearentzat lexiko kontuetan egin dio zientzia-
diskurtsoak hizkuntzari ekarpenik handiena. Diziplina bakoitzak 
terminologia bat eraikitzen du eta hitz bakoitzari bere zentzu propioa 
ematen dio. (44.or.) 
 
 Diskurtso espezializatu eta bulgarizatuaren lexikoa aztertzeko,  
Mortureux-ek (1993) paradigma birformulatzaileak identifikatu eta 
aztertzen ditu. Batetik, sorburu den terminoa analizatu egiten du eta, 
ondoren,  berau izendatzeko erreferentziakidetasun espresioen arteko 
ezberdintasunak  –distantziak– ikusten ditu; eta bestetik, beren erabilera, 
hau da, alderdi soziologikoak –funtzioak, errepresentazioak, baloreak– 
aztertzen ditu. 
 

                                           
62 Birformulazio-mekanismoak ditugu hemen. Horiek kohesio-mekanismoen arteak kokatzen ditugu, eta, 
beraz, IV. kapituluan aztertuko ditugu. 
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 Modu horretara, testuan objektu bera izendatzeko erabilitako 
birformulazioen arteko erlazio semantikoak aztertzen ditu –gai bera 
izendatzeko definizioen zerrenda eta termino bera izendatzeko 
erreferentekideen zerrenda alderatuz–. 
 

 Beacco & Moirand (1995, 35.or.) autoreek  hiru multzo handitan 
banatzen dute erlazio horien izaera:  

a) sinonimia, antonimia, parasonimia, hypo/hyperonimia bidezko 
erlazioa. Erlazio horiek lexiko espezializatuaren antolaketa 
adierazten dute. Hona hemen adibide bikotea: endocardia 
bakterianoa  infekzio larria  bihotzeko gaixotasuna  
gaixotasuna (Moirand,1994); ultzera  zauria  trastornoa 
(Gazteen Entziklopedia, 1992)  

b)  metonimia bidezko erlazioak, eremu teknologikoetan maiz 
gertatzen dira. Erlazio honen bitartez hitz teknikoa baztertu eta 
ordezkoa aurkitzen da, bere funtzioaz edo beste ezaugarri batez 
ordezkatuz. Hona hemen adibide bat: “minitel”a, telematika 
alorrean videotex sistemaren derrigorrezko terminala da, baina 
zenbait gizarte komunikabidetan “zerbitzu” hitzaren bidez 
berrartzen da kontzeptu hori (Moirand &beste batzuk, 1993);  

c) erlazio metaforikoak, aipatu aurreko biak ez bezala, hauek 
diskurtsoaren mugetan kokatu behar dira. Hona hemen adibide 
bat: aurreko adibidean “minitel” hitzaren ordez “ ce vénérable 
bébé" (Reboul-el aipatua, 1994) edo laser izpiak izendatzeko " 
lifting ou lumière de jouvence" erabiltzea (Mortureux, 1993). 

 
 

Bi adibide horiekin –definizioa emateko era eta lexikoaren 
erabilerarekin– erakutsi nahi izan dugu testu-genero ezberdinetan 
behagarriak diren ezaugarri ezberdinak atzeman daitezkeela, eta, gainera, 
horien jatorria komunikazio egoeraren parametroen arabera izaten dela. 
Beraz, aztergai dugun "azalpenezko testu entziklopedikoa" 
karakterizatzeko, aurrera egingo dugu eta bulgarizazio testuaren 
ezaugarrietara etorri. 

 
2. Bulgarizazio testua 

 
Zientziaren bulgarizazioa oso fenomeno berria dugu; XIX. 

mendearen erdialdera sortu zen, zientzilarien eta gizarte xumearen artean 
zientziaren ezagutzak partitzeko helburuarekin. Dakigunez, ordura arte 
zientzilari pribilegiatuen erresuma itxia zen zientzia.   
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60ko hamarkada izan zen bulgarizazioaren momenturik gorena. 
Mundu zientifikoaren eta egunerokotasunaren arteko komunikazio eza izan 
zen honen hazkuntzarako faktorerik garrantzizkoena. Orduz geroztik 
eragile sozial guztiak arduratu dira mundu zientifikoaren eta hartzailego 
zabal baten arteko zubiak luzatzen. Zubi horiek bulgarizazio praktika 
ezberdinen bidez eraikitzen dira. 

Bulgarizazioa, bere zentzu zabalean hartuta,  edozer zientziaren 
transmisiora egoki daiteke: natur zientzia, medizina, historia, artea, 
ekonomia,  soziologia, psikologia etabetara. Gainera, bere transmisioa 
egiteko moduak erabat dinamikoak izanik, gero eta bide anitzagoak 
erabiltzen ditu  zientziaren jakintzak gizarte maila guztietara hel daitezen. 
Fenomeno honen  hastapenetan, bulgarizazioa testu idatzian soilik gauzatu 
bazen ere, gaur egun zientziaren ezagutza "arrunt" bihurtzeko urratu diren  
bideak ugari eta anitzak dira dagoeneko: telebista, museoak, erakusketak, 
hitzaldiak, hizketaldiak, eztabaidak, zinea, liburuak, aldizkariak, 
entziklopediak, etab.   

 
Beraz, eta bulgarizazioaren kontzeptua gehiago zehazteko, esango 

dugu bulgarizazioari esker, hartzailego zabal batek zientziaren ezagutza 
partitu ahal duela, bide batez, ezagutzaren sozializazioa ahalbideratuz 
(Jacobi, 1988; Schiele & Jacobi, 1988;  Jacobi, 1990). 
 
 
2.1.Bulgarizazioaren rol soziala 
 
 Gizartean ez dago adostasunik bulgarizazioaren rol soziala 
definitzean. Autore batzuen ustez, bulgarizazioak ezin du zientziaren 
sozializazioan parterik hartu (Boltansky & Maldidier, 1977). Beste batzuen 
ustez, aldiz, bulgarizazioa zientziaren praktiken luzapena da, nahiz eta 
oraindik ere,  zenbait gabezia dituen (Jacobi, 1990, 86.or.). 
 
 Bulgarizazioari emaniko rol soziala ukatzen diotenen zergatia izaera 
soziologikoa da. Iritzi honetara lerratzen diren autoreentzat eragile sozialen 
artean dagoen distantzia oso faktore inportantea da zientzia bat 
transmititzeko.  
 
 Bulgarizazioari zientzia hedatzeko rola onartzen dioten zenbaitek, 
halere, kritikatu egiten dituzte bulgarizazio-lan batzuk: hainbat lanetan 
ematen diren kontzeptuak modu lausotuan emateaz gain, zientzien 
kontzeptuak modu nahasgarrian ere adierazita ematen direlako.  
 

Ildo honetan, bulgarizazio testuak "irakurlearen engainatzaile" izan 
daitezkeela ere esaten da: zientziaren itxurazko zeinuak jasotzen dituzte 
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soilik, hala nola, lexikoa, hizkuntza, irudiak, neurriak,... (Schiele & Jacobi, 
1988).  

 
Aldiz onartzen da badaudela egon, kalitate oneko bulgarizazio 

testuak, zeintzuk erabiltzaileari autoformaziorako  tresna bikaina 
eskaintzen baitiote (Jacobi, 1990). Hori da, hain zuzen, bulgarizazioari 
ematen zaion egiteko garrantzitsuenetarikoa: autoformazioa.  

 
Beraz, Jacobi-rentzat (1990), bulgarizazioaren funtzioa hartzailego 

zabal bati zientzia helaraztea da,  irakurleak modu autonomoz jaso ahal 
izan dezan. Zentzu zabal batean hartuta,  zientzia bulgarizatzearekin uler 
daiteke, besteak beste, lantokietan zientzia hedatzea, langilegoaren 
formakuntza ziurtatuz; eta horretarako, esaterako, hainbat lanabes erabili, 
hala nola: argitalpenak, hitzaldiak, kultur ekintzak, etab.  

 
Horrexegatik, aipatu autoreak diskurtso-mota hau oso baliogarri 

ikusten du, nagusiki, zientziak bere izaera puruan  gizartean hedatzeko 
dituen gabeziak betetzen dituelako. 
   
 Fayard (1999) autorearen ustetan mende honen azken laurdenean, 
arras aldatu dira zientzia dibulgatzeko estrategiak: zientziaren interesean 
zentratuta egotetik, espezialista ez diren interes eta arduretan zentratzera 
pasa dira. Bere esanetan: “A partir de 1999...el conocimiento gira alrededor 
del público”. 
 

Bukatzeko, ez dugu ahaztu behar, zientziaren alorrean lanean ari 
diren estamentu guztiek (ikertzaile, laboratorio, etab.) interes handia dutela 
ahalik eta hartzailego zabalenera helarazteko,  aurkikuntza berriak, zein  
merkaturatzen dituzten produktuen ezaugarriak. Hartzailego hori anitza 
izanik (medikuak, industriariak, marketing zerbitzuak, hartzailego 
zabala...), kasuan kasuan modu egokiena aurkituko da horretarako. Zientzia 
berriak hartzailego zabalari hedatzea (bulgarizatzea), zientziaren 
kontraleiho bat da, baina ezinbesteko elementua (Jacobi, 1988). Horregatik, 
zientziaren arloko ikerkuntzan ari diren estamentu gehienek egiten dituzten 
ebaluaketetan –ikertzaile zein laboratorioek– oso kontuan dituzte honelako 
argitalpen eta hedatze lanak. 
 
2.2. Bulgarizazio testuaren izaera  
 
 Testu zientifikoa onartu izan da bulgarizazio testuaren sorburu edo 
"lehen diskurtso", Bajtín (1982) autorearen esanetan. Beraz, bulgarizazio-
diskurtsoa bigarren mailako diskurtsoa da. Diskurtso/testu honen inguruan 
ikerketa ugari dago eta guztiak bi multzo handitan bana daitezke: 
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hizkuntzaren ikuspuntutik aztertutakoak (Authier, 1982b; Mortereux, 1982, 
1986, 1995; Jacobi, 1984b; Peytard eta beste batzuk, 1984) eta 
soziologiaren  ikuspuntutik aztertutakoak. Guk hemen hizkuntzaren 
ingurukoei helduko diegu soilik. 
 

Horrez gain, aipatzekoa da testu mota honen ezaugarriak direla-eta 
(bigarren  diskurtsoa izatea), beste testu mota batekin alderatuz analizatu 
izan dela, nagusiki. Hona hemen horietako lan batzuk: diskurtso 
pedagogikoa eta bulgarizazioa (Beacco eta Moirand, 1995); 
Entziklopediako artikulua eta Kontsultarako artikuluak (Rosat, 1995); 
Zientzia testua eta dibulgaziozko testuen lexikoa (Mortureux, 1995); 
Diskurtso zientifikoa, pedagogikoa eta bulgarizatua (Mortureux, 1986); 
enuntziakeraren eragina  azalpenezko hiru testuetan: entziklopedia-testuan, 
testu-liburuetan eta egunkarian (Plazaola Giger, Rosat, Canelas-Trevisi, 
1995); Hizkuntzaren didaktika eta  bulgarizazioa (Mortureux, 1986); 
sekuentzia-motak azalpenezko testu pedagogikoetan eta dokumentatzeko 
obretan (Canelas-Trevisi eta Rosat, 1997). 
 

Testu mota honen izaeraren ideia berreskuratuz, hona hemen nola 
heltzen den testu bat zientzia-testu izatetik bulgarizazio testu izatera. 
Bilakaera hau hizkuntzalaritzaren arlotik aztertuz gero, testuaren 
“birformulazioaz” hitz egiten dute autore guztiek, hau da, zientzia-testua 
sorburu hartuta, konstzienteki edo inkonstzienteki eginiko birformulazio 
bidez, bulgarizazio testu bihurtzen da. (Mortureux, 1986, 1995; Jacobi, 
1984a; Peytard, Jacobi & Petroff, 1984). Testuaren birformulazio horiek 
parafraseen despliege bezala ulertu behar dira, non batzuetan terminoaren 
birformulazioak ematen diren, eta, beste batzuetan, ideia osoarenak. 
Birformulatzeko moduak lausotzeraino eraman dezake hitz-zientifikoen eta 
izen arrunten arteko gatazka; paradoxa honek bulgarizaziotik banaezineko 
ezaugarria dirudi (Mortureux 1982 eta 1988; Jacobi, 1986). 

 
 

2.3. Zientzia bulgarizazioaren generoak 
 

Hemen aipatuko diren ezaugarrietara lotzen ditugu gure lan honetako 
fase esperimentalean, informazioa jasotzeko ikasleei pasa zaien bideo-
zintaren testua, ikasleek "sekuentzia didaktikoan" landu dituzten testu 
entziklopedikoak, ikasleek ekoiztutako testuak, eta analizatzen ditugun 
testu-entziklopediko kanonikoak. 
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Ikasleei informazioa jasotzeko ematen zaien bideo-zintako testua63, 
bulgarizazio-zientzian sailkatzen dugu bete-betean, "kontsumitzaileen 
formakuntzarako" sortua delako, eta, beraz, produktu baten  (melokotoia 
urazukretan) fabrikazio prozesua azaltzeaz gain, testuaren hirugarren fasean 
tonuera didaktikoa areagotu egiten delako, bertan kontsumitzaileei 
aholkuak eta gomendioak ematen baitzaizkie. 
 

Bulgarizazio-zientifikoko testuak, testu den heinean, eta gainerako 
testuen antzera, zientifikoa eta didaktiko-pedagogikoen antzera, kasu, ez du 
entitate homogeneorik osatzen, aldiz, hiru generotan bana daiteke: aldizkari 
espezializatua, entziklopedia eta dokumentatzeko obra (Rosat, 1995).  Guk 
hemen, bulgarizazioaren generoaren barruan, beste batzuk ere aipatuko 
ditugu. Sarreran esan bezala, zientziaren bulgarizazio bideak ugari eta 
heterogeneoak dira. Generoak eta testuak, gizarte eta kultura baten 
adierazgarri guztiak bezalaxe, dinamikoak eta aldakorrak dira, gizartearen 
beharretara egokitzeko gaituak, alegia.  (Bronckart, 1991) 

 
Aipatu dinamikan kokatzen dugu zientzia-bulgarizazioaren euskarri 

eta bideen ugaritze eta dibertsifikatze fenomenoa. Hona hemen aldaketa 
horien zenbait faktore eragile:   

1) Mendebaldeko gizartearen antolaketa soziala eta denboraren 
erabilera: gero eta gauza gehiago egin nahi dugu denbora 
laburrean;  

2) Zientziaren bilakaera azkarra eta ikerketen nondik-norakoen 
informazioaren zehaztasuna;  

3) Informazio-iturrien ugaritasuna eta azkartasuna: fenomenoa 
gauzatu den unean bertan dakigu zer eta non gertatu den; 

4) Hirugarrenaren ondorio izan daitekeena, hein handi batean, 
behintzat: historian inoiz baino jende gehiagok du inplikazio 
zuzena zientziaren aurrerapenetan. Inplikazio hori arlo zientifiko 
desberdinetara hedatzen da, hala nola: osasuna (medizinen, 
txertoen eta abarren aurkikuntzak,  prebentzio gaiak, aurkitutako 
gaixotasun berriak, ...), soziologia eta ekonomia (migrazioen 
zergatiak, irtenbide ekonomikoak, kausak, ondorioak, gatazkak 
ulertzeko gutxieneko kontzeptuak...), ekonomia (zer dela eta 
isladatzen dira mundu osoan  geografikoki eta kulturalki urrun 
dauden herrialdeetako gorabeherak?, zer da globalizazioa?,...), 
psikologia (gurasoei zuzendutako ezagutzak, zoriontsu izateko 
edo komunikazioa hobetzeko kontuan izan beharrekoak,....), 
historia (nola ulertu munduan dauden gatazkak, iritzi 
kontrajarriak eta berauen arrazoi historikoak, kolonia izan diren 
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herrialdeen lehengo eta gaurko egoerak ulertzeko, noiz eta zelan 
egin ziren lurraldeen banaketak,...), elikadura (jaki transgenikoak, 
jakien osakera, kontsumorako arauak,...) eta abar.  

 
Zientzia-bulgarizaziorako iturriak hain dira ugariak, sarri askotan 

gure garaikide batek ez du jakingo esaten non entzun, ikus-entzun edo 
irakurri duen zientzi-informazio jakin bat.  

 
Ildo beretik, gure eskoletako haur batek zientzia-kontzeptu bategatik 

galdetzean,  naturaltasun osoz erantzun dezake: “ez dut inon irakurri baina 
pelikula batean ikusi nuen”. Horregatik aipamen berezia behar dute izan, 
nahiz eta gero guk hemen aztertu ez, azken urte apurretan han-hemenka 
sortutako bulgarizazio-genero eta euskarriek.  

 
Horiek guztiak mass mediako zenbait argitalpeni dagozkie: 

idatzizkoak  
 –egunkarietako orri berezietan ematen direnak eta aldizkari espezializatu 
propioki ez direnak–; ikus-entzutezkoak –telebistan noizean behin ematen 
diren zientzia, teknologia edo ekonomiari buruzko erreportajeak, mahai-
inguruak–; interaktiboak –merkatuan salgai dauden bideo-zinta edo CD-ak, 
Interneteko elkarrizketak, etab.–. 

 
 Bestalde, sortutako zientziaren bulgarizaziorako bide berriek –testu-

erak edo genero berriak–, gizarte-mailan ezezik, maila indibidualean eta 
kulturalean ere zenbait estrategia berri garatzen ari dira –hala informazio 
jasoketarako estrategietan nola idazteko estrategietan–. Batetik, gizarte eta 
kultura mailan, horiek guztiak zientziaren kontzeptuak eskuratzeko, kultura 
berria sortzen ari direlako gizartean. Eta, bestetik,  maila psikologikoan, 
praktika dibertsifikatu horiek, kontzeptuak jasotzeko garatzen ari diren 
estrategiei dagokienez, estrategia berriak garatzen ari direlako erabiltzeen 
artean (Schneuwly, 1993). 

 
 

3. Azalpenezko testu entziklopedikoa 
 

3.1. Sarrera 
 
 Hemen "azalpenezko testu entziklopedikoa"  definituko dugu 
zehazkiago. Horretarako, "hizkuntz ekintzan oinarritutako teoria" hartu da 
oinarri. Aurreko kapituluan  diskurtso teorikoaren barnean karakterizatu 
dugu. Beraz, ezagutzen transmisioan kokatutako diskurtsoa dugu. Bi 
erreferentzia edukitzea dakar horrek: bata kognitiboa eta bestea 
enuntziatzaile eta hartzaileen arteko harreman hierarkizatua. 
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 Aztergai dugun "azalpenezko testu entziklopedikoa" ahalik eta 
zehatzen karakterizatzeko, testu honen ekoizpen baldintzak eta testu 
barruko eraikuntzaren analisirako mailak hartuko ditugu ardatz modura:  
antolaketa, testualizazio mekanismoak (konexioa eta kohesioa) eta kontuan 
hartze enuntziatiborako mekanismoak. (Testualizazio mekanismoak eta 
kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak,  IV. kapituluan aztertuko 
ditugu). 
 
3.2.Azalpenezko testu entziklopedikoaren ekoizpenerako baldintzak 
 

II. kapituluan ikusi dugun bezala, Bronckart-ek (1996) testuen 
analisirako proposatutako eskemari jarraituz, hona hemen ekintzen 
deskribapenerako testu entziklopedikoaren komunikazio-egoera sozialaren 
parametroak. 
  
 Toki soziala 
Bi egoera sozialetan koka daiteke testu hau: eskola toki sozial 
instituzionalean eta jakintzaren transmisioan oro har. 

 
Helburua 

Azalpenezko testua deitu diogu, hain zuzen, azaltzea delako testu honen 
helburu orokorra. Grize (1981) eta Borel (1981b, 19.or) autoreek 
“azalpenaz” ematen duten definizioetara lerratzen gara. Hona hemen: 
 
“Expliquer c´est faire comprendre quelque phénomène ou quelque événement, c´est 
modifier chez soi ou chez les autres un état de connaissances” (Grize, 1981 ) 
 
“ une explication est la structure communiquée et énoncée d´un savoir concernant des 
événements et des processus donnés de l´expériencie oú des objets apparaissent en 
relation avec d´autres, avec des propriétés dont certains sont directement accessibles et 
d´autres construites” (Borel, 1981b, 19.or) 
 

Hartzaileari, fenomeno jakin bati buruzko jakintza zientifiko 
bulgarizatua pasatzea da testu honen xedea. Beraz, bere zentzu zabalean 
hartuta,  jakintza mota bati buruzko arazoa konpontzea da honen helburua. 
  

Horrekin batera, testu honek  jakintzen sozializazioa erraztu egiten 
du; ondorioz, partaidetza ekitatiboagoa eskaintzen die eragile sozial guztiei. 
(Jacobi, 1988, Schiele&Jacobi, 1988, Jacobi, 1990)  
 
 Bestalde, bulgarizazio-zientzia, eta honen barnean testu 
entziklopedikoa, autodidaktikarako tresna baliotsua da (Jacobi, 1990). Iritzi 
honek, zientzia bulgarizazioaren kontra dauden korronte guztiak jartzen 
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ditu hankaz gora, helburu didaktiko garrantzitsua atxikitzen baitzaio genero 
honi. 
 
Idatzizko hiru generoen helburu zehatzak azalduko ditugu hemen: 
 
-Aldizkari espezializatuaren helburua, besteak beste: garaikidetasun 
zientifikoaren egoera hedatzea. Beraz, ekintza puntuala da, eta ez progresio 
baten barruko atala. (Beacco, 1991) 
 
-Entziklopedia alfabetikoaren helburua, besteak beste: jakintzaren irudi 
biltzaile (acumulativa) edo totalitarioa transmititzea. (Rey, 1982,18-19 orr.) 
 
-Entziklopedia sistematikoa eta obra espezializatuaren helburua, besteak 
beste, corpus mugatu baten barruan, corpusari konpatiblea zaion imagina 
bat edo asko proposatzea. (Rey, 1982, 9.or.)  
 
 

Igorle/hartzailearen arteko interakzioa 
 
Ezagutzen transmisioaren egoeran garrantzizkoa da 

igorle/hartzailearen arteko interakzioa. Ezagutzari dagokionez, 
enuntziatzaileak eta hartzaileak posizio neutrala hartzen dute (Borel, 1981a, 
27.or). Enuntziatzailea jakituna da eta, beraz, bien arteko erlazioa 
hierarkizatua da enuntziatzailearen alde, bera baita ezagutzaz dakiena. 
Berari dagokio hartzailearen jakintzetara egokitzea eta  hartzaileari falta 
zaion jakintza maila ebaluatzea; berak modulatuko du  diskurtsoa; 
horretarako, ebidentea izan daitekeena saihestuko du eta ulertzeko orduan 
suerta daitezkeen hutsuneei aurre egiteko ezagutzen dituen baliabideak 
erabiliko ditu. Bestalde, ez du hartzailearen partetik erantzunik espero.  
Igorle/hartzailearen arteko estatusa aldakorra izango da, arestian esan 
bezala,  igorlearen estatus profesionalaren arabera (kazetari zientzilari, 
etab.) eta  hartzailearen estatusaren arabera (hartzailego espezializatua, 
aditua, hartzailego zabala, sasiletratua, etab.). 
 
 Batzuetan zientzilaria bera da bere diskurtsoa berridazten duena 
(idazle autoberridazlea), eta beste batzuetan, aldiz, kazetari zientzilaria da 
beste zientzilari baten diskurtsoa berridazten duena (idazle hetereo-
berridazlea)(Peytard, Jacobi & Petroff, 1984, Peytard & Moirand, 1992b, 
70.or.)  
 Bata zein bestea, igorle gaituak dira beren zientziaren eremuan. 
Jacobi-ren ustez (1987, 47.or.), gero eta ohikoagoa da zientzilariak berak, 
hartzailego zabal bati begira bere ikerketari buruzko zerbait idaztea, eta 
egunkari batera bidaltzea, argitaratu dezaten. Loffler-Laurian-en ustez 
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(1983), berriz, bulgarizazio lanen igorlea kazetari profesionala da ia 
gehienetan. Idazle honek diziplinan aditua izanik, gehienetan ez du 
ikerketetan parterik hartzen. 
 
 

Igorlearen ikuspuntua 
 

Igorleak jakintzagaiaren inguruko azalpenak eta transformazioak 
ematen ditu. Igorleak gaiarekiko hartzen duen ikuspuntua objetiboa da. 
 

Entziklopedietako testuak eta hartzailea 
 
 Badirudi, aipatu beste bi generoek, bai aldizkari espezializatuak eta 
bai obra espezializatuak ere, nahiko definituta dutela zein den beren 
hartzailegoa. 
  

Lehendabiziko generoaren hartzailegoa, oro har, diziplinaren 
hartzailego aditua da: bai espezialistak eta diziplina horretako espezialista 
ez direnak, baina mugakide den beste diziplina bateko ikertzaile edo 
irakasleak. Bigarren kasuan, obra espezializatuko hartzailegoa ere nahiko 
definituta dagoela dirudi: eskola adinean dauden haur eta gazteak 
(Rosat,1995).  

 
Entziklopediak, berriz, ez du oso definituta bere hartzailegoa; adinez 

aniztasun handia bil baitezake genero honek, eta, halaber, hartzailearen 
aurrezagutzaz ere, gauza bera esan daiteke. Hortik  datozkio entziklopediari 
bere hartzailea identifikatzeko dituen zailtasunak. Indefinizio horrek 
arazoak sor diezaizkioke idazleari zenbait erabaki hartzeko orduan.  

 
Erabaki horiek bi sail handitan banatuko ditugu:  
 
Batetik komunikazio parametroei dagokienez  –idazleak 

parametro horiek aldatzen baititu zientzia-testua entziklopediako testu 
bihurtzean–Eragiketa hau egiteko igorleak bere hizkuntz- gaitasunak 
mobilizatzen ditu komunikazio-egoera jakin bati begira.  

 
Eta, bestetik, mintzagaiari dagokionez, zenbait erabaki hartu behar 

ditu idazleak. Mintzagaiaz hitz egitean, bi alderdi dira kontuan izatekoak: 
1) kontzeptualizazio-maila, eta 2) kulturala. Lehendabizikoari dagokionez, 
pentsamendua dugu, kontzeptuen bidez eraikitzen dena, eta bigarrena, 
sozialki emana etortzen zaiguna, solaskideen artean ezarriko den 
komunikazioa, harreman-espazio jakin batean –espezialisten arteko 
harremana, irakasle-ikasleen artekoa, etab.– (Vigner, 1993).  
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Beraz nolabait esateko, harreman-espazio jakin bakoitzari bere 

formulazio-maila dagokio. Jokoan jarritako berrantolaketa kognitiboaren 
araberakoa izango da esateko modua (Giordan & Vecchi, 1987, 178.or).  

 
Hona hemen esandakoa argitzen duten bi adibide. Biak nozio beraren 

(arnasketaren) bueltakoak dira baina formulazio-maila desberdinak 
dituzte64.  

 
(1) "Arnasa hartu. Airearen oxigenoa aho zein sudurretik hartu eta biriketara 

eraman: Zurinek katarroa zeukan eta izugarri kostatzen zitzaion arnasa 
hartzea" (Lehen hiztegia, Ihardun & Abril, 1991) 

(2) “Arnasketa: bizidunek energia lortzeko burututako oxidaziozko erreakzioen 
multzoa. (Hiztegi Entziklopedikoa, Elhuyar, 1993)  

 
Ikusten denez, batetik bestera pasatzean oinarrizko nozioa mantendu 

egiten da baina erregistro kognitiboan “aldaketak” gertatzen dira.  
 
 
3.3. Azalpenezko testu entziklopedikoaren antolaketa orokorra 
 
 Esan bezala, analisi-maila hau da sakonena. Maila honetan aurkituko 
ditugu testuaren antolaketa orokorra, testu barnean ematen diren 
diskurtso-motak, diskurtso horien arteko artikulazio erak, eta, halaber, 
batzuetan dauden sekuentziak. Antolaketa orokorrak, bestalde, zerikusia du 
mintzagaiaren antolaketarekin. 
 

Testu entziklopedikoaren antolaketa nahiko egonkor mantentzen da 
testu batetik bestera eta bere antolatzeko era narrazioarena besteko 
konbentzionala ez bada ere (Schneuwly, 1988b), honako testuetan tankera 
bereko elementu kontzeptualak (informazioak) ematen dira guztietan. 
Gainera, ekoizpen materialari dagokionez, komunikazio egoeraren eta 
ekoiztutako testuaren artean independentzia osoa dago, ustez. Honek esan 
nahi du entziklopedietako testuen gainegitura nahiko egonkorra izango 
dela, aldaketa gutxi daudelarik batetik bestera (Schneuwly,1988b) . 

 
Entziklopedia-testuen antolaketa orokorrean garrantzi handikoak dira 

izenburua, azpi-izenburuak eta puntuazioaz gain (puntu eta aparte, 
parrafoen banaketa, bi puntuak, puntu jarraiak, ...) elementu ikonografikoak 
(irudiak, argazkiak, eskemak, geziak, zerrendak, laburpen binetak, etab.). 
Halere, aipatu elementu ikonografikoak gure asmotik kanpo gelditu dira, 

                                           
64 Bi adibide horiek guk emandakoak dira. 
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eta, beraz, ez ditugu hemen aztertuko, genero honetako elementu 
garrantzitsuak direla jakin arren. 

 
Guk aztertu dugun testua azalpenezko testu entziklopedikoa izenez 

ezagutuko dugu, baina testu gehienak bezalaxe, gure corpuseko testuak ere 
heterogeneoak dira. Azalpenezko testu hori sekuentzia  (Adam, 1990) 
ezberdinez osatuta dago. Fase ezberdinek osatzen duten sekuentziez, alegia. 

 
Adam-ek (1992) oinarrizko bost sekuentzia deskribatu ditu: narrazio-

sekuentzia, deskribapen-sekuentzia, argudiozko sekuentzia, azalpenezko 
sekuentzia eta elkarrizketa-sekuentzia. Sekuentzia horiek konbinaturik ere 
azal daitezke testu berean. Marko hau baliagarri zaigu analizatzen ditugun 
testuen antolaketa orokorra ulertzeko. 

 
Alabaina, testu enpirikoetan ematen diren sekuentzia batzuk ezin dira 

horrelako sailkapen zurrunean sartu. Hori dela eta, zenbait autorek beste 
bide batzuk urratu dituzte; esaterako, Revaz (1987) autoreak "ekintzen 
deskribapenaz" dihardu; Canelas-Trevisi eta Rosat (1997) autoreek 
sekuentzialitate erdi-narratiboaz hitz egiten dute eta Vigner-ek (1987) 
hainbat deskribapen-mota bereizten ditu, narrazioa eta aginduzko testuaren 
tarteko direnak. Beraz, Adam-en sekuentzia-motak prototipoak dira, gero 
testu enpirikoen analisian gehiago zehaztu behar direnak. 

 
Gure testuaren antolaketa karakterizatu nahian, Canelas-Trevisi eta 

Rosat (1997) autoreen lanetara ere jo dugu. Autore horiek lau antolaketa-
mota aurkitu dute aztertutako corpusean –dokumentu pedagogikoetan eta 
gazteentzako kontsulta materialetan–. Autoreon hasierako hipotesia 
honakoa da: enuntziatzailearen intentzioaren arabera aukeratzen da 
horietako antolaketa-mota bakoitza. Hona hemen: 1) irakaslearen lana 
orientatzea da  sekuentzialitate deskriptibo-injuntiboaren (injonctive) 
intentzioa; 2)  mintzagaiari dagokionez, hartzailearentzat ulergaitzak izan 
daitezkeen alderdiak ilustratzea da azalpenezko sekuentzialitatearen (plan 
explicative) intentzioa; 3) argudiozko sekuentzialitatea helburu 
bikoitzarekin aukeratzen da: batetik, edukiaren egiatasuna frogatzeko, eta 
bestea, edukiaren antolaketa justifikatzeko; 4) azalpen hutsezko plana 65 
aukeratzen da edukiaren antolaketa logikoan zentratu nahi denean. Azken 
kasu honetan, edukia jasotzeko arazorik ez duen hartzailea ikusten du bere 
aurrean enuntziatzaileak. 
 

                                           
65 Autore horiek esana: “Dans les discours de l´ordre de l´EXPOSER, on parle de plan expositif pur. Il 
s´agit d´une forme d´organisation du contenu qui traduit directement les procédés cognitifs du 
raisonnement (Bronckart, 1994b) (Canelas Trevisi eta Rosat-ek aipatua , 1997, 168.or.)  
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Azalpenezko testu pedagogikoetan bi motatako planak aurkitu dituzte 
Canelas-Trevisi eta Rosat (1997) autoreek: bata, azalpen hutsezko plana  
eta bestea sekuentzialitate erdi-narratiboa.  
 

Lehendabizikoetan, azalpen hutsezkoetan, irakasgai den objektuaren 
ezaugarriak enuntziatu definitorioetan hierarkizatuak ematen dira, eta 
horrez gain, ikuspuntu neutro batetik ematen dira azalpenak66. 
Honelako sekuentzietan argumentaziozko eta azalpenezko segmentuek 
antolatzen dute testu osoa. Justifikazio prozedurek ez dute balidazio 
testualik. 
 

Sailkapen honen barnean ikusten dugu gure testuetako lehendabiziko 
fasean ematen den testu-sekuentzia67. Bertan, objektua aurkezten da 
estrategia ezberdinak erabiliz: definizioa, ezaugarrien hurrenkera, etab. 
 

Canelas-Trevisi eta Rosat (1997) autoreek aztertutako testu 
adibideetara etorriz,  sekuentzialitate erdi-narratiboetan68, testuratutako 
erreferentziala garatu eta antolatu egiten da ikasgelako jardueren bilakaerei 
dagokienez. “Irakasle eta ikasleen” jardueren baitan antolatzen da 
mintzagaia (ikus adibidea),  horien aurkezpenak ordena kronologikoa 
gordetzen du, eta, halaber logikoa –irakaskuntza egoeraren gestio 
teknikoetan oinarritua–. Autoreon ustetan, lehen begiradan, segmentu 
horiek sekuentzialitate deskriptibo-injuntiboa erakusten dute. Baina arretaz 
aztertuz gero, ikusi ahal da sekuentzialitate deskriptibo-injuntiboa 
narrazioaren barne gertatzen dela. Autoreontzat sekuentzia deskriptibo-
injuntiboari (errezetari, esaterako) bi ezaugarri falta zaizkio sekuentzia 

                                           
66 Hona hemen azalpen hutsezko testuen adibide bat:”[...] Les textes dans ce contextes sont appelés 
TEXTES THÉORIQUES (TT). Il s´agit, par exemple, de textes scientifiques revelant de différents 
domaines: psychologie, philosophie, etc. Voici, à titre d´exemple, un bref texte théorique (Approche 
textuelle, p.6. )” (Canelas-Trevisi eta Rosat-ek aipatuta, 1997, 170.or.) 
67 Hona hemen adibide pare bat: "Fotosintesi/ Landare berdeek gluzidoak osatzeko burutzen duten 
prozesua, anhidrido karbonikoa eta ura hartuz eta oxigenoa kanporatuz. Fotosintesian ematen diren 
errreakzioak konplexuak badira ere, honela labur daitezke (...)" (5. testua); "Harri/ Lur azaleko 
geologiazko osagaia, mineral batez edo gehiagoz osatua dagoena eta ezaugarri bereziak eta iraunkorrak 
dituena. Harri gehienak gai trinkoak dira. Petrolioa harri berezia da alde horretatik, isurkaria delako. 
Harriak silizez (kuartzoa), silikatoz (feldespatoak, mikak, piroxenoak,...) eta karbonatoz (karikatza, 
dolomia...) daude osatuak, batez ere, eta jatorriaren arabera hiru multzotan sailka daitezke:..."(10. testua). 
68 Hona hemen sekuentzia erdi-narratiboaren adibide bat: “[..] L´enseinant fait chercher dans la suite du 
texte à qui sa rapportent les pronoms. Les élèves trouvent ainsi les noms des personnages qui doivent 
figurer dans la situation initiale. Puis l´enseignant amène les élevès à elaborer un guide de production. 
Cette activité se fait collectivement et doit  aboutir à un guide qui devrait contenir les points essentiels sur 
lesquels les élèves devront porter leur attention lors de la production écrite. Pendant la production, 
l´enseignant rappelle aux élèves que leur guide constitue une aide et qu´ils doivent s´en servir(...). 
L´enseignant lit les productions  des élèves et les amène à faire les remarques qui s´imposent. Par 
exemple: le début du conte est bien adapté, il manque un ou plusiers renseignements, etc. Cette activité 
peut se faire à l´aide du guide de production dont les critères constituent les points de référence pour 
justifier les erreurs et/ou les manques. Parmi les productions des élèves, l´enseignant peut glisser la 
situation originale de conte” (Cahier n.1, p.13). (Canelas-Trevisi eta Rosat-ek aipatuta, 1997, 171.or.) 
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narratibo izateko: identitate enuntziatiboaren eramaile diren subjektuak 
(pertsonaiak, esaterako) eta fikzioaren seinaleak. 

 
Revaz (1987) autorea, ekintzen deskribapena, narrazioa eta errezeta 

egitura sekuentzialak bereizten saiatzen da. Begibistakoa da hiruretan 
denboran kokatutako ekintzen sekuentziak ematen direla. Alabaina, autore 
honentzat denboran kokatu izana ez da baldintza nahikorik narrazio 
izateko. Bere ustetan narrazioak honako baldintzak izan behar ditu: 1) 
konstantea den egile bat (A) gutxienez; 2) A definitzen duten predikatuak 
(X eta X´); 3) denborazko hurrenkera; 4) X eta X´predikatuen 
transformazioa prozesu batean zehar; 5) logika bat, gero datorrena zenbait 
kausaren ondorioz ematen duena; 6) helburu bat "moral" forma hartuko 
duena, esplizitoa edo deribatua. Ekintzen deskribapenak lehendabiziko hiru 
baldintzak betetzen ditu soilik, orduan, narrazioaren pareko da maila 
horretaraino. Bi testu mota horien arteko dibergentziak, alabaina, "logika" 
gaiarekin  agertzen dira (Revaz, 1987, 24. or.).  
 

Gure testuetako “fabrikazio/ osatze/ edo funtzionatze-prozesua” 
sekuentzia karakterizatzeko baliagarri zaigu Vigner-en (1991) teorizazioa. 
Vigner-en esanetan sekuentzia deskriptibo injuntiboa identifikatzeko, 
hasierako egoeratik bukaerara eraldaketa batzuk izan behar dira –teknika 
edo kultura baten logikaren menpe programatutako ekintzen hurrenkerari 
esker ematen diren aldaketak–. 
 

Canelas-Trevisi eta Rosat (1997) autoreek aztertutako segmentuetan 
ikusi dute, testu-adibideko “irakaslea” eta “ikasleen” estatutu enuntziatiboa 
zabuka  dabilela bi entitate hauen artean: sekuentzialitate narratiboaren 
pertsonajearen eta sekuentzialitate deskriptibo-injuktiboaren desberdindu 
gabeko agentearen artean. Paraleloki, jardueren bilakaera irakaskuntza-
egoera idealizatu batetik datorkigu69 –bertan desiragarriak diren egoerak eta 
ondorioak deskribatzen dira–.  

Testu-segmentu horiek, mundu ideal horren antizipazioan eta logika 
baten barneko arau batzuen azalpenaren artean kokatzen dira. 
Sekuentzialitate deskriptibo-injuntiboan, aldiz, sinesgarria dena eta mundu 
testualaren koherentzia bat datoz keinuen eskemarekin eta begien 
bistakoarekin (ebidentearekin); sekuentzia erdi-narratiboetan, aldiz, 
eskenatokia sortu beharra dago sekuentzia horiek ulergarriak izan daitezen. 
Ekintzen hurrenkera ezin da ulertu  justifikazio eta argitze prozedurak 
paraleloki gertatzen ez badira. Edo prozedura horiek sekuentzialitate 

                                           
69 Aipatzekoa da sekuentzia deskriptibo-injuntiboetako jarduerak prebisibleak direla gehienetan, hemen 
emandako adibidean (8), aldiz, irakaskuntza-egoera idealizatu batean kokatzen dira ihardueren 
hurrenkera. 
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deskriptibo-injuntiboa aurrera egiten lagunduko duen narrazio bati lotzen 
ez bazaizkio. 
 

 Vigner-ek (1990) “transformazio” izenez ezagutzen du, hasiera-
egoeratik eta ordezkapen lexikalen bidez, “bukatutako” azken egoerara 
bilakatzen den transformazioa. Aipatu autoreak, prozesu hori sukaldeko 
errezeta mota batekin lotzen du: gordinetik egosira doan transformazioa 
eta antzekoak. Zentzu honetan, gure testuetara etorrita, “fabrikazio 
prozesua”ren testu-sekuentziari honen antz handia hartzen diogu. 

 
Vigner-ek (1990) berak programazio-testuak deituriko enuntziazio-egoera 
berezian kokatzen ditu: idazleak ekintza programa bat aurkezten dio 
irakurleari eta irakurleak ekintza horiek gauzatu egiten ditu. Dena den, hau 
ez da guk hemen aztertuko dugun testuaren kasua, irakurleak  ez baitu 
ekintzarik egin behar. 
 

Hona hemen Adam (1987b, 67.or.) autoreak nola zehazten duen 
injuntibo-instrukzional deritzon sekuentzia. Sekuentzia mota honek ordena 
kronologikoan aurkezten ditu zenbait ekintza-serie. Ekintza-serie horiek 
hasiera eta bukaera daukate eta sakabanatutako elementuek, elkarri 
kateatuz, bat egiterainoko bidea egiten dute. Sekuentzia honen egitura 
guztiz lineala da eta honako testu-generoetan ematen da: sukaldeko 
errezeta, objektu bat muntatzeko jardunbidea, kontsignak eta arauak, jolas 
arauak, gidak eta ibilbideak, etab. 

 
Beste autore batzuen ustetan, testu honen barne-antolaketak 

transformazio algoritmoaren antza du (Greimas & Courtès, 1979); honekin 
esan nahi da testu hauetan operazio hurrenkera ordenatua ematen dela. 
Aipatu operazio-hurrenkerari esker, “a” hasierako egoeratik “b” egoerara 
pasa daiteke, hainbat transformaziori esker. 
 

Revaz-ek (1987) “ekintzen deskribapenak” izena ematen dio 
honelako sekuentziari. Autore honentzat ekintzen deskribapenak bi 
modutara antola daitezke: ekintzen segida ordenatuan eta desordenatuan. 
Lehendabiziko kasuan, gehienetan, ekintzen zerrendaketa egiten da.( Adib.: 
"Parallèlement au développement des sources d´energie, toutes les activités humaines 
vont évoluer. On perfectionne le métier à tisser et on invente le rouet; on durcit le fer. 
On améliore le tour et on invente l´horloge mécanique. On pratique la méthode 
expérimentale en agriculture et on creuse des puits artésiens. On intensifie l´elevage et 
on améliore les vignobles, on adopte la boussole et le gouvernail d´étambot. On 
construit des cheminées, on brûle du charbon, on s´éclaire avec des cierges de cire et 
on imagine la fourchette; on porte des lunettes et le miroir apparaît, on fabrique du 
papier. (Revaz-ek aipatua, 1987, 22. or.) 
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Aipatu bigarren antolaketa-motan, ekintzak modu ordenatuan ematen 
dira. Sekuentzia hauek, testu teknikoetan ematen dira maiz, eta gehienetan, 
eragiketa teknikoak, fabrikazio prozesuak edo animalien garapen faseak 
izaten dira. (Adib.: "La potière racle le fond de son ouvrage. Le tournassage. Finit à 
la spatule d´écaille le plat du fond. Passe au biseautage. Retourne le pot. Donne des 
coups de canif sur le bord opposé au goulot. Ajoute de la terre mouillée là-dessus, lui 
donne la forme de l´anse en l´étirant, enla massant avant de coller le bas contre le pot. 
Un pinçon pour donner la forme".  (Revaz-ek aipatua, 1987, 23.or.) 
 

Bigarren kasu hori da guk hemen aztertuko dugun testuarena. Beraz, 
esanda dago sekuentzia honetan ekintzak modu ordenatuan ematen direla.  
 

Gure testuetara etorrita, esango dugu testu heterogeneoak direla 
barne antolaketari dagokionez; hau da, sekuentzia-mota ezberdinez osatuak 
daudela. Sekuentzia horiek erraz identifika daitezke testuratze baliabide 
ezberdinei esker: parrafoen banaketa, puntuazio-markak, markatzaile 
diskurtsiboak, antolatzaileak, etab. 
Testu gehienetan bi edo hiru fase edo sekuentzia ezberdin bereiz daitezke. 
Gehienetan, hasierakoa azalpen hutsezko sekuentzia dugu (Bronckart, 
1994b; Canelas-Trevisi eta Rosat, 1997); bertan, objektuaren definizioa eta 
horren ezaugarriak ematen dira. Sekuentzia honetan ikuspuntu neutrotik 
ematen dira azalpenak eta arestian aipatu bulgarizazio zientifikoaren 
zenbait ezaugarri identifika daitezke: gaiaren trataera neutroa, igorle eta 
hartzailearen arteko interakzioa (erlazio hierarkizatua igorlearen aldera), 
definizioa, etab. 
 

Bigarren testu-sekuentzian, gehienetan, ekintzen hurrenkera dugu 
(fabrikazio prozesua, osaera prozesua, etab); sekuentzia honetan, Canelas-
Trevisi eta Rosat-ek (1997) aztertutako testuetan bezala, mundu 
enuntziatiboa sortu beharra dago, irakurleak uler ditzan bertatik emango 
diren ekintzen hurrenkera eta objektuen edo fenomenoen garapena. 
Alabaina, guk aztertutako testuetako fenomeno guztiak ez dira 
begibistakoak (ebidenteak) (Adib.: hodeien edo harri sedimentarioen 
formakuntza prozesua) faktore asko direla medio (oso bilakaera geldia 
dutelako; objektu edo fenomeno baten aldaketak ikusiaz bat behagarriak ez 
direlako eta ikerketa bidez ikusi ahal direlako soilik; ulertzeko oinarrizko 
beste kontzeptu batzuk jakin behar direlako, etab); halere, gure kasuan, 
aipatu autoreek aztertutako testuak ez bezala, gureak sinesgarriak dira, 
zientifikoak, eta ez idealizatuak edo hipotesi mailan kokatu beharrekoak. 
Horregatik, testu sekuentzia hau erdi-narratibo modura sailka dezakegula 
uste dugu (Canelas-Trevisi eta Rosat, 1997) mundu enuntziatiboa sortu 
behar dugun ikuspuntutik begiratuz. Sekuentzia erdi-narratiboaren barnean, 
ostera, deskriptibo-injuntiboa den sekuentzia (Vigner, 1991) ere ikusten da, 
eraldaketak jasaten dituen objektua edo fenomenoa den heinean. 



 143

 
Aztergai dugun azalpenezko testu entziklopedikoan "historia" 

pasarteak70 ere ikusi dira; pasarte horiek sekuentzia narratibo izenez 
ezagutuko ditugu. 
 

Laburbilduz, hiru motatako sekuentziak aurkituko dira, nagusiki, guk 
aztertutako azalpenezko testu entziklopedikoetan: azalpen hutsezko 
sekuentziak (definizioa, ezaugarriak, etab.), sekuentzia erdi-narratiboak eta 
deskriptibo-injuntiboak (fabrikazio prozesuaren edo osatze prozesuaren 
ekintzen segida) eta sekuentzia narratiboak (historia). 
Sekuentzialitate bakarra da guztietan ematen dena: sekuentzia erdi-
narratiboak eta deskriptibo-injuntiboak (fabrikazio prozesuari edo osatze 
prozesuari dagokion ekintzen hurrenkerarena); horrek mintzagaiaren 
izaerarekin du zerikusia. Gainerako sekuentzialitateak aukeran ematen dira 
testu bakoitzean. 
 
3.4. Ikasleek ekoiztutako testuen antolaketa orokorra 
 
 Dakigunez, azterlan honetarako erabili diren ikasleen ekoizpenak 
bideo batetik jasotako informazioan oinarritu dira. Hori dela eta, 
antolaketari dagokionez, eredu bera izan dute ikasle guztiek. Gainera, 
mintzagaiarekin batera, testuaren antolaketa ere jaso ahal izan dute ikasleek 
bideotik, eta horregatik, homogeneotasuna espero da beren ekoizpenetan.  
Horregatik, bideoko testuaren antolaketan oinarritu gara ikasleen 
ekoizpenen antolaketa ebaluatzeko. 
 

Bideoko testuak hiru testu fase edo sekuentzia dituela esango dugu, 
hirurak oso ongi desberdinduak. Lehendabiziko bietan entziklopedia 
testuan ikusi den ikuspuntu neutroa ikusi da; hirugarren fasean, ordea, 
enuntziakeraren aldaketa dago, enuntziatzaileak bere burua enuntziatuan 
sartzerainokoa. Azken testu sekuentzian "kontsumitzaileari aholkuak 
ematen zaizkio". Testu hau osatzen duten hiru sekuentzia diskurtso-mota 
ezberdinez berezita daude: 
 

a) Sarrera (azalpen hutsezko sekuentzia) 
b) Fabrikazio prozesuaren deskribapen testua (fabrikazio urratsen 

deskribapena) [Sekuentzia erdi-narratiboa (sekuentzia 
deskriptibo-injuntiboa)] 

c) Ondorioak eta gomendioak (sekuentzia injuntiboa) 
 

                                           
70 Hona hemen adibide bat: "(...)Erdi Aroko alkimistek oparo garatu zuten teknika hau, substantzia 
desberdinak lortzeko egin zituzten saialdietan. XII. mendean jada, alkohola distilatzen zen eta XV. 
mendean zeharo garatua zegoen distilatzeko aparatua.(...)"(58. testua) 
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Beraz, diskurtso-motek ere, kasu honetan, antolaketa orokorraren 
faseen mugak markatzen dituzte. 

Hona hemen eskematikoki nola ikusten dugun "kontserbak" testuaren 
antolaketa modu eskematikoan: 
 
{azalpenezko testu entziklopedikoa [azalpen hutsezko sekuentzia] + 
[sekuentzia erdi-narratiboa (sekuentzia deskriptibo-injuntiboa)] + 
[sekuentzia injuntiboa]} 
 
 Testu-sarreratik (a), bigarren faserako (b) pasadizoa era ezberdinez 
egin ohi da: azpi-izenburua erabiliz (Mertxikaren fabrikazio prozesua) 
edo/eta esapide metadiskurtsibo bidez bigarren fasea anuntziatuz (
 Garagardoaren elaborazio-prozesuak bost fase dituela esan daiteke: malteaketa, 
hidratazioa, hartzidura, iragazketa eta ontziraketa.(...) Gazteen Entziklopedia, Eusenor ,1992, 3. alea). Bi 
mekanismo horiez gain, gehienetan, zuri-une batez bereizten dira fase biak 
orrian. 
 
 Bigarren testu fasea (fabrikazio prozesutik) (b) hirugarren testu fasetik 
(c) bereizteko, aurreko fase biak (a eta b) bereizteko erabiltzen diren antzeko 
mekanismoak erabiltzen dira hemen ere: azpi-izenburuak (Kontsumitzaileei 
aholkuak, esaterako), perpausa metadiskurtsiboak ("Erosterakoan," "Erosi 
baino lehen", eta antzekoak) eta testuaren etena adierazten digun zuri-uneak 
orrian. 
 
4. Mintzagaiaren zenbait ezaugarri 
 
Ikasleek ekoiztu duten testuaren izaera dela eta, sail honetara ekarri ditugu 
didaktikarako interesgarriak izateaz gain testuaren osaerarako 
esanguratsuak diren zenbait alderdi: 1) azalpena eta honen barruan gaiaren 
problematizazioa eta 2) fabrikazio prozesua azaltzen duten urratsen 
segidak ematen duen informazioaren osotasuna. 
 
 

4.1. Azalpena 
 
Semiologiak (Grize, 1990) hiru eskematizazio bidezko plan 

diskurtsibo modura irudikatu du azalpena: problematizazioa, azalpena eta 
ebaluazioa, azkena aukerakoa. Geroztik, azalpenaren osagaiak hizkuntz 
teoriek birdefinitu dituzte (Adam-ek, 1992 eta Bronckart-ek, 1994b). 
Psikologiaren diskurtsoak, azalpenezko sekuentzia diskurtsiboa hiru fasetan 
deskonposatzen du: problematizazioa, azalpena eta ebaluazioa. 
Problematizazio fasean arazo bat aurkezten da, hurrengo fasean –
azalpenezkoan– erantzuna aurkituko duena. Azalpenezko fasean 
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arrazonamendu-soluzioa ematen da. Bertan, arazodun gertakariaren 
zergatiak azaldu egiten dira, eta, halaber, deskribatu, fenomeno orokor 
baten barruan kokatu bitartean. Problematizazio fasetik azalpen fasera 
dagoen kontzeptualizazio mailaren aldaketa azalpenezko sekuentziaren 
osagai da. Ebaluazio fasean enuntziatzaileak aurkeztutako arazoaren 
aurrean esku hartzen du –problematikaren fenomenoari zein azalpenaren 
balioari dagokionez –. 
 

"Kontserbak" bideo testuaren hasieran arazo bat aurkezten zaigu 
(Coltier, 1986, 8.or.): "fruta eta barazkiak oso onak dira gure osasunerako baina ez daude 
urte osoan". Atal honetan bertan, eta problemaren azalpenaren hurrenez-
hurren irtenbidea ematen zaio arazo honi: "urte osoan gure esku egon daitezen, 
barazkiak kontserbatzeko era ezberdinak daude". Eta atal honetan ezezik, testuaren 
hirugarren atalean ere –testuaren ixte modura– irtenbidea ematen zaio 
aurretik azaldutako arazoari. Beraz, testu osoaren justifikazio modura 
aurkezten zaigu arazo honen soluziobidea: kontserbak. Problematizazio atal 
honi beste zeregin bat ere atxikitzen zaio: "fabrikazio prozesua" ematen den 
testu fasea komunikazio-egoerarekin artikulatzea. Gure testuan, ezaugarri 
hau, alabaina, ez da bere osotasunean ematen, azalpen testuetan ematen den 
eran. Esango dugu konstatazio modura ematen zaigula eta irtenbidea ere 
aurkitzen zaiola testuan bertan. Halere, testu osoari esanguratasuna ematen 
diola uste da, eta horregatik, analisirako objektu bihurtu dugu ezaugarri 
hau. Hona hemen testuan problematizazioa egiteko modua: 
 
(4)  (1. FASEKO PROBLEMATIZAZIOA ETA SOLUZIOA) 
  " Askotan entzun dugu gure osasunerako zein garrantzitsua den barazki eta fruta freskoak 

jatea, baina merkatuan ez dira beti egoten, asko, urte sasoi jakin batzuetan baino ezin dira 
erosi. Urte osoan zehar gure esku egon daitezen, barazkiak kontserbatzeko era ezberdinak 
daude." (Kontserbak, Ihardun,1992) 

 
(5) (3. FASEKO TESTU OSOAREN KONKLUSIO MODURA EMATEN DENA) 

" Fruta eta barazkiak urte osoan zehar jan ahal izateko aukera onak dira. 
Merkatuan fruta eta barazki freskorik ez dugunean, kontserbak oso baliagarriak 
izan daitezke." (Kontserbak, Ihardun,1992) 

 
Ikusten denez, testuaren "irekitze" eta "ixte" modura ematen zaigu 

gai honen problematizazioa eta irtenbidea. Esan bezala, bada, horixe izango 
da ikasleen ekoizpenetan aztertuko den indize bat. 
 
 
4.2. Fabrikazio prozesuaren urratsen bidez ematen den 
informazioaren osotasuna. 
 

Aztergai ditugun testuen fabrikazio prozesuaren atalean produktu 
baten transformazioaren bilakaera ematen da. Bertan, prozesu baten 
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kontzeptualizazio zientifiko bulgarizatua eta objetiboa ematen dela esango 
dugu.  Bestalde, kontzeptuen hurrenkerari esker ulertuko dugu prozesu hau: 
aurreko urratsak hurrengoari emango dio zentzua, eta horrela hurrenez-
hurren. Sekuentzia honetan predikatuen bitartez gauzatzen da prozesua. 
Baina badira beste elementu batzuk kontzeptuen garapenari lagunduko 
diotenak, hala nola, kausalitatea (justifikazioa), urratsak edo eragiketak 
prozesuan duen garrantzia, egiteko modua, etab. Idazleek eginiko 
eragiketetara etorrita, hemen idazleak ikusi eta entzun duenaren arabera, 
mentalki irudikatu du kontserben fabrikazio prozesua, eta idatzira pasa du, 
irakurleak berak adierazitakoa uler dezan.  Argudiozko testuetan ez bezala,  
guk aztertutako testuetan hizkuntzaz kanpo gertatzen da prozesua. Prozesua 
zenbat eta hobeto ezagutu hobeto adieraziko da. Fabrikazio prozesuaren 
urratsek osatzen dituzte diskurtsoaren faseak. Argumentazioan, ordea, 
hizkuntzaren barnean gertatzen da argudiaketaren prozesua.  
 
 
5. Ondorioak 
 

Laburbiltzeko, hona hemen aztergai dugun azalpenezko testu 
entziklopedikoa karakterizatzeko zenbait alderdi: 
 

Diskurtso kategoriari dagokionez, aurreko kapituluan esan bezala, 
Bronckart-en (1996, 1999) sailkapenean testu teoriko modura ikusten dugu. 
Bulgarizazioko fenomeno sozialaren barnean –zientzia bulgarizazioan–. 
Gehiago zehaztu nahi izanez gero, aztergai ditugun testuak 
erdibulgarizatuak eta testu-pedagogikoen tartekoak ditugu. Guk 
azalpenezko testu entziklopedikoa izenez ezagutuko ditugu, 
sekuentzialitate-mota ezberdinek osatzen dutela badakigun arren. 
  

Komunikazio egoerari dagokionez, zientzia jakintzak hartzaile 
xume edo erdiespezializatuaren esku jartzea da testu horien helburua.  Toki 
sozial instituzionalean eta jakintzaren transmisioan oro har kokatzen 
ditugu. Igorle eta hartzailearen arteko  interakzioari dagokionean, biek 
ikuspuntu neutrala hartzen dute. Igorlea jakintzaren jabe da eta hartzaileari 
helarazi nahi dio berak dakiena; horretarako, genero sozial honek historian  
zehar garatutako baliabideak eta igorleak berak eskura dituenak jartzen ditu 
martxan. Horretarako, euskarriaren izaera eta hartzailearen jakintza maila 
kontuan izango ditu. 
 

Antolaketa orokorrari dagokionez, sekuentzialitate-mota 
ezberdinek osatzen dute azalpenezko testu entziklopedikoa, beraz, testu 
heterogeneoa dugu. Hiru sekuentzialitate-mota aurkituko ditugu, nagusiki: 
azalpen hutsezkoa, erdi-narratiboa  deskriptibo-injuntiboarekin batera eta 
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narrazioa. Horietako bakoitza lotzen da mintzagaiaren izaera 
konkretuarekin, eta, halaber, testuan horietako bakoitzak hartzen duen 
lekutzearekin. Horrela, azalpen hutsezko sekuentzialitatea testuaren 
hasieran ematen da gehienetan; sekuentzialitate erdi-narratiboa fabrikazio 
prozesuarekin lotzen dugu beti, beraz, testuaren erdialdean joango da ia 
beti. Historia pasartea narrazio sekuentzialitatearekin lotzen dugu. Horrek 
ez du toki finkorik, baina gehienetan testuaren hasierako partean ikusi da. 
Aipatzekoa da zenbait kasutan  sekuentzialitate erdi-narratiboa eta 
deskriptibo injuntiboa ematen dela soilik. 
 

Aztergai ditugun ikasleen ekoizpenetan beste mota bateko 
sekuentzialitatea ere ikusi da: injuntiboa, alegia, aginduzko edo 
preskriptiboa ere deitu izan dena. Hori testu bukaeran kokatzen da eta 
"kontsumitzaileentzako aholkuak" testu fasearekin asoziatuta dago. 
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IV. kapitulua:  
 
Testualizazio mekanismoak: Konexioa eta kohesioa eta 
kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak 
 
 
Sarrera: 
 
 Konjuntzioak, konektakariak, antolatzaileak, hizkuntzalaritza 
korronte ezberdinek erabili dituzten izen eta kontzeptuak ditugu. Gauza 
bera gertatzen da anafora terminoarekin edo koherentzia, kohesio eta 
konexioarekin, izen beraren azpian kontzeptualizazio desberdinak 
gordetzen direla. Horien guztien aurrean, zeintzuk dira izen bakoitzak 
gordetzen duen kontzeptua eta funtzioa? Zein da hemen hobesten den 
ikuspuntua? Fenomeno horiek berdin gertatzen ote dira testu mota 
ezberdinetan? Honelako galderak eta antzekoak egin daitezke testualizazio 
mekanismoen aurrean. Kapitulu honetan, bada, termino eta 
kontzeptualizazio horiek argitzen saiatuko gara. 
 

Bide hori egiteko, 1. atalean gramatika tradizionalak, 
hizkuntzalaritza pragmatikoak eta hizkuntzalaritza testualaren ikuspuntutik 
aztertuko dira aipatu fenomenoak. 2. puntuan, berriz, diskurtsoaren 
funtzionamendurako eredu psikologikoan edo "hizkuntz ekintzan" 
oinarritutako diskurtso ereduan kokatuko ditugu kontzeptualizazio horiek 
guztiak, “testualizazio mekanismoak” izeneko kontzeptuan batuz. 
Hurrengo bi ataletan −3. eta 4. puntuetan− bi testualizazio mekanismook 
aztertzen ditugu: konexioa eta kohesioa. Izen kohesioa da gehien sakondu 
dugun mekanismoa, horregatik alderdi hori 5. puntuan aztertuko da 
bereziki ezaugarri hori baita azalpenezko testu entziklopedikoetan eta 
ikasleen ekoizpenetan sakonkien deskribatu duguna. Eta bukatzeko, 6. 
puntuan, “kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak” azaldu ditugu.  
 
1.Testualizazio mekanismoak eta gramatika tradizionala, 
hizkuntzalaritza pragmatikoa eta hizkuntzalaritza testuala. 
 

Konjuntzioak edo konektakariak dira testualizazio mekanismoen 
markatzaile linguistikoak. Hizkuntzalaritza pragmatikoak eta/edo testualak 
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konjuntzioaren ordez konektakaria izena hartzen du. Hona hemen bi horien 
arteko ezberdintasunak: 
 
 
1.1. Perpausean oinarritutako hurbilpenak 
 

Ez da gure asmoa, ezta egitekoa ere, perpausean oinarritutako 
hizkuntzaren ikuspegiaren bueltan teorizatzea; gure asmoa oso apala da: 
zenbait datu jaso aurrerago azalduko dugun beste zenbait teorirekin 
alderatzeko. Horregatik, aipu guztiak euskal gramatikan oinarrituko ditugu, 
badakigun arren, printzipio horiek guztiak komunak direla hizkuntza 
guztietan eta ez euskararenak bakarrik. 
 

Hona hemen perpaus mailako loturaren inguruan, Euskaltzaindiak 
(1990) dioena: “Lokailuez gainera, juntagailuak eta menderagailuak ere eskaintzen 
dizkio hiztunari gramatikak. Haren egitekoa ere testuari lotura ematea litzateke, baina 
lokailuek testu mailako edo solas mailako lotura bideratzen badute, juntagailuekin eta 
menderagailuekin perpausak lotu ezezik, elkartu ere egiten dira, elkarketa horren 
ondorioz lortzen dena perpaus delarik halaber.”( Euskal Gramatika, 8.or.) 
 

Unitate horiek funtzionatzen duten gunea definitzen du Gramatika 
honek. Egia esan, hizkuntz unitateak aztertzeko eremua perpausa da, eta 
hori oso garbi uzten da : “Gure helburua, hortaz, ez da testua  aztertzea, perpausa 
baizik. Baina sarritan perpausetan nolabait aurreko perpausari, edo ondokoari ere bai 
zenbaitetan, erreferentzia egiten dioten elementuak –aditzondoak gehienetan– aurkitzen 
dira. Elementu hauek perpausaren barruan agertzen direnez, gure gramatikak jaso egin 
behar ditu”(6.or.) 
 

Halere, eta aipu honetan ikusi dugun bezala, onartzen da perpausaren 
mugen barrutik ezinezkoa dela hizkuntzaren zenbait fenomeno aztertzea. 
Hona hemen beste adibide bat: 
 

Euskal Gramatikaren beste pasarte batean, eta honako esapideez ari 
dela (dena den, nolanahi ere, bestalde, gainera, e.a.), honela esaten da: 
"Fenomeno hauek perpausen mugak gainditu egiten dituzte. Perpausak ezin du, 
horregatik, askotan, zentzu “osoa” beregan izan. Horregatik, hain zuzen, zentzu 
osotasuna sarritan aipatu izan  bada ere gramatiketan perpausa definitzerakoan, bistan 
da ezin garela horretan oinarritu perpausa definitzeko. Hala ere, perpausa da 
gramatikak bere azterketarako erabiliko duen unitatea. Perpausa da gramatikak 
aurkitzen duen muga. Hortik gora nekez abiatuko da” (5. or.) 
 

Gramatika tradizionalak honako unitateak bereizten ditu:  
juntagailuak (koordinazio-konjuntzioak), eta menderagailuak 
(menderakuntza-konjuntzioak). 
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1.2. Koherentzia testuaren hizkuntzalaritzan eta hizkuntzalaritza 
pragmatikoan 

 
Testuaren teorilariak eta testuaren hizkuntzalariak saiatu dira testua 

zer den definitzen eta, besteak beste, testu-koherentziaren teorizazioari 
eta zehazteari ekin diote. Gramatikari gehienek bi koherentzia mota 
aitortzen dute: azalekoa eta barnekoa, nahiz eta gero nork bere ikerketa 
objektua konkretuki erabaki. 
 

Autore batzuk barne egitura eta lotura hartzen dute koherentziaren 
esplikaziotzat, hau da, testuaren linealitatean gauzatutako koherentziara 
mugatzen dira. Koherentzia horrela ulertzen dutenek, beraz, mugatzaileak, 
izenordeak, anaforak, aditzaren aldiak, elipsiak, topikoak, fokua, enfasia, 
hitz ordena, aurresuposizioak, inplikazioa,...eta antzeko mekanismoetan 
jartzen dute arreta ikertzaileek (Larringan, 1998b).  
 
 Testuaren mugetatik atera gabe koherentzia aztertu dutenen artean, 
testuaren atal ezberdinen arteko erlazioak aztertu ohi dituzte: batzuek 
informazioaren banaketa; beste batzuek, ostera, tema/rema eta gaiaren 
progresioa. Esaterako, Greimas (1976) isotopia nozioaz baliatzen da, eta 
Ducrot-ek (1972), ostera, aurresuposizio nozioa proposatzen du analisiaren 
ardatz modura. Bada autorerik kohesioa eta bere mekanismoak argudiapen-
eskema eta baliabideekin koerlazionatzen dituenik; koerlazio edo 
paralelismo hori maila formal batean egingo litzateke (López García, 1985; 
Pérez Juliá, 1990). 
 
 Testuaren mugetatik at dauzkagu ikuspegi pragmatikoetatik ikusitako 
koherentzia. Enuntziatzaile orok, zerbait ulertarazi nahi duenean, ahalegin 
guztiak egiten ditu komunikatu nahi duen hori nahi duen hartzailegoari hel 
dakion eta aurreikusitako helburuari erantzun diezaion. Hauetariko 
ahalegin bat konexio mekanismoaren bidez egingo du hiztunak/idazleak, 
eta zehazkiago, diskurtsoaren seinalizatzaileez baliatuko da horretarako. 
Horrela uste dute pertinentzia printzipioaren defendatzaileak (Blass, 1990) 
eta (Blakemore, 1988, 1992)71 : igorleak ez ditu lokailuak erabiltzen testua 
hobeto antolatuta egon dadin, entzuleek egin behar dituzten inferentziak 
errazteko baizik.  

Beraz, unitate hauek ongi erabiltzea ez da, printzipioz behintzat, 
hiztunaren/idazlearen xedea. Bitartekoa baizik. Jakina da, solaskidea/ 
irakurlea entzundako/irakurritako testutik zenbait inferentzia egin 
beharrean aurkitzen dela.  

                                           
71 Portolés-ek (1993) aipatua. Bera ere autore hauen iritzietara lerratzen da. 
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Aipatu oinarrizko ikuspuntu hau kontuan izanik, komunikatu nahi 
diren inferentziak erraztea da diskurtso-seinalatzaileen funtziorik 
nagusiena. Testua ez da gramatikaren unitate bat, hitza edo izen-sintagma 
bezalakoa, hiztunaren intentzioa baizik. Horregatik koherentzia ezin da 
sintaxiarekin alderatu. Testua eta perpausa eremu anitzei dagozkie.  
 
 Hona hemen koherentzia antropologikoak (kultural edo 
pragmatikoak) nola definitzen duen koherentzia ( Kibedi-Varga, 1982): 
“Par cohérence anthropologique il faudra entendre le système de normes convenu entre 
émetteur et récepteur antérierement à la genèse du texte (son encodage et son 
décodage) et qui perment à l´èmetteur de formuler un message efficace correspondant à 
l´horizon d´attente du récepteur. A l´interieur de chaque communauté il existe plusieurs 
systèmes puisqu´il y a plusieurs situations communicatives, ces systèmes produisent des 
classes de textes différentes qui fonctionnent parallèlement. Les normes en question 
semblent concerner en particulier  la finalité du texte et sa clôture.” (8. or.) 
 

Arazo honen laburpena egin nahian, Larringan-ek (1998b) 
aukeratutako bide berari jarraituko diogu; horretarako, Vilarnovo-k (1990, 
1991) aipatu korronteon laburpenaz baliatuko gara: 
“A lo largo de este trabajo hemos intentado ofrecer una revisión de las distintas 
modalidades explicativas de la coherencia textual,(...). A modo de conclusión  
querríamos destacar las siguientes ideas: 1) la coherencia es fundamentalmente una 
unidad de sentido; 2) es necesario incluir el problema de la coherencia dentro del 
problema más general de la congruencia; 3) no es posible explicar la coherencia a 
través de la cohesión; por lo tanto, es un camino que habría que abandonar 
definitivamente; 4) es preciso conjugar, en el marco de la corriente que entiende la 
coherencia como interpretación, una coherencia por parte del sujeto y una coherencia 
por parte del objeto, de modo que se entienda que la segunda es condición de 
posibilidad de la primera; 5) la razón de coherencia hay que buscarla en el texto 
mismo: lo extralingüístico es sólo medio e instrumento para la constitución del sentido 
y, por tanto, de la coherencia.” (142. or.) 
 
 
1.3. Konexioa, konektakariak, lokailuak, juntagailuak, etab. 

 
Larringan-ek (1998b) dioenez, konexioak ez ditu koherentzia eta 

kohesioaren iturburu eta historia berak. Areago: konexio eta konektakari 
terminoak, nahiz eta eremu semantiko berekoak diren, besterik gertatzen da 
izanari eta etorkiari dagokionez, guztiz bestelakoak gertatzen baitira 
elkarrekiko. Tesnière-ek (1959) konektari gabeko konexioa definitzen du 
konexio estrukturala izenarekin. Konektarien (“conneteurs”) kategoria 
Harris (1968) eta Ducrot (1980) autoreen eskutik datorkigu, eta biek 
proposiziozko kalkulua hartzen dute konektari kategoriaren 
erreferentziatzat. Hasiera batean, proposizioen arteko juntadura edo 
koordinaziora mugatzen zen horien egitekoa; gerora proposizioz goragoko 
unitateak ere elkartzen dituztela onartu da. Konektakariak, edozein 
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modutan, entitate semantikoak erlazionatzeko erabiltzen direla aitortzen da. 
Bide horretatik sartu zaizkigu konektakariak berbaldiaren analisian, 
testuaren hizkuntzalaritzan eta, oro har, pragmatikan.  
 

Aipagarria da, bestalde, hemen dugun nahasmendua unitateak 
izendatzerakoan: konektakariak, lokailuak, juntagailuak, antolatzaileak, 
testu-antolatzaileak,... 
 Termino erreferentzialak testu azalean unitate linguistiko batez 
adierazten dira (talde nominalak, izenordainak, izen propioak, deskribapen 
mugatuak edo mugagabeak, etab.) 
  
  
1.4. Kohesioa eta anafora testu hizkuntzalaritzan eta 

hizkuntzalaritza pragmatikoan 
 

Gramatika tradizionalean ez da ematen anafora kategoriaren  
definizio bateraturik. Horregatik, anafora ikuspuntu honetatik analizatu 
nahi izanez gero, izenordainak eta determinatzaileak aztertu behar dira. 

 
Milner (1982) autorea da erreferentziaren teoria linguistikoa 

azaltzen duen lehena. Honen erkarpena garrantzizkoa da, batetik, 
erreferenteen analisirako, hizkuntz analisiaren mugak bistaratzen dituelako; 
eta bestetik, teoriaren barnetik azaltzen dituelako muga horiek. 
Horretarako, erreferentzia deiktikoan eta erreferentzia anaforikoan parte 
hartzen duten erreferentziazko terminoen ezaugarri semantikoak hartzen 
ditu abiaburu. 
 
 Anaforaren inguruan dauden lanak asko izanik, ezinezko zaigu 
sarrera labur honetan guztien hurbilpenak ekartzea; beraz, ikuspegi 
orokorra jasoko duen aukeraketa bat egin da. Honako hiru hurbilpenetatik 
aztertuko da anaforaren fenomenoa: testu hizkuntzalaritza, hizkuntzalaritza 
pragmatikoa eta hurbilpen pragma-semantikoa. Horretarako sintesi-lan 
batzuk aurkeztuko dira  (Charolles, 1978, 1991; Reichler-Béguelin, 1989; 
de Weck, 1991; Kleiber, 1990a, 1994a; Riegel eta kol., 1994; Aphoteloz, 
1995).  
 
1.4.1. Anaforaren lehen hurbilpena 
 

Testu hizkuntzalaritzaren lanak (Charolles, 1990, 1991; Adam, 1990) 
anaforaren definizio binarioan oinarritzen dira. Definizio horren arabera, 
ko-testuan dagoen aurrekariari egiten dio erreferentzia anaforak. 
Hizkuntzalaritza pragmatikoaren lanak, ordea, memoria diskurtsiboan 
oinarritzen dira prozesu anaforikoak azaltzeko (Reboul, 1990; Reichler- 
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Béguelin, 1989), eta azkenik, hurbilpen pragma-semantikoaren hurbilpenak 
(Kleiber, 1986a, 1990a), anafora lokalen funtzionamendurako ezaugarri 
semantikoak eta baldintza sintaktikoak azpimarratzen ditu. 
 
1.4.2.Anafora eta testu hizkuntzalaritza 
 

Testu hizkuntzalaritzako lanak anaforaren ikuspegi binarioan 
oinarritu dira. Marko honetan lan ugari izan da hizkuntzalaritzan (Milner, 
1982; Corblin, 1985, 1987). Berriagoak ditugu Charolles (1990, 1991) eta 
Adam-enak (1990). 

Anaforaren ikuspegi binario honen gainean eraikitako ia lan guztiak 
Milner-en (1982) definizioan oinarritzen dira: ): "2 unitate A eta Bren arteko 
erlazio anaforikoa dago, baldin eta  B-ren interpretazioa A-ren menpe badago. Eta B 
interpretagarria izango da, soil-soilik, bere identitatea osorik edo partzialki 
berreskuratzen bada Aren bitartez". 

 
Charolles-ek (1991) honela azpimarratzen du anaforaren 

espezifikotasuna: “Il y anaphore chaque fois que l´interprétation référentielle d´une 
expression n´est pas possible que par le truchement de celle d´une autre présence dans 
le cotexte. Les expressions anaphoriques se reconnaîtraient  donc au fait que´elles sont 
non saturées référentiellement: isolées de l´environnement où elles recrutent une 
expression permettant de fixer leur référence, elles seraient ressenties comme 
incomplètes car impropes à constituer à elles seules un objet de discours autonome” 
(209. or.)  
 

Anafora eta katafora desberdindu behar dira. Anaforak testuaren 
aurreko elementu batera bidaltzen badu, kataforak, ordea, testuan ondoren 
dagoen elementu batera bidaltzen du. 

 
Anaforaren ikuspegi binarioak, ordea, hainbat kritika jaso ditu 

hurbilpen pragmatikoetatik. Ikuspegi horiek zentzu zabalago batean ikusten 
dute anaforaren interpretazioa eta, gainera, memoria diskurtsiboaren 
kontzeptua sartzen dute beren teoria azaltzeko. Kleiber-ek (1994a) horrela 
laburtzen du: “le mode de connaissance du référent qu´a l´interlocuteur est considéré 
comme déterminant, l´anaphore devient un processus qui indique une référence à un 
référent déjà connu par l´interlocuteur, c´est-à-dire un référent “present” ou déjà 
manifeste dans la mémorie inmédiate, appelée diversement selon les auteurs, univers de 
discours (Lyons, 1980), mémoire discursive (Berrendonner, 1986; Reichler-
Béguelin, 1989). 

 
Ildo beretik abiatzen da Reichler-Béguelin (1989). Autore honen 

ustetan zenbait anafora interpretatzeko enuntziatzailearen memoria 
diskurtsiboa ezagutu behar da ezinbestean. Hau da, enuntziatzaileak duen 
esperientziari eta mintzagaiaz duen ezagutzari esker egiten dituen prozesu 
inferentzialak ezagutu behar dira. 
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 Laburbilduz, esango dugu testu hizkuntzalaritzak marko hestuan 
aztertzen duela anaforaren fenomenoa –anafora eta bere aurrekariaren 
arteko harremana ko-testura mugatzen baitu–. Pragmatikak, ostera, testutik 
kanpora begira ere jartzen da, eta, bertan, solaskidearen memoria 
diskurtsiboari  ere dei egiten dio anaforaren aurrekaria aurkitzeko. Jakina 
da, honelako hurbilpen bakoitzak bere ondorio propioak izango dituela 
anaforak identifikatu eta bere aurrekariak testuan bertan edo testutik at 
aurkitzeko orduan. 
  
 

1.4.3.Anafora eta ikuspegi pragma-semantikoa 
 

Esan bezala, Kleiber-ek (1994a) kritikatu egiten du Milner-en (1982) 
proposamena –anafora interpretatzeko hizkuntzaren  irizpideak soilik 
kontuan hartzearenak– eta, halaber, pragmatikaren ikuspuntu bakarretik 
anaforak aztertzeko arriskuak nabarmentzen ditu. Autore honen ustetan 
hurbilpen pragmatikoek izkutatu  egiten dituzte kateamendu bat ondo 
egiteko (kognitiboki eta linguistikoki) beharrezkoak diren baldintza 
linguistikoak.  
    

Laburtzeko, hurbilpen pragmatikoei bi kritika egiten die Kleiber-ek 
(1994a): bata, aurrekariaren esanahia pragmatikak interpretatzen du ia 
bakarrik, esapide baten esanahia bere eduki errepresentazionalera mugatzen 
baitu teoria honek; eta bestea, analisi pragmatikoek, aurrekaria izendatzeko 
ez diete kasu handirik egiten  markatzaile anaforikoen azpian dauden 
hizkuntz arauei.  
 

Hori dela eta, aipatu autoreak, hurbilpen pragma-semantikoaren alde 
jokatzen du: “qui accorde aussi bien une place à la sémantique  qu´a la pragmatique 
dans le fonctionnement des marqueurs référentiels et qui ne se coupe pas de la 
dimension cognitive” (11. or.) 
 

Horrek esan nahi du, batetik, anafora pronominaletan (bera, hau, hori, 
hura) alderdi  deskriptiboa edo errepresentazionala ez dagoela hutsik. Eta, 
bestetik, anaforak aztertzeko ez dela nahikoa  bere zentzu deskriptiboa edo 
errepresentazionala; kontuan izan behar dela, horrez gain, Anscombre eta 
Ducrot-ek (1983) definitutako zentzu instrukzionala (sens instructionnel). 
Honela definitzen dute autoreok zentzu hori: “ un sens qui indique á 
l´allocutaire comme procéder pour trouver la bonne interprétation, et en l´occurrence 
pour les expressions reférentielles, comment accéder au référent” (14.or) 
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2. Testualizazio mekanismoak 
 
Sarrera 
 

Esan bezala, atal honetan diskurtsoaren funtzionamendurako eredu 
psikologikoaren proposamen eta teorietara mugatuko gara, horiek baitira, 
batik bat, gure testuak karakterizatzeko aukeratutako markoa. Hasteko, 
esango dugu, teoria honek, aipatu bi mekanismoak −kohesioa eta 
konexioa− testualizazio mekanismo izenean biltzen dituela, eta beraz, 
horrekin emango diogu hasiera atal honi. 
 
2.1. Testualizazio mekanismoak: izaera eta osagarriak 

 
Testu enpiriko guztiek, edozein motatakoak direla ere, osotasun 

koherentea osatzen dute: ekintzazko egoera bati giltzatutako unitate 
komunikatiboa. Hartzaileak bere horretan uler eta interpreta dezan sortu da 
osotasun koherente hori. (Bronckart, 1996).  
 

Testualizazio mekanismoak eta kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoak72 dira testuari koherentzia emango diotenak. Koherentzia 
terminoa testu-generoak eta diskurtso motek ekoizpen-testuinguruarekiko 
dituzten harremanak adierazteko gordetzen da. Baieztapen hau hobeto 
ulertzeko, hona hemen Larringanek (1998a) jartzen duen adibidea:  
 

“Koherentzia testuala (eta diskurtsiboa) zer den jakiteko, testu baten laburpena 
egin behar dugunean ederki asko ageri zaigu. Edo testu baten perifrasia egin behar 
dugunean. Sorburu testuaren (T) laburpena (t) egitean, T eta t baliokideak izan 
behar dutela esaten da, edo koherentzia behar dutela izan. Ez da holakorik esaten 
kohesioa edo konexioa dagokienean. Intentzio bera,(...) hitz desberdinez lor daiteke. 
Globala zein partziala izan, koherentziak ez du iraupenarekin zerikusirik, hau da, ez 
da testualizazio-mekanismo osoa eta betea, nahiz eta testualizazio-mekanismoek 
parte hartu duten haren burutzapenean” (82. or.) 

 
Testualizazio mekanismoak azpiegitura mailako unitateak dira, eta 

eduki tematikoaren progresioa artikulatzen dute. Hizkuntz unitateen kateak 
(edo serie isotopikoak) erabiliz, ibilbide anitzetan antolatzen dituzte eduki 
horiek. Mekanismo horiek –koherentzia eta eduki tematikoa ez bezala− 
testuaren linealtasunari lotzen zaizkio, haren artikulazio nagusiak 
(hierarkikoak, logikoak, denborazkoak...) markatuz. Esan behar da 
hartzaileari zuzenduak daudela batez ere. 
 

                                           
72 “Kontuan hartze  enuntziatiborako mekanismoak” kapitulu honetako 6. puntuan aztertu ditugu. 
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 Testualizazio-markak dira Bronckart-entzat (1985) funtzio hori 
betetzen duten unitateak. Unitate horiek serie luzeetan antolatzen dira 
entitate berdinei erreferentzia egiten diotela, eta beraz, erredundanteak izan 
daitezke batzuetan. 
 
 Marka horien funtzioari dagokionean, testu osoan zehar bana 
daitezke, eta halaber, garrantzia handia zein txikia izan dezakete testu-zati 
bakoitzean; testua osatzen duten diskurtso-moten eta  sekuentzien mugak 
gainditzeko gaitasuna dute unitate horiek (beren funtzioetariko bat osagarri 
horien mugak markatzea da). Mekanismook testua deritzon unitate 
globalaren  inguruan definitu behar dira.  
 

Testualizazio eragiketa gauzatzen duten hizkuntz unitateak 
aldakorrak izan daitezke –berauek antolatzen duten diskurtso-moten 
araberakoak–. Honekin esan nahi da funtzio bera bete dezakeela x unitateak 
narrazio segmentu batean eta y unitateak diskurtso-teoriko baten. Hori dela 
eta, testualizazio mekanismoak eta diskurtso ezberdinen arteko interakzioa 
askotan aztertutako fenomenoa da. 
 
 Hona hemen testualizazio-markak izenarekin ezagutzen ditugun 
unitateen ezaugarriak: perpausan edo perpausen mugetan identifikagarriak 
dira;  unitate sintaktiko lokalen antolaketan parte hartzen dute eta ikuspuntu 
ezberdinetatik analiza daitezke: maila mikro-sintaktikoan, makro 
sintaktikoan eta testualizazio mekanismoen mailan (Charolles, 1994a). 
 

Beraz, eta laburbilduz, esango dugu Bronckart-ekin (1996) unitate 
batzuek testualizazio mekanismoak markatzeko funtzioa betetzen dutela 
soilik; beste unitate batzuek, berriz, alde batetik makro eta mikro mailako 
arauak betetzeaz gainera testualizazio mekanismoetan ere parte har 
dezaketela. 
 
 Aurreko kapituluan esan bezala, testualizazio mekanismoak hiru 
multzotan bil daitezke: konexioa, izen kohesioa eta aditz kohesioa.  
Konexio eta kohesio mekanismoen arteko ezberdintasunak eta interakzioak 
ikusteko, hona hemen Schneuwly, Rosat eta Dolz (1989) autoreek nola 
irudikatzen dituzten bi mekanismook grafikoki: 
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4.1. eskema: 
Konexioa eta kohesioa: Schneuwly, Rosat eta Dolz (1989, 43.or) 

 
 
 
                        
 kohesioa 
 
 
 
N... Er..... N     N... Er..... N     N... Er..... N     N... Er ......N... 

      PE                   PE                     PE                     PE  
 konexioa 
 
 
N=Nozioa; Er= Erlazioa; PE= proposizio-egitura konexioa 
 
 

Ikusten dugunez, proposizio-egituretako osagaien kateatzea eta 
sareratzea bideratzea da kohesioaren helburu nagusia (izen eta aditz  
sintagmen kateamendua eta gaien eta azpi gaien arteko kateamendua edo 
garapen tematikoa burutzea, besteak beste). Konexio mekanismoa (edota 
atalketa-mekanismoena) berriz, proposizio-egituren kateamendua eta 
atalketa bideratzea da. 
 
 Kohesioaren barnean, arestian esan bezala, bi azpi sail egin daitezke: 
izen kohesioa eta aditz kohesioa.  
 
2.2.Testualizazio mekanismoak eta operazio sozio-kognitiboak 
 
 I. kapituluan aipatu bezala, idazleak barne-hizkuntza forman dituen 
elementuak ordenean –denborazko segidan– jarri behar  ditu idatzian eman 
aurretik. Linearizazio prozesuaz ari gara. Bertan bi azpi-prozesu bereizi 
behar ditugu: Lexikalizazioa eta sintagmatizazioa, batetik; eta bestetik, 
testualizazioa (Bronkart eta kol., 1985).  
 
 Aipatu testualizazio mekanismoak ahozkoan zein idatzizkoan ematen 
dira, jakina, baina aztertuko ditugun testuak idatzizkoak direnez, marko 
teoriko honetan, nagusiki, idatzizkoari egingo diogu erreferentzia. 
 

Testualizazio mekanismoaz hitz egitean interesgarri deritzogu 
didaktikari begira, batik bat, bi operazio horiek (konexioa eta kohesioa) 
burutzeak eskatzen duen trebetasuna. Horregatik, bada, argitu  nahi dugu 
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zer nolako zailtasunak dituen idazleak honako bi eragiketak burutzean, eta, 
beraz, testu-antolatzaileak, anaforak eta beste zenbait unitate erabiltzean. 
Hau argituko ez bagenu, pentsa genezakeen zailtasun maila bera dutela 
hizkuntz unitate guztiek: aditzak, lexikoa, anaforak, antolatzaileak, etab.; 
eta, ondorioz, trataera didaktiko berberetara egokitzen direla guztiok. Hori 
horrela ez dela dioten iritziekin bat etorriz, eta gure analisiaren emaitzak 
irizpide sendoetan oinarritzeko asmotan, ezinbestekoa ikusi da, labur-labur 
bada ere, testualizazioan parte hartzen duten operazio kognitiboak 
ezagutzea. 

 
 Horretarako, eragiketa psikologiko hauek ikuspuntu sozio-

kognitibotik aztertuko ditugu. Gauza jakina da idatzizkoa ez dela 
ahozkoaren itzulpena. Idatziak badu bere funtzio psikiko propioa ondoko 
lerrootan, modu laburrean, azalduko dugun eran. Ahozkotik idatzizkora 
doan funtzio psikiko berri horretara igarotzeko hiru maila –edo 
bitartekaritza-mota− bereiz daitezke (Schneuwly, 1988a): 

 
1. Hizkuntzaren funtzio bat kontrola da: portaeren kontrola, eta, 

bereziki, arazo konplexuen konponbidean gertatzen da. Hizkuntz 
ekintza arazodun egoera bezala agertzen zaio subjektuari, eta 
arazoak konpondu nahian, ohiko lanabesak erabiltzen ditu 
horretarako. Prozesu horiek aztertzeko irakaskuntza/ikaskuntza 
egoera zehatzetan behatu behar da idazten duena (Schneuwly, 
1985). 

 
2. Pentsa dezagun, idazten dugun lehen zirriborrotik azken idatzi 

garbira doan bidea zein luze eta konplexua den. Baina 
"zirriborroa" materialki egiten ez bada ere,  hausnarketa-lana oso 
garrantzizkoa da idatzian: ohiko prozedura dugu idatziko duguna 
geure buruari esatea.  Hori zirriborro mentala da. Hizkuntza 
idatziaren  zirriborro mental hori ere "barne hizkuntza da" 
(Vigotsky, 1934, 1984) 

 
3. Hirugarren maila, unitate linguistikoen sistemena litzateke. 

Sistema horiei esker hizkuntza idatziak bere testuinguru 
propioak sortzen ditu, eta, gainera, bere buruari erreferentzia 
egiteko ahalmena du (Hickmann, 1980). Gaitasun horri testu 
barneko erreferentzia deritzo. Testu barneko erreferentzia egiteko 
tresnak edo unitateak honako hauek ditugu: birformulazio 
anaforikoak, puntuazioa, testu-antolatzaileak, etab. 

 
Aipatu hizkuntz unitateak, bada, barne kontestuari erreferentzia 

egiteko unitateak ditugu. Unitate horiek modu egokian erabiltzeak dituen 



 160

zailtasunak direla eta, psikolinguistika ebolutiboak aspaldidanik aztertu 
izan du horien garapen prozesua. Hona hemen zenbait ikerketa: 
birformulazio anaforikoak (Karmiloff-Smith, 1981; Hicmann, 1985); 
konektakariak (Schneuwly & Rosat, 1986); euskaraz, antolatzaileak 
(Larringan,1996); aditz denborak (Fayol, 1985) eta euskaraz, ( Arbilla & 
Kaifer, 1988; Kaifer & Del Valle, 1992; Plazaola-Giger, 1993); 
birformulazio perifrastikoak (Charolles & Coltier, 1986); Puntuazio-
markak eta konektakariak haur eta helduengan (Chanquoy eta Fayol, 
1991); Mouchon, Fayol eta Gombert-ek (1991), antolatzaileen erabilera 
edo erabilera eza erabilera-baldintzen menpe dagoela diote, eta ez unitate 
horien zailtasunaren menpe. Anaforak ikasleen testuetan73 (Schneuwly, 
1988b; De Weck, 1991; De Weck eta Schneuwly, 1994; Rosat, 1995; 
Apothéloz, 1995); eta euskaraz (Idiazabal eta Larringan, 1996, 1997; 
Garcia, 1998, 1999; Ocio, 1998; Ocio eta Bilbao, 1999; Sainz Osinaga, 
1998) .Horiez gain, adibide modura aipatuko dugu (ahozkoa bada ere) De 
Weck (1997) autoreak, adin ezberdinetako  haur afasiko eta ez-afasikoak 
konexio eta kohesio mekanismoen erabileran dituzten aldeen inguruko 
ikerketa interesgarria. 

 
Eginiko ikerketen emaitzen arabera ondorio asko atera badaitezke 

ere, guri orain gehien interesatzen zaiguna aipatuko dugu: barne kontestuari 
erreferentzia egiten dioten hizkuntz unitate horiek erabiltzeko, testuarekiko 
distantziamendua eskatzen diola idazleari, eta, horra hor, hizkuntza 
idatziaren garapenean unitate horiek, oro har, berantiarrak izatearen 
arrazoia.  

 
Vigotskyren hitzetan, jarrera konszientea eta  borondatezkoa 

eskatzen dio hizkuntza idatziak idazleari. Hemen oinarritzen da hizkuntza 
idatziaren funtzio psikikoa. 

 
 Idatziaren finkotasunak, bestalde, testu barneko erlazioei eragiten 
die: horiek, ahozko barne erlazioekin alderatuz, sistematikoagoak, 
konplexoagoak eta iraunkorragoak dira. Olson-ek (1977) esan zuen bezala: 
"esanahia, nagusiki, testuan bertan dago". 
 
 Aipatu hiru bitartekaritza-motek oso harreman hestua dute testu 
barruan. Hizkuntz ekintzaren barne-kontrolerako, bada, honako alderdi 
guztien aldi bereko transformazioak behar dira (Schneuwly, 1988a): 
egoeraren parametroen irudikatze konszientea, zirriborro-mentala eratzeko 
eredu testualak, testualizazio lanerako prozeduren analisia. Alderdi horiek 
guztiek barne-kontrola osatzen dute; hauxe da, hain zuzen, atal honen 
                                           
73 Psikologiak izen kohesioagatik, eta bereziki, anaforengatik izan duen interesa dela eta, kapitulu honetan 
zehazten ditugu ildo horretatik izan diren ikerketa bideak (ikus 4. puntua). 
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hasieran aipatu kontrola. Barneratze prozesu hau ez da bat bateko prozesua, 
irakasle orok dakien legez; aldiz,  hainbat estadiotatik pasako da idazten 
duena barne-kontrol hau eskuratu arte.  
 

Hona hemen, gai honen inguruan eginiko lanen emaitzak, labur-
labur: (Schneuwly, 1988a; Schneuwly &Rosat, 1986; Rosat, 1995; Bereiter 
& Scardamalia, 1982; Scardamalia, Bereiter eta Steinbach, 1984, besteak 
beste). Hizkuntza idatziaren garapenean, hiru estadio ezberdin 
identifikatzen dituzte aipatu lanok: 
 

1. Kanpoko kontrola ez dago ziurtatuta, eta, idazleak, kudeaketa 
lokala dela medio, "urratsez-urrats" egiten du bere ekoizpena. 
Kudeaketa lokal hau ondoz-ondokoari lotzen zaio −une horretan 
bertan idatzitakoari−. Idazleak, beraz, ez du presente idazte 
jarduera orokorra. Ondorioz, justaposiziozko bikote-enuntziatuak 
lortzen dira. Bikoteko erlazio horiei ahozko solasaldiaren hitz-
txandaketen antza hartzen zaie. Testu-azalean, berriz, "eta" 
lokailuaren erabilera dugu deigarriena, eta, halaber, puntuazio 
errepikakorra edo puntuaziorik eza; birformulazio anaforikoei 
dagokienez, izen propioak eta "bera" hitza dira ohikoenak. 

 
2.  Bigarren fasean antolaketa orokorra ikusten da; baina, hori 

edukiei74 edo "pentsamendu unitateei" dagokie soilik; ez, 
barne kontestuari. Fase honetan anaforak eta antolatzaileak 
azaleratzen dira; errepikapenak, berriz, ez dira horren maiz 
azaltzen. 

 
3. Hirugarrenean, idazlea gai da bi mailatako planifikazioa 

egiteko: edukiena eta barne-kontestuarena. Testua 
zehaztasunez artikulatzen zaio bere kontestuari. Ekintza 
linguistikoaren kontrola plan komunikatibo baten arabera egiten 
da. Beraz, eta testu honen itxuraren deskribapenera etorrita, testu 
honek ondoren zerrendatutako unitateak izango ditu: 
konektakariak; testu faseen araberako birformulatzaile anaforiko 
ezberdinak; esaldi metadiskurtsiboak eta igorlearen beraren parte 
hartzeak testuan bertan. 

 
Laburpena 
 

Laburbilduz, planifikazioak berarekin dituen zailtasunak eta 
zailtasun horiek interpretatzeko garatutako teoria psikolinguistikoak 

                                           
74 Horrelakoak ditugu lan honetan aztertutako ikasleen ekoizpen gehienak (ikus VII. kapitulua). 
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irudikatu nahi izan dira atal honetan. Arestian esan bezala, kapitulu honetan 
zehazten dira psikolinguistikak izen kohesioa aztertzeko izan duen interesa 
eta ildo horretatik zabaldu diren ikerketa lerroak. 

 
 

3.Konexio mekanismoak 
 

Konexio mekanismoa ez da aztertu lan honetako testuetan75 baina, 
halere, maila teorikoan besterik ez bada ere, bere zenbait ezaugarri bildu 
nahi izan ditugu lan honetan. Horretarako izan dugun arrazoia oso 
oinarrizkoa da: konexio eta kohesio mekanismoen arteko lotura eta 
harreman hestua. Halere, irakurleak ikusi ahal izango duen bezala, kohesio 
mekanismoa da gehien sakondu dena. Hiru azpiataletan banatu dugu 
konexioaren inguruko azalpen teorikoa: konexioaren funtzioak,  konexioaz 
arduratzen diren unitateen deskribapena eta konexioa eta diskurtso-motak. 
 

3.1. Konexioaren funtzioak  
 

Arestian esan bezala, konexio-mekanismoek progresio tematikoaren 
artikulazioaren markaketan lan egiten dute, baina, kohesio mekanismoek ez 
bezala, proposizio-egituren kateamendua eta testuaren atalketa (partiketa) 
ziurtatzen dute. 
Bronckart-ek (1996) esaten duen bezala, konexio mekanismoek testu 
egituraketa-maila ezberdinetan parte har dezakete eta egituraketa-maila 
bakoitzari bere testu-esparrua dagokio: mekanismo batzuek, testu-maila 
osoan –makroan– eragiten duten bezalaxe, beste batzuek proposizioen 
arteko gunera mugatzen dira. Horregatik esango dugu hiru maila 
desberdinetan ematen dela testu-antolaketa, ondoren zehazten dugun eran. 
Hona hemen makro mailatik hasita hurrenez-hurreneko antolaketa-mailak: 

 
Testuaren planifikazio mailan funtzionatzen duten mekanismoek 

testuaren antolaketa esplizitatzen dute -testu faseak bereiziz-. Mekanismo 
horiek zatikatze-funtzioa (segmentazio) betetzen dute.  
 

Beheragoko kategoriako unitateekin jarraituz, horiek, berriz, testu fase 
bereko atalak markatzen dituzte: balizatzea da horien funtzioa.  

Hurrengo mailara jaitsiz, perpausak unitate zabalago batean  nola 
integratu esplizitatzen dute mekanismo horiek –dela sekuentzian, dela beste 
egitura batean–. Horien funtzioari paketatu deritzo (Adam, 1984). 
Hedakuntzagatik, uste da  mekanismo horien ardura dela bi edo perpausa 
                                           
75 Erabaki hau gogoeta prozesu baten ondoren hartu da. Hasiera batean testualizazioko bi mekanismoak 
batera aztertzea interesgarri ikusi bada ere, gerora, ikerketak hartu duen lan bolumena dela eta, hurrengo 
baterako utzi da mekanismo hau euskarazko testuetan nola gertatzen den deskribatzea. 
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gehiago perpausa grafiko batean biltzea, modu horretara ziurtatuz 
elkarlotze funtzioa (koordinazio edo yuxtaposizio bidez) ala kateatze 
funtzioa (menpekotasunaren bidez).(Bronckart & kol., 1985, Bronckart, 
1996) 

Hona hemen adibide bat (Bronckart, 1996, 269.or): 
 

(1) Zatiketa (diskurtso teorikoa/ narrazioa) 
 
[...] en principe, tout, dans la science, est public, toute affirmation est 
contrôlable, tout résultat expérimental doit povoir être vérifié. La manière la plus 
évidente de le faire est la répétition ou, comme on dit souvent en reprenant un 
terme anglais, la réplication de l´experience, et les publications sont supposées 
donner toutes les informations nécessaires pour povoir le faire. Pendant 
longtemps, probablement  jusqu´à la fin du XIXème siècle, il était fréquent que 
des expériences soient présentées en public, en général devant des sociétés 
savantes[...] 
 
Balisage (des phases d´une séquence argumentative) 
 
Remarquons d´abord que certains recours à l´argument d´autorité, pourtant 
thériquement exclus de la science, sont inévitables. Dans l´enseignement, toutes 
les expériences ne peuvent pas être refaites par les étudiants, qui sont bien 
obligés de croire ce que disent les professeurs et les manuals[...] 
Toutefois, si dans l´enseignement on peut avoir de bonnes raisons de faire 
confiance à ce qui est accepté par la communauté scientifique, il n´en va pas de 
même pour les chercheurs qui, eux, n´ont pas les mêmes raisons d´accepter ce 
qui est avencé [...] 
 
Empaquetage (de phrases en une même phase de l´argumentation) 
 
Répètent-ils alors pour les vérifier tous les résultats qui paraissent dans les 
revues spécialisées? En fait, il est extrêmement rare que des comptes-rendus de 
répétition d´expériences paraissent dans des revues scientifiques[...] 
 
Enchâssement 
 
Avant d´être eventuellement vérifié par les collègues, un résultat l´est souvent 
par son auteur lui-même, qui répète l´experience, peut-être avec des 
modifications pour éliminer les hypothèses, concurrentes, avant de chercher à 
les publier[...] 
 
Liage 
On peut toujours trouver des détails qui permettent de le mettre en doute, et à 
partir de là de mettre en doute les conséquiences que l´on prétend en tirer. (B. 
Matalon, La construction de la science, pp.103-108) (Bronckart-ek aipatuta, 
1996, 269.or.) 
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Matalonen liburutik ateratako testu-atal honetan, status ezberdinetako 
unitateek markatzen dute konexioa; guztiak lau kategoriatan bana daitezke: 

a) aditzondo edo aditzondoz osatutako lokuzioak, perpausen 
gaindiko ezaugarriak dauzkatenak (toutefois, en fait, puis, 
premièrement, d´une part, finalement, en outre, etc.). Hauetariko 
gehienek ez dute perpausa mailako funtzio sintaktikorik betetzen. 
Gutxi batzuek perpausaren osagarri funtzioa bete dezakete. 
Gehienetan perpausen loturetan ematen dira, gutxi batzuetan 
txertatutako perpausetan ere ematen dira (Répètent-ils alors pour les 
vérifier...). 

b) Sintagma preposizionalen azpimultzo bat, mikro sintaxiaren edo 
makro sintaxiaren menpe egoten direnak. Lehenengoek 
perpausaren osagarriaren funtzioa betetzen dute (aprés trois jours, il 
rencontra...); bigarrenek egitura adjuntoen statusa daukate (pour la 
concrétisation de ce projet, il décida de...). 

c) Koordinatzaileak (et, ou, ni, mais, etc.) edo lokuzio forma dutenak 
(c´est alors que, c´est-à-dire, etc). 

d) Menperatzaileak eta konjuntzio menperatzaileak (avant de, dès que, 
parce que, etc).  

 
 
3.2. Konexio markak: testu-antolatzaileak 

 
Orain arte frantsesak dituen markez aritu gara; hona hemen euskarazko 

testuetan Larringan-ek (1998a, 84. or.)76 konexioaren markatzeaz aipatzen 
dituen unitateak: 

 
a) Bere eskuko testu-antolatzaile direnak, hala nola koordinagailuak, 

subordinagailuak −juntagailuak (Euskaltzaindia,1994), lokailuak 
(Euskaltzaindia, 1990)− eta beste zenbait adberbio funtzio 
espezialduetan. Esate baterako: eta, baina, haatik, berriz, ostera,... 
Edota: berehala, halakoren batean (halakoren baten, otsoa agertu zen; 
baina, halakoren baten, otsoa agertu zen- *otsoa ere agertu zen 
halakoren baten). 

 
b) Proposizio egiturez kanpo geratzen diren unitateak, erantsiak zein 

askeak: zenbait aurrizki eta atzizki (bait-, -nean, -lako, -z(gero); 
konjuntziozko lokuzioak (nahiz eta, zernahi gisaz ere, izan ere,...); 
zenbait adberbio:  (azkenik, geroago, ondoren, ere, halaber, gainera, 
behinik behin,...) 

 

                                           
76 Zehaztasun gehiagotarako jo: Larringan (1996), Testu antolatzaileak bi testu motatan: testu 
informatiboan eta argudiapen-testuan. 
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c) Beste lokuzio eta esapide batzuk, lotura, atalketa edota antolaketa 
zereginetan agertzen direnak, nahiz eta, zenbaitetan, modalizazioarekin 
estuki lotuak azaldu: alde batetik...;bestetik...; lehenbizi... bigarrenik.... 
hirugarrenik...; nolanahi ere, beste hitzetan, laburbilduz, duela hiru 
urte, zentzu horretan, horrek ez du esan nahi, esan nahi baita, ikus 
daitekeenez, -i dagokionez,... 

 
Arestian esan bezala, Bronckart-en (1996) esanetan, konexio-markak 

kategoria gramatikal77 –diskurtsoaren ataletakoak– ezberdinak dira 
(adberbioak, atzizkiak eta aurrizkiak, konjuntziozko lokuzioak, 
koordinagailuak, subordinagailuak etab.), sintagma ezberdinetan antolatzen 
dira (izen sintagma, etab.) eta funtzio espezifikoak betetzen dituzte makro 
edo mikro-sintaxiaren mailetan. Estatus ezberdin horiez gain ere, unitate 
horiek konexioan betetzen duten funtzioaren arabera sailka daitezke; marko 
honetan ezagutzen ditugu, bada, testu-antolatzaileak.  

 
Testu antolatzaileen lan-eremua definitzea ezinbestekoa da unitate 

hauen egitekoa ulertzeko. Unitate hauetako zenbaitek proposizioetan 
hartzen duten tokiagatik dakigu antolatzailea den ala ez; beraz, hainbat 
kasutan ezin da esan absolutoki zeintzuk unitate diren antolatzaileak. 
Batzuetan proposizioaren barruan hartutako kokapenarekin batera 
puntuazio markek definituko dute unitatearen izaera. Hona hemen adibide 
bat: (2)ko berehala ez da lokailua, (3)koa, aldiz, bai: 
 

(2) " Berehala etorriko naiz" 
(3) "Berehala., lehortu egiten da..." 

 
 
 Bestalde, testu-antolatzaile horiek funtzio ezberdinak bete ditzakete 
testuaren barnean; funtzio horiek konexio-mekanismoak bete ditzaketen 
berberak dira: segmentazio unitateak, balizatze unitateak, paketatze 
unitateak, kateatze unitateak eta elkarlotze unitateak. 
 
 

Hona hemen testu-antolatzaileak hobeto definitzeko, era laburrean, 
beste zenbait ezaugarri: a) ez dira proposizio-egituren osagaietarikoak; b) 
proposizio egiturek elkarrekiko duten loturen adierazgailu dira, edo beren artean duten 
antolatze-moduena, ko-testuarekiko eta produkzio-egoerarekiko txertakuntza gauzatuz; 
c) ez dagokie, oro har, komunztadura gertakaririk (numeroa, kasu-marka,...); d) 
salbuespen batzuk gorabehera, ez dira deklinatzen ahal; e) kategoria zabala, baina 
mugatua osatzen dute (izenak ez bezala, adibidez) (Larringan, 1998a, 84. or.). 
                                           
77 Bronckart-ek (1996) esaten duen bezala, badira beste konexio marka batzuk ere: para-linguistikoak. 
Idatzian: orriratzea (izenburu eta azpi-izenburuak; kapitulu eta paragrafoen banaketa) eta puntuazio 
markak. Ahozkoan, berriz, luzera ezberdineko isiluneei dagozkien markak  eta entonazioaren azentuari 
dagozkionak. 
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Oso zentzu zabalean hartuta, eta jakinik ez dagoela testu 

homogeneorik, halere, pentsa daiteke testu prototipo bakoitzean (Bronckart 
eta kol., 1985) edo testu sekuentzia bakoitzean (Adam, 1990) antolaketa-
mota bat hobetsiko dela besteen aurrean. Honen ildotik, Schneuwly eta 
Dolz (1989) autoreek  planifikazioaren alderdi kognitiboaren baitan 
−mintzagaiaren mobilizazioari bideratutakoa−, antolatzeko lau prozedura 
nagusi bereziko dituzte: espazioaren araberakoa, modu kontzeptual 
/analitikoaren araberakoa, denbora/kronologiaren araberakoa eta 
kontrastibo/dialektikoa. (Schneuwly, Rosat & Dolz, 1989)78 .  

 
3.3. Diskurtso-motak eta konexioa 
 
  Diskurtso-motak / sekuentziak-motak eta antolatzeko-era ezberdinen 
artean interakzio garrantzitsuak ematen direla dakigu hainbat ikerketari 
esker, eta, ondorioz, antolatze-erak ere diskurtso-motaren araberakoak 
direla esan daiteke. Fenomeno honek interes handia piztu du ikerlarien 
artean, eta, beraz,  asko dira diskurtso-mota ezberdinen antolaketaz –modu 
konparatiboan eginak– ezagutzen diren lanak79.  
 

Guk Bronckart eta bere kolaboratzaileek (1985) ildo honetan eginiko 
ikerketen emaitzak ekarriko ditugu hona. Autoreok, dakigunez, lau 
prototipo diskurtsiboen testu-antolaketa aztertu ondoren, jarraian laburtzen 
ditugun  emaitzetara heldu ziren: 

 
-Antolatzaileek testuaren egitura markatzeko duten funtzioa ez da ematen 
intentsitate berean diskurtso-mota guztietan. Diskurtso Teorikoan eta 
Narrazioan hauen funtzioa nabarmena den bitartean, Egoerazko diskurtsoan 
eta Kontaketan, berriz, antolatzaileen rol hau ez da horren garrantzitsua. 
 
-Antolatzaile-motei dagokienez, horiek ez dira berdinak diskurtso-mota 
guztietan. Horrela, Diskurtso Teorikoan ematen diren gehienak 
argudiozkoak eta arrazonamendu markak dira. Narrazioan, aldiz, 
denborazkoak agertu ohi dira batez ere. 

                                           
78 Proposamen hau Werlich  (1975) eta Adam-en (1986) lanetan oinarritutakoa da. Werlich-ek esaten 
duen bezala, errealitatea antolatzeko era bat hauxe da: izaera kognitiboa. 
79 Argumentazioa/azalpena/narrazioa/kontaketa-ren inguruan  Bronckart &Schneuwly (1983); 
argumentazio testua/testu informatiboa-ren inguruan Schneuwly (1988b); narrazioa/”fait divers”/ gutuna/ 
azalpena-aren bueltan, Schneuwly, Rosat eta Dolz (1989); Drucot & kol.-een (1980) lanetan honako 
ondorioak ikusten dira: “mais” “eh bien” “decidement” “d´ailleurs”,... antolatzaileen funtzionamendua 
enuntziazio-egoeraren arabera ematen direla. Auchlin-ek (1981), berriz, Roulet-en (1981) markoa 
erabiliz, frantses elkarrizketaren testu-antolatzaileak aztertu ditu. Mouchon, Fayol eta Gombert-ek (1991), 
ostera, testuaren egituraketa eta  "konektakarien" arteko erlazio hestua nabarmentzen dute. Euskaraz, 
berriz, Larringan-en (1996) lanak ditugu, testu informatiboa eta argudioaren antolatzaileez. 
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Aipagarria da, halere, gramatika sortzailea eta testu-gramatikak, 

antolatzaileei dagokienez, behinik-behin, teoria unibertsalizanteetara 
lerratzen direla oraindik (Schneuwly &Dolz, 1989). 
 
 
4.Kohesio mekanismoak  
 
Sarrera 

Arestian esan bezala,  testualizazio mekanismoa dugu kohesioa, eta 
beren funtzio nagusia gaiaren garapena eta azpigaien artikulazioa gauzatzea 
da. Beste hitzez esanda, testuaren harilkatzea ahalbideratzea.  
 

Dakigunez, mekanismo hau, eta "anaforak", bereziki, ikusmira 
desberdinetatik aztertuak izan dira; alabaina garbi gelditu da, kapitulu 
honen lehen atalean, mekanismo horiek perpausa mailan soilik aztertuz 
gero, ezin direla bere osotasunean  aztertu. Beraz, hemen, testua 
osotasunean hartzen duten beste zenbait ikerketaren ildotik joko dugu, hein 
handi batean behintzat.  
 
 De Weck-ek (1991) hiru fenomenotan biltzen ditu kohesio-
mekanismoak: zerikusia dutenak gaiaren ibilbidearekin (parcours 
thématique), argumentuen erreleboekin eta predikatuen erreleboekin. 
Hemen, lehendabiziko biak aztertuko ditugu batez ere. 
 

Euskaraz ez da mekanismo hau sistematikoki ia deskribatu. Hemen 
aipatuko ditugu euskaraz eginiko deskribapen lanak −zuzenean edo 
zeharka− kohesioa eta anaforekin zerikusia dutenak. Lozanok (koord.) 
(1997) koordinatzen duen lanean kohesioari buruzko kapitulu bat dago. 
Bere laburrean, eta modu errazean, administrazio testuetan gertatzen diren 
zenbait kohesiorako zailtasun nola gainditu azaltzen du. 
 

"Kohesioa" izenarekin, badugu Petrirenak (Egunkaria) (1999, 77.or.) 
argitaratutako “Euskara mintegia”ren kapitulu oso bat ere.  Perpausaren 
mugetatik irtetea euskararentzat osasuntsua izango dela uste da, eta, zentzu 
horretan, txalogarria ahalegina. Baina, bestalde, guk hartutako irizpide 
teorikoak eta Petrirenak (1999) hartutakoak ez datoz bat hein handi batean 
behintzat. Honekin ez dugu esan nahi bertan esandakoak (kritikak eta 
hobekuntza proposamenak) egokiak ez direnik. Erabilitako ikuspuntu 
teorikoak dira ezkontzen ez direnak. Baina horrelako eztabaidetarako 
tokirik ez dago hemen eta, gai honetan interesatuek Larringanen (1998b,11-
46 or.) lanera jo dezakete.  
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Petrirenaren (1999) lanarekin jarraituz, bertan, testu kohesioaren 
hobekuntzarako hainbat proposamen zehatz egiten dira. Hona hemen 
deskribatzen diren fenomeno batzuk: errepikapena, sinonimia, anaforak 
(hori, hura eta izena+ erakuslea); erreferentzia; titulua eta azpitituluak eta 
gaiaren hurrenkera, etab.). Anafora pronominalak, halere, nominalak baino 
gehiago aztertu izan dira euskaraz (IVAP, 1994, 146. or.; Garzia, 1997, 
448.or; Zabala, 1996, Mendiguren, 1990). 
Esanda gelditzen da, bada, euskaraz lan gutxi egin dela hizkuntza eremu 
honetan, eta horregatik euskarazko lanen aipamen gutxi egingo dugu. 
 
 Atal honetan hiru azpisail aurkituko ditugu: lehendabizikoan, 
kohesioa testualizazio mekanismoa den heinean aztertuko da (izen 
kohesioa, nagusiki); bigarrenean, izen kohesioaren funtzioak eta anaforen 
kategoriak, eta, azkenik, hizkuntzaren eskurapenean eta garapenean  
kohesioak izan duen interesa laburtuko da. 
 
 
4.1.Kohesio-mekanismoak, izen eta aditz kohesioa 
 
 Kohesioaren barnean bi azpisail ikusten dira (Bronckart, 1996): izen 
kohesioa eta aditz kohesioa. 
 

Izen-kohesioko mekanismoek funtzio bikoitza betetzen dute: 
batetik, pertsonaje eta gai berriak sartzea ahalbideratzen dute; eta, bestetik, 
berreskurapenak eta berreskurapenen txandakatzeak ziurtatzen dituzte. 
Hizkuntz baliabideen artean berebiziko garrantzia daukate diaforek 
(anaforak eta  kataforak, zentzu zabalean), eta berreskuratzeko beste 
mekanismo batzuek (errepikapenak, nominalizazioak, sinonimoak, 
erreferentziakidetasun sareak, paralelismoak, etab.). 
 

Aditz kohesioak denboraren antolamenduaz gain, prozesuen 
hierarkiazko antolamendua ere (egoerak, gertaerak eta ekintzak) bideratu 
ohi ditu. Larringan-ek (1998a, 82. or.) dioen bezala: Gogoratu besterik ez 
dago consecutio temporum delakoaren kohesio funtzioa. Baina era berean, 
azpimarratu beharra dago denborazko morfema horiek, zenbaitetan, aditz-
lexemekin, adberbioekin eta testu-antolatzaileekin elkardependentzian 
daudela. 
 Badirudi, bestalde, aditz kohesioko mekanismoen banaketa, oso 
lotuta dagoela diskurtso motekin: oinarrizko denborak, narraziozko eta 
fikziozko denborak, baldintza-eraren balio “pro aktiboak”, indefinituaren 
eta inperfektuaren arteko jokoa –erliebegintza–, etab. (Bronckart, 1996, 
Larringan, 1998a). 
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 Ildo honetan ditugu zenbait lan, besteak beste: Bronckart eta kol. 
(1985); Bronckart (1996), 8. kap.; Dolz (1986-1987, 1990); eta euskararen 
inguruan: Plazaola-Giger (1989, 1990a, 1990b, 1993); Kaiffer eta del Valle 
(1992). Kaiffer eta del Valle autoreek, OHOko 2.,3.,4. eta 6. mailetako 
haurrek idatzitako ipuinetan erabilitako aditz-denborak eta testu horietan 
ematen den gainegitura narratiboarekiko harremana deskribatzen dute 
(129.or.). Plazaola-Giger autoreak (1993), euskarazko hiru diskurtso-moten 
funtzionamenduaz dihardu –narrazioa, diskurtso teorikoa eta diskurtso 
girotua–. Bertan, aditz formak eta persona aztarnak deskribatzen ditu. 
 
 
5. Izen kohesioa 
 

Esan bezala, izen kohesioaren bidez gai berriak testuratu eta  testuko 
gaiak mantendu egiten dira, eta, gainera, gaien progresioa ere ziurtatu 
egiten da.  Horrela, izen kohesioak zehazten ditu bi edo argumentu 
gehiagoren artean dagoen erreferentziakidetasuna. Erlazio horiek serietan 
antolatutako izenorde edo izen sintagmen bidez egiten dira –edo kate 
anaforiko bidez–. 

 
Izen kohesioan parte hartzen duen hizkuntz unitate bakoitza(k) 

perpausa batean kokatuta dago (daude) eta kohesiogile funtzioa ezezik, 
perpausa mailako funtzio sintaktikoa ere betetzen du (subjetuarena, 
atributuarena, osagarriena, etab.). 

 
 

5.1. Izen kohesioaren funtzioak 
 

Izen kohesioak bi funtzio betetzen ditu: Sarrera funtzioa eta 
berreskuratze funtzioa. 
 

Sarrerako funtzioa: testuan esanahi berria duen elementua sartzen 
du; elementu berri hori kate anaforiko baten lehendabiziko elementua 
izango da. 

 
Berreskuratze funtzioa: testuan aurretik sartutako nozio bat 

(aurrekaria) berreskuratzen da birformulazio bidez. 
 
Izen-kohesio mekanismora hurbiltzeko hiru adibide emango ditugu: 
 

(4) “(a) Aimée fit quelques courses, (b) puis Ø monta dans un car Chausson. (c) 
pendant le trajet de dix-huit kilomètres, elle feuilleta un journal local.[...] (d) 
Soudain, elle découvrit dans le journal local l´information qu´elle avait 
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vainement cherchée [...] (e) Aimée conserva le journal quand elle descendit 
de l´autocar dans un village de cent ou deux cents feux.” (J.-P. manchette, 
Fatale) (Bronckart-ek aipatua, 1996, 273.or.) 

 
 Adibide honetan bi kate anaforiko azaltzen dira. Nobelaren 
protagonistari dagokio lehendabizikoa. Kate horren sortze-unitatea 
testuaren hasieran sartu da eta forma nominal eta pronominalak osatzen 
dute seriea (Aimée, Ø, elle, elle, elle, Aimée, elle). Horiek guztiek 
aurrekariaren berreskurapena ziurtatzen dute. Bigarren kate anaforikoaren 
sortze-unitatea izen sintagma zehaztu gabeaz egiten da (un journal local); 
ondoren, izen sintagma zehaztu bidez berreskuratzen da nozio hori 
testuaren hurrenkeran (le journal local, le journal). 
 
 Erreferentziakidetasun-mota, halere, ez da berdina kate guztietan; 
emandako adibidean horietako mota bat baino ez da, eta berau da, 
seguruenik,  erreferentziazko edukien artean identitate maila handiena 
ematen den kasua. Bestelakoak dira, izan ere, ondoko adibideetan 
erreferentziazko edukien artean gertatzen den identitate maila. 
 

(5) “On ne s´écrit plus, on se téléphone. On ne lit plus, on regarde la télévision. 
L´école ne se préoccupe pas suffisament du problème. Bref, pour beaucoup, 
l´orthographe se perd. Cette conclusion un peu hâtive ne correspond pas 
toujours à la réalité. Du moins est-ce l´avis de ceux qui suivent « à la lettre » 
l´evolution dans ce domaine. (Tribune de Genève, 10.3.90) (Descombes eta 
Jespersen, 1992, 86. or.) 

 
Adibide honetan (5) “nominalizazioa” edo “anafora kontzeptuala” 

dugu. Estilo zuzenean emandako enuntziatu baten bersailkatzea 
ahalbideratzen du anafora honek. Horrela, “cette conclusion” izen 
sintagmaren bidez, testuan aurretik esandakoa kontzeptualizatu, 
berreskuratu eta determinatu egiten da. 

 
(6) “ Paul vient d´acheter une maison. Le toit et les murs sont en bon état, mais 

les fenêtres et les volets sont à refaire. L´ancien propiétaire lui a indiqué un 
bon menusier.” (Reichler-Beguelin, 1988a, 19. or.) 

 
Beste adibide honetan (6), ostera, anaforak ez du berreskuratzen 

testuan aurretik esplizitoki aipatu informaziorik: hizkuntzazko edukien 
bitartez eman daitezkeen eduki inferentzialez baliatuz eta aurrezagupen 
entziklopedikoei esker irakurleak testuaren zenbait informazio 
erlazionatzen ditu. Kasu honetan, nozio osoa (etxea) bere atalekin (teilatua, 
leihoak, pertsianak) lotzen dugu, eta, halaber, etxe bat erostea bere aurreko 
jabearekin eta etxea konpontzea arotzarekin. Anafora mota hau asoziazio 
bidezko anafora dugu. 
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Hiru adibide horiek ikusi ondoren, konklusio modura esan daiteke 
kohesiogile ezberdinen araberakoa izan daitekeela  erreferentziakidetasun 
maila eta mota. 

 
Aipatu marko orokorrera itzuliz (Bronckart, 1996), gogoratuko dugu 

testualizazio mekanismoaren kohesio operazioaren barnean kokatzen dela 
anafora, eta, ondorioz, zerikusi handia duela bai ainguraketa 
diskurtsiboarekin –erreferentearen berreskurapena eta inplikazioa vs 
autonomia maila–, eta bai planifikazioarekin –antolaketa-mota edo maila 
lokalago batean, testu fase mota–. Planifikazioari dagokionez esan daiteke 
gainera, testu-antolaketaren aztarnak ere badirela zenbait kasutan anaforak 
(De Weck, 1991, 110or.). 

 
Emandako adibideetan ikusi bezala, izen-kohesiorako unitaterik 

garrantzizkoenak anaforak dira. Horregatik, autore batzuek kohesio 
anaforikoa deitzen diote (De Weck-ek, 1991, besteak beste). Esan bezala, 
unitate horiei dagokie testuaren informazioen antolaketa, eta bereziki, 
predikatuekin harremanetan dauden talde nominalak gobernatzen 
dituztenei. Zentzu honetan, gestio hori prozesu konplexu moduan agertzen 
zaigu. Bertan, faktore askoren menpe ematen dira anaforak: kotestuarekiko 
(kotestu lokala eta globala), eta, halaber, kontestuarekiko. 
 

Testuaren ekoizpenari dagokionean, testu baten linearizazioan zehar, 
igorle/ekoizlearen ardura da, beraz, datu berri eta jakinen artekoen oreka 
gordetzea, eta, halaber, datuen arteko artikulazioak ziurtatzea. 

 
Zentzu honetan, bada, gaien antolaketak hainbat galdera sortarazi 

behar dizkio testuaren igorle/ekoizleari: nola sartu lehenengoz gai bat? 
Nola berreskuratu gai bera, ondoren beste gai bat sartzeko? Nola pasatu 
gai batetik bestera edo nola sartu eta berreskuratu paraleloki ematen diren 
hainbat gai? 
 

 Lehendabiziko galdera erreferentearen80 sarrerari dagokio, eta 
besteak kate anaforikoen osaerari. Operazio horiek faktore zenbaiten 
menpe gertatzen dira, besteak beste: menpekotasun kontestualak –testuaren 
ainguraketari dagozkionak–, barne menpekotasun globala  –makro-egitura 
semantikoari dagozkionak eta planifikazioari dagozkionak–, eta beste 
zenbait faktoreren menpe –aurrekoak baino lokalagoak eta multzotuagoak, 
testualizazio beste eragiketekin zerikusia dutenak gehienak (besteak beste, 
konexioarekin eta kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoekin) (De 
Weck, 1991, 109.or).  

                                           
80 De Weck (1991) autoreak testuan gaia lehendabiziko aldiz sartzeko erabiltzen du erreferente hitza.  
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Aipatu erreferenteen sarrera egiteko, hainbat hizkuntz tresna ditu 

ekoizleak bere eskura; eta horien artean egiten duen aukera, printzipioz 
behintzat,  erreferentea eta ekoizpen egoeraren artean berak ezarritako 
erlazioaren araberakoa izango da (ainguraketa diskurtsiboaren maila).  

 
Testuaren eraikuntzaren hurrengo urratsean, konjuntzio edo 

disjuntzio mailaren arabera, unitate ezberdinak aukera daitezke, nominalak 
edo pronominalak; eta, determinatzaileei dagokienez, deiktikoak edo ez 
deiktikoak. Erreferenteari sarrera emateko modua ere aldakorra izan 
daiteke, berau txertatuko den eremu semantikoaren araberakoa; bertan 
eman baitaiteke aurresuposizio maila altuagoa edo baxuagoa, eta, orduan, 
forma zehaztuak edo zehaztugabeak aukera daitezke. Maila honetan 
hartutako erabakien arabera, orduan, kate anaforiko baten osaerak bere 
gainetik dituen kate-mailen izaeraren eragina izango du. 

 
Testu bateko kate anaforikoek honako funtzioak betetzen dituzte aldi 

berean: elementu tematikoak mantentzea, berauen berreskurapena eta 
txandaketa. Lehendabiziko biek argumentuen erreleboekin dute zerikusia 
eta azkenak, berriz, bilakaera tematikoarekin. 

 
Gaiaren mantenuarekin  ulertzen dugu, unitate anaforikoen 

hurrenkera ematen  denean (bat, gutxienez, sarrera baten ondoren) baina 
kate horrek beste kate bat sortzen ez duenean. Gaiaren berreskurapena dela 
esango dugu, kate anaforiko bat eteten denean –beste elementu tematiko 
bati sarrera emateko eta hori sartu ondoren– hasierako kate anaforikoak 
aurrera segitzea. Horretarako kate-maila bakoitzean aukeratuko diren 
unitateak, berauek osatzen duten prozesuaren izaeraren araberakoak izango 
dira: modu orokorrean, esan daiteke anafora pronominalak ohikoagoak 
izango direla gaia mantentzeko eta nominalak gaia berreskuratzeko81. 
 

Temaren bilakaeraren esku gelditzen da kate anaforikoen banatze 
modua testuan zehar, beraz, elementu tematikoen txandaketa da bere 
ardura. 
 
 Ikuspuntu teorikotik begiratuta, bi modutakoak izan daitezke: hurrenez-
hurreneko kateak eta kate paraleloak. Hurrenez-hurreneko kateetan, kate 
bat hausten da beste kate baten garapena ahalbideratzeko; beraz, gaiaren 
mantenua eta berreskurapena gertatzen dira. Kate paraleloetan, ordea, 
elementu tematiko batzuk (bi, gutxienez) aldi berean aipatzen dira testuan, 
                                           
81 Aurrerago azaltzen dugunez, alabaina, generoa markatzen den gainerako hizkuntzetan baino gutxiago 
erabiltzen da anafora pronominala euskaraz. Horren ordez anafora nominala erabiltzen da (hitz beraren 
errepikapena, gehienetan). 
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batetik besterako etengabeko pasabideak emanez. Honelako kasuetan, 
gaiaren mantenuari beste ardura bat gainezartzen zaio: tema ezberdinen 
elementuak bereizi beharra. 
 

Aipatu moldaketa horien guztien aztarna nagusiak honakoak ditugu: 
1) sistema pronominalean barne kontrajarketak eta ezberdintasun 
semantikoak eta formalak; eta 2) ezberdintasunak lexema nominaletan (De 
Weck, 1991).  
 

Konklusio modura, aditz kohesioa alde batera utzita, kohesio 
anaforikoaren joku konplexua anafora unitateen esku dagoela esan daiteke. 
 
 
5.2.Anaforen kategoriak 
 

Aurreko atalean, anaforen funtzionamendua azaldu nahian, 
hainbatetan berauen kategoriaz zerbait esan badugu ere, hemendik aurrera 
zabalago azalduko ditugu anaforen kategoriak.  
 

Rosat-ek (1995) esaten duen bezala, gaur egun anaforen zenbait 
kategoria elkarrekin bizi dira (Blanche-Benveniste & Chervel, 1966; 
Charolles, 1978, 1991; Kleiber, 1983, 1994a; de Weck., 1991). Horien 
guztien arteko ezberdintasunak hiru eremutara ekar daitezke:  anaforari 
ematen zaion hedapena,  anafora eta bere aurrekariaren artean definitutako 
erlazio semantikoen izaera eta kontuan hartutako hizkuntz unitate motak. 
 

Arestian esan bezala, gaiaren mantenuan arruntagoak ditugu anafora 
pronominalak eta gaiaren berreskurapenean, aldiz, anafora nominalak. 
Esanda gelditzen da, bada, bi kategoria horiek direla nagusienak. Gogora 
dakargu berriro ere, diskurtsoaren ainguraketa eta antolaketaren menpe 
egiten dela anafora kategorien hautaketa, eta, beraz, diskurtso-motaren 
araberakoak izango ditugula anafora kategoriak. Horregatik, gure testuetan 
maizen azaltzen diren anafora kategoria eta motak deskribatuko ditugu 
hemen. 
 
5.2.1.Anafora pronominalak 
 
5.2.1.1.Ezaugarri orokorrak 
 

Ordezkapen pronominala anaforaren kasu pribilegiatua da. Ikuspuntu 
tradizionaletik, esan izan da izen sintagma edo izen baten errepikapena 
ekiditen duela izenordainak. Baina izenordainaren rola ez da estilo 
kontuetara mugatzen. Izenordainek testuaren egituraketan ere parte hartzen 
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dute (Riegel eta kol. 1994). Izenordaina, oro har, “marqueur de continuité 
thématique” (Kleiber, 1994a) (gai hurrenkeraren markatzaile) modura 
ikusten da, bere bidez berreskuratzen baita gaiaren aztarna. 
 

Weinrich (1989) autoreak honela definitzen du pronominalizazioa 
“la représentation d´un nom par plusieurs pronoms au cours d´un texte...”; 
izenordainak testuan ordezkatzen duen izenarekin komunztadura gorde 
behar du generoan eta numeroan. Izenak –aurrekaria– eta bera ordezkatuko 
duen izenordainak hurbil egon behar dute testuan, beren arteko distantziak 
erraztu edo zaildu egingo baitu ulermena. Izenordainaren aurretik testuan 
izen bat baino gehiago dagoenean, genero eta numeroan bat datorren eta 
hurbilen dagoen izena ordezkatuko du (71,72.or.). 
 

Kategoria honetan aurkituko ditugu pertsona izenordaina (3. perts.), 
erlatibozkoak, posesiboak, erakusleak eta elkarkariak.  
 

Riegel-ek eta kolaboratzaileek (1994, 613.or.) bi errepresentazio 
mota bereizten dituzte: 
 -Errepresentazio osoa: izenordainak osorik ordezkatzen du aurreko 
talde nominala. Erreferentziakidetasuna dago. Honelakoak ditugu: 3. perts. 
pertsona izenordainak, erakusle batzuk eta erlatibozkoak. 
 -Errepresentazio partziala: izenordainak talde nominalaren zati bat 
ordezkatzen du. Posesiboak eta erakusle batzuk ditugu multzo honetan.  
 

Adibidean ikusten denez (7), pommes hitza da anaforizatuta dagoen 
bakarra; gainerako determinazioa aldakorra da. Gauza bera esan daiteke 
zehaztugabe eta numeralei dagokienez.  
 

(7) Elle a acheté des pommes. Elle en a mangé plusiers/trois/beaucoup. (Riegel 
eta kol, 1994) 

 
Izenordainek bete dezaketen funtzioei dagokienez, Kleiber-en (1994) 

ustetan, egoera aldaketa ezberdinak  dituen gai baten  jarraipen 
erreferentziala ere eman dezake izenordainak (8. adibidea). Adibide 
honetako izenordainak, kasuan kasu, egoera materialaren eraldaketa 
guztien berreskurapenaren berri ematen du82: 
 

(8) Tuez un poulet bien vif et bien gras. Préparez-le pour le four, coupez-le en 
quatre et rôtissez-le pendant une heure” (Kleiber, 1994a, 30.or) 

5.2.1.2.Anafora pronominalak euskaraz  
 

                                           
82 Erreferente ebolutiboen kasua dugu hori. Kasu horiek gehiago sakonduko dira kapitulu honetan, 
“Erreferente ebolutiboak dituzten anaforak” atalean. 
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Itzulpengintzatik etorri zaio euskarari anafora pronominalaren 
funtzionamendua deskribatzeko beharra. Beste hizkuntzekin alderatuz gero, 
euskarak baditu bere ezaugarri propioak. Horietako zenbait anafora 
pronominalari dagozkio. 
 

Euskarazko erakusleek funtzio anaforikoa eta kataforikoa bete 
ditzakete baina horien erabileran badira zenbait ezberdintasun erderekiko 
(espainola eta frantsesarekiko). Hona hemen ezberdintasun horiek: 
 

1. Generoa. Gaztelaniazko hiru generoetarako ordain bakarra du 
euskarak. Horren ondorioz, hona hemen ondorengo esaldia edo 
antzekoak itzultzerakoan sor daitezkeen ezberdintasunak (Lozano, 
1997; Zabala, 1996): 

 
(9) La educación de los niños es distinta a la de las niñas. Ellos hacen...mientras 

que ellas... (Lozano, 1997, 146.or.) 
 
(10) Neskek eta mutilek ez dute heziketa bera. Mutilek....egiten dute; 

neskek, ordea,...(Lozano, 1997,146.or) 
 
Ikusten denez, euskaraz izena errepikatzea ezinbestekoa da. 

 
 Edo honako adibidea: 
(11) La endozoocoria es una relación mutualista que se da entre un animal y 

una planta. Ésta consigue la dispersión de sus semillas y aquél ventajas del 
tipo del mimetismo. (Zabala, 1996, 37.or) 

 
(12) Endozookoria, landare baten eta animalia baten artean ezartzen den 

erlazio mutualista da. Landareak, bere hazien sakabanakuntza lortzen du eta 
animaliak mimetismoa bezalako sariak lortzen ditu. (Zabala, 1996, 37.or) 

 
2. Usadioa. Euskarazko eta gaztelaniazko hiru graduetako esanahia 

bete-betean bat etorri arren, anaforikoetan usadioa ez da beti 
horrela Lozano, 1997; Zabala, 1996). 

 
Honela itzultzea proposatzen da, nahiz eta zenbait idazle 
garrantzitsuk lehen gradua erabili horretarako: 
 
(13) Luis dio una mala respuesta al hombre y éste se enfadó. 
(14) Luisek gaizki erantzun zion gizonari eta hura haserretu egin zen (beraz, 

graduak ezin ditugu beti elkarren parean erabili).  
 

3. Izen sintagmak aurreko esaldian deskribatu den prozesua 
ordezkatzen duenean, gazteleraz “eso” izenordain erakusle neutroa 
erabili ohi da, eta beraz, ez dago inongo anbiguitaterik. Baina 
euskaraz berriro ere, ulergaitz samarrak dira izenik gabeko 
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itzulpenak ez baitago genero-oposaketarik (Zabala, 1996). Ildo 
beretik  abiatzen da Petrirena (1999) izenordain hutsaren erabileraz 
honako oharrak egiten dituenean: 

 
“Batzuetan izenordain hutsa eskas da, beste batzuetan alderantziz gertatzen 
zaigu, hartan edo horretan edo beste halakoren bat jartzen dugula murritz 
gelditzen dena, behar bezalako zehaztasunik gabea. Normalean izen baten falta 
izaten da. Beste batzuetan erreferentzia errepikatzea komeni da, eta zenbaitetan 
beste era batera moldatu behar litzatekeela dirudi.”(Petrirena, 1999, 85.or.) 
 

Ondorengo adibidean, esaterako, UIC izendapena errepikatzea 
“hau” esatea baino hobe dela uste du Petrirenak. Gainera, bere ustez 
“hori” beharko luke eta ez “hau”. Hona hemen adibidea eta bere 
ordezko proposamena: 
 
(15) Diru galtze itzel honen erantzule nagusia, kreditu industrialaren batasuna 

(UIC), inmobiliaria arloan espezializatutako bankua da. Hau, GAN enpresak 
1986an bere menean hartutako CIC bankuaren filiala da eta...(86.or) 

 
(16) Diru galtze itzel honen erantzule nagusia, kreditu industrialaren batasuna 

da (UIC), inmobiliaria arloan espezializatutako bankua. GAN enpresak 
1986an bere menean hartutako CIC bankuaren filial bat da UIC, eta...(86.or.) 

 
4.Haren eta bere. Petrirena-rentzat (1999) izugarri ugaldu dira 
bera/bere/beren eta beste indargarri batzuk. Honako arrazoiak 
aipatzen ditu:  
 
1) Joskera arazoengatik; erredundantziagatik. 
 
(17) “CFF banku publikoko langileek beren zuzendaritza bahituta zuten atzo”/ 

“CFF banku publikoko langileek zuzendaritza bahituta zuten atzo”) 
 
 2) Lekua kentzen ari zaizkielako, batez ere mendebaldean, hura, 
haren eta beste forma arruntei.  
 
(18) “Batzordekide lanetan bi urte egin ostean, Yolanda Arrietak, 

Andolin...eta... beren karguak utzi egingo dituzte, eta beren ordezkoak ere 
hautatuko dira egun berean.” 

 
 –Lehendabiziko beren bihurkaria da baina bigarrena haien arruntari 
lekua kentzen ari zaiona). 
 
 3) Elipsiaz baliatzen ahaztu zaigulako edo. 
 4) Beste batzuk. 
 



 177

(19) “Hiriartek senarra ikusi eta “gizakia ez zela” azaldu zuen, hain zen bere 
egoera urrikalgarria.” 

 
 Adibide honetan senarraz ari garela haren idaztea da normalena, eta 
bere Hiriartez ari bagara. 
 
 

5.2.2.Anafora nominalak 
 
5.2.2.1.Ezaugarri orokorrak  
 
Kategoria honetan hainbat motatako izen sintagmak aurkituko ditugu. Hona 
hemen nolakoak izan daitezkeen berreskurapena edo gaiaren mantenua 
ziurtatzen dituzten unitateak beren aurrekariekin alderatuta: bere 
aurrekariaren berdinak izan daitezke (Aimée...Aimée) –errepikapena–: 
 

(20) "Aimée fit quelques courses, puis Ø monta dans un car Chausson. 
pendant le trajet de dix-huit kilomètres, elle feuilleta un journal local.[...]  
Soudain, elle découvrit dans le journal local l´information qu´elle avait 
vainement cherchée [...]  Aimée conserva le journal quand elle descendit de 
l´autocar dans un village de cent ou deux cents feux.” (J.-P. manchette, 
Fatale) (Bronckart-ek aipatua, 1996, 273.or.) 

 
 determinazio markari dagokionez ezberdinak: 
 

(21) " Il rencontra un individu; cet individu lui déclara" (Broncart, 1996, 
273.or.) 

 
 lexiko mailari dagokionez ezberdinak: 
 

(22) "Il rejoignit le fuyard; l´homme, qui semblait épuisé,..." (Broncart, 1996, 
273.or.) 

 
 edo aipatu bi alderdiei dagokienez ezberdinak: 
 

(23) "La théorie de Weinrich est bien connue; cette construction 
astucieuse...(Bronckart, 1996, 275.or.) 

 
 

Nolako teoria aukeratu, halako anafora kategorizazioa izango dugu. 
Horrela, autore zenbaitentzat (Halliday & Hasan, 1976; Corblin, 1985, 
1987), anaforen analisia determinatzailearen analisira mugatzen da. 
Anaforak ikuspuntu honetatik aztertuz gero, determinatzaile ezberdinak 
aztertuko dira soilik (zehaztuak, erakusleak eta zehaztugabeak).  
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Beste zenbait autorerentzat (Charolles, 1978; Kleiber, 1994a; Reichler-
Beguelin, 1989; Riegel eta kol., 1994; de Weck, 1991; Rosat, 1995; 
Apothéloz, 1995) analisia izen sintagma osoaren gainean egiten da, hau 
da, determinatzaile eta lexemaren gainean aldi berean. Gu azken 
ikuspegi honetara lerratzen gara anaforaren ikuspegia hartzerakoan.  
 
5.2.2.2.Determinazioa 

 
Determinazioa, tradizionalki “fidelak” izenez ezagutzen ditugun anaforen 
taldekoa dugu. Determinatzeko forma aldatuta berreskuratzen du izena 
(Riegel eta kol., 1994, 614.or.). Determinazio formarik ohikoena dugu, 
determinatzaile zehaztugabearen ordez determinatzaile zehaztua 
ematea denean. 
Kleiber-en (1986a) ustetan, Maingueneau-ri (1990) jarraituz, 
determinatzaile zehaztua erabiltzen denean, objektu bakartzat hartzen da 
(edo multiplea, pluralean); horretarako, jakina, objektu honen 
zehaztapenari eusten dioten zirkunstantzia multzo bat kontuan izan da. 
Euskaraz,  –a anaforizatzailearen   bidez berreskuratzen denean, objektua 
izendatzea ahalbideratzen duen zirkunstantzia, izena+ bat (metodo 
bat......metodoa) duen lehendabiziko aipamena da. 

 
Riegel eta kolaboratzaileen (1994) esanetan, honelako izen 

sintagmek  (izena + determinatzaile zehaztua) ezartzen duten erreferentzia 
“espezifikoa” edo “generikoa” ere izan daiteke. Espezifikoa, hau da, 
indibiduo partikular bati edo multzo bati dagokiona, eta, generikoa, 
indibiduo mota edo azpi-mota baten taldeari dagokienean. Izen 
zenbakaitzen balio generikoa markatzeko ere erabiltzen da artikulu 
zehaztua (ardoa, irina, etab.). Ikuspuntu honetatik, enuntziatu batzuk 
anbiguoak izan daitezke, baina kontestuari esker gaindi daiteke zenbait 
enuntziaturen anbiguotasuna.  

 
Euskarazko determinazioa egiteko modua dela eta, badira 

gainerako zenbait ohar (Petrirena, 1999): 
1. Erakuslearekin determinatzeko joera dela eta, artikulua (-a) aski 

da askotan. (24) adibidean, esaterako, hobe da artikulua jartzea. 
 
(24) “B hepatitisen kontrako txerto berri bat aurkitu dute Erresuma Batuko 

hainbat zientzilarik. Eritetxeetan lanean dihardutenekin frogatu dute txerto 
berri hau” (txerto berria) (83.or) 

 
2. “Hori” eta “hau” noiz erabili. Normalean izenaren ordez erakuslea 

bakarrik agertzen bada (izenordain gisa, beraz) hirugarren gradukoa  (hura, 
haiek) erabiltzen dela –gauza normala hirugarren pertsonako izenordaintzat 
hura eta haiek erabiltzen baitira (ni, hi, hura, gu, zu, zuek, haiek)-, eta izena 
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eta erakuslea agertzen badira, berriz, bigarren gradukoa gehienetan 
(enpresa hori, jokalari horiek), nahiz eta zenbaitetan hirugarrenekoa ere 
behar izaten den (bilera hartan...). Aurretixe aipatutako zerbaiten 
erreferentzia egiten dugun kasuez ari gara, betiere.(83. or) 

 
 
5.2..2.3. Titulu/azpitituluetako errepikapena eta sinonimia 

 
Euskaraz, beste hizkuntzetan bezalaxe, gaia tituluan aipatu arren, 

testu hasieran berriro ere aipatu beharraz dihardu Petrirenak (1999). 
Horren beharra nabarmentzeko honako adibidea dakar (25). Bertan ikus 
daitekeenez, Alain Carignon ez da aipatzen, bera izanik ere aipagaia, 
seguruenik tituluan eta sarreran aipatu delako eta berriz ez esateagatik. 
Baina, izena ordezkatzeko, azalpen luze samarra ematen da haren tokian 
eta horregatik (26) ko aukera proposatzen da: 
 

(25) Edouard Balladurren gobernuan, 1993an, Komunikazio ministroa 
izandakoak justizia prozedurako ahalbide guztiak erabili ditu Isereko 
Kontseilu Nagusiko lehendakaritzatik dimititzea azkenengo epea arte 
atzeratzeko.(Petrirena, 1999, 89.or.) 

 
(26) Edouard Balladurren gobernuan Komunikazio ministro izan zen Alain 

Carignon, 1993an (…). (Petrirena, 1999, 89.or.) 
 

Orobat, ez da egoki ikusten honelako hasiera ematea testuari (27) 
(titulua eta azpitituluaren ondoren): 
 

(27) Txapelketa honetako bi partidu jokatuko dira gaur arratsaldean. 
(Petrirena, 1999, 89.or) 

 
Bestetan, ostera, gehiegizko dirudite testu bereko errepikapenek (28). 

Ikus proposatzen diren aldaketak (29): 
 

(28) Bakerok modu onean konpondu nahi du Veracruz taldearekin / 
Taldeak zor dion soldata ordaintzeko eskatzen dio Bakerok Veracruzi. 
(Petrirena, 1999, 90.or) 

 
(29) Bakerok modu onean konpondu nahi du Veracruz taldearekin/ Zor 

dioten soldata ordaintzeko eskatzen du jokalariak. (Petrirena, 1999, 90.or) 
 
5.2.2.4.Nominalizazio bidezko anafora 
 
5.2.2.4.1. Ezaugarri orokorrak 
 

Izen sintagma batek testuan aurretik aipatu prozesu edo egoera bat 
erreferente bihurtzen duenean deitzen da nominalizazio bidezko anafora. 
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 Apothéloz-en (1995) hitzetan, bi kasu izan daitezke, gutxienez: 
nominalizazioak proposizioaren mintzagaia berreskuratzen duenean edo 
mintzagai hori bideratzen duen enuntziazio moduaren hizkuntz ekintza 
berreskuratzen duenean. 

Descombes eta Jespersen-en (1992) hitzetan “anaphore sur énoncé 
eta anaphore sur énonciation”. Azken autore horiek anafora-mota hau 
anafora kontzeptual izenarekin ezagutzen dute. Horientzat nominalizazio 
laburtzaileek83 leku zabala dute testu mota batzuetan “Parmi les énoncés 
interstitiels qui organisent la mise en scène de la polyphonie d´un article de presse et 
qui permettent de greffer des commentaires sur l´énoncé source, nous avons remarqué 
que les nominalisations résomptives tenaint un large place" (80. or.).  
 

Hona hemen enuntziatuari buruzko anafora (30) eta enuntziazioari 
buruzkoak (31 eta 32). 

 
(30) Les archives du cinéaste Abel Gance (...) seron vendues aux enchères à 

Drouot les 3 et 4 mars. La vente comprendra une centaine de scénarios 
manuscrits. (Libération, 8.1.1993) (Apothéloz, 1995, 37. or.) 

 
(31) Convient-il de situer les fonctions dans l´ordre figuratif et les 

fonctionnements dans l´ordre figural? Ou l´inverse? Cette interrogation est 
appelée à durer. (Article scientifique) (Apothéloz, 1995, 37. or.) 

 
(32) Tu as de l`argent parce que je suis à sec? 

Je te pose la question  parce que.... (Descombes eta Jespersen, 1992, 81. or.) 
 

Eduki inplizituen gainean eraiki daiteke nominalizazioa, (33) 
adibidean, esaterako. Edo enuntziatzaileari subjektibotasuna azaltzeko ere 
aukera ematen dio anafora mota honek (ikus 34. adibidea). 
 

(33) Comme chaque soir, vous brossez conscieusement vos cheveux. Mais 
horreur, la brosse en est pleine! Ne vous affolez pas, cette chute esta la 
conséquence du changement de saison. (Plubicité) (Apothéloz, 1995, 38. or.) 

 
(34) La voiture écolo devraie être à la automobile ce que la Swatch est à la 

montre: un produit de haute technologie racé et économique. Plus personne 
ne semblait croire à ce rêve. Et pourtant...(L`Hebdo, 11.7.1991) (Apothéloz, 
1995, 38. or.) 

 
Apothéloz eta Chanet (1997) autoreek, beste batzuren artean, honako 

tresna linguistikoak deskribatzen dituzte nominalizaziorako:  
 

1. Nominalizazioak ez du ezinbestean adierazpide lexikala erabili 
behar; izenorde erakusle batek ere bete dezake funtzio hori. Hona 
hemen adibide bat: 

                                           
83 “resomptif” edo “résumante”, Maillard, 1974 
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(35) Sauf cataclysme (naturel ou provoqué), l´homme finira inévitablement 

par contrôler sa prope évolution. Ne nous leurrons pas: s´il en acquiert la 
capacité, il en fera forcément usage. Pour le meilleur et pour le pire. Cela est 
probablement encore très lointain, mais il faut y réfléchir dès maintenant(...) 
(Le Monde, 27, 4, 1994) (Apothèloz eta Chanet, 1997, 160. or.) 

 
2. Oso kasu bakarretan izaten da inplizitua adierazpide 

nominalizatzailea. Eta gerta daiteke prozesu nominala izatea 
inplizitoki ematen den bakarra. Hona hemen adibide bat: 

 
(36) Hier matin, un véhicule banalisé de la police a été attaqué à proximité de 

l´ambassade d´Italie, faisant quatre morts, deux policiers et deux 
attaquants. ( L´Express, 13.7.1994) (Aphotèloz eta Chanet, 1997,162or.) 

 
3. Adierazpidea lexikala denean, eta izen predikatibo batez osatuta 

badago, aurrekariak eta berreskuratzeko erabiltzen den terminoak 
ez dute, ezinbestean, morfologikoki bata bestearen eratorria izan 
behar (aurkitu...aurkikuntza; garbitu....garbiketa; etab.). Gainera, 
ordezkatzeko modu hori ez dago beti eskuragarri hizkuntzan; 
hona hemen adibide bat: 

 
(37) La houillère de Travershall brûlait depuis des années; (...) Et quand le 

vent soufflait de là, ca qui arrivait souvent, la maison était pleine de la 
puanteur qu´ezhalait cette sulfureuse combustion des excréments de la terre. 
(D.H. Lawrence, L´Amant de Lady Chatterley, 34, trad. Frçse.) (Apothèloz 
eta Chanet, 1997:162) 

 
Agirian da (37) adibideko eta antzeko kasuetan (brûlait eta 

combustion edo parekideak) ez direla guztiz baliokide esanahiaren aldetik. 
 

Batzuetan, arazoak sortzen dira nominalizazioa kategorizatzeko. 
Horrelakoetan, sasi-izen baten bidez (gauza edo kontua, esaterako) opera 
ditzakegu anaforak. Halliday eta Hasan (1976) autoreek  pro-nom deitzen 
diote honi eta Kleiber-ek (1987) “gezurrezko izena” (nom postiche).  

Hona hemen adibide bat: 
 
(38) Derrier ces murs gris, parmi tant de jeunes gens, certains lisaient, la 

chose est sûre (V. Woolf, La cambre de Jacob, 74, tard. Frçse) (Apothéloz 
eta Chanet, 1997, 179.or.) 

 
 Esandakoagatik, nominalizazioak lexiko arazo garrantzitsuak sor 
ditzakeela uste dute Apothéloz eta Chanet (1997) autoreek. 
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Descombes eta Jespersentzat (1992) anafora kontzeptualak honako 
funtzio testual eta enuntziatiboak bete ditzake: tematizatu, paketatu eta 
osagarrien ordena eman, paragrafoa zatikatu, predikatu, aipamenezko 
diskurtsoaren transkriptore funtzioa bete eta enuntziazioan erlazioak ezarri. 
 
 Baina anafora-mota honi, erreferentziakidetasunari eta asoziazio 
bidezko anaforari bezalaxe, delimitazio arazoak ikusten zaizkio testuan 
identifikatzeko (Charolles 1990, Apothéloz & Chanet, 1997). Hona hemen 
azken bi autoreok  mugan ikusten dituzten bi kasu: 
 

1. Aurrekariak ematen duen informazio izaera eta anaforikoak 
ematen duenaren artean prozesuaren eraldaketa ematen denean, 
hau da, prozesu espezifikoa prozesu generiko bihurtzen denean. 
Hona hemen adibide bat: 

 
(39) Je ne vide pas le lave-vaiselle.C´est la seule tâche que j´ai réussi, en 

quinze ans, à inculquer à mes filles. (A. Plume: Promenade avec Emile L., 
61)(Apothèloz eta Chanet, 1997, 164. or.) 

 
Kasu honetan "la seule tâche" adierazpidearen "tâche" (betebeharra) 
nozioak emandako informazioari esker uler daiteke soilik; beraz, 
prozesu baten bilakaera markatzen du, bilakaera hori "je" agentearen 
bidez berreskuratzen da aipatu ez den prozesua eta zentzu honetan 
generikoa da "vider le lave-vaiselle". 
 
2. Laburtzeko duen gaitasuna da nominalizazioari ikusten zaion 

beste ezaugarri bat; horri esker, aldaketa diskurtsiboak ere eman 
daitezke, Péquegnat-en (1984) esanetan  “effet discursif de 
changement de niveau”. Alabaina, nominalizaziorako aipatu 
ezaugarriak ez ditu bereak bakarrik, eta, hortik datozkio anaforari 
mugak ezartzeko zailtasunak. Ildo honetan,  anafora modura 
ulertu behar ote da enuntziazioaren sekuentzia oso bat 
berreskuratzen duen anafora? Esaterako, komentaketa hori, 
demostrazio hori, eta antzekoak?. 

 
Arazoak eta indefinizioak hor daude, baina kohesioa deskribatu nahi 

bada, anafora honen mugak ezarri eta zehaztu egin beharko dira. Asmo 
horrekin, anafora nominala aztertu duten zenbait autoreren proposamen 
zehatzak ekarri ditugu (Schneuwly, 1988b; De Weck, 1991 eta Rosat, 
1995). Autore hauek guk hartu dugun marko teoriko berbera hartu dute, 
hau da, hizkuntz ekintzan oinarritutako hizkuntzaren teoria.  
 

Aipatu autoreek antzeko kategorizazioa erabiltzen dute testuak 
analizatzeko. Halere, kontuan izan behar da testu mota ezberdinak aztertu 
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dituztela, eta horrek baduela eragina anafora-motak aukeratzerakoan: 
Schneuwly-k (1988b) testu informatiboa eta argudiozkoa aztertu ditu; De 
Weck-ek (1991) narrazio testua (ahozkoa eta idatzizkoa) eta kontaketa eta 
Rosat-ek (1995), ostera, testu informatiboa.  
 

De Weck-ek (1991), esaterako, ikasleen narrazioak aztertzerakoan 
bost nominalizazio-mota bereiztu ditu:  
 
1) Nominalizazio hertsia: aditzaren lexema berbera erabiliz lexema 
nominal batez berreskuratzen da prozesua. Aurrekariaren eta anaforaren 
artean dagoen diferentzia morfosintaxiaren eremuari dagokio soilik.  
 

(40) "...et nous avons été dîner. Après avoir fini le dîner nous sommes 
rentrés..." (Christine, 9,8ans, 4e; De Weck, 1991)  

 
2) Sinonimia bidezko nominalizazioa (nominalizazioa zentzu zabalean): 
sinonimia bidezko lexema nominal batez berreskuratzen da prozesua. 
Beraz, kasu honetan bi erlazio-mota daukate aurrekariak eta 
berreskuratzeko formak: bata eratorri izaerakoa (aditz lexema batetik izen 
lexema nominal batera pasatzea), eta bestea, sinonimia erlaziozkoa (erlazio 
morfo-semantikoa).  
 
3) Hiponimia bidezko nominalizazioa: prozesu bat edo  gehiagoren 
berreskurapena egiten da, lexema nominal generiko batez berreskuratzen 
da. Hirugarren mota honetan bi erlazio-motak ematen dira: eratorpenezkoa 
eta semantikoa. Baina eratorpena ez da, ezinbestean, atalez atal egiten; 
gehienetan  lexema anaforikoak  testuaren zati  bat laburtzen du. Rosat 
(1995) autoreak, anafora biltzailea izena ematen dio anafora-mota honi. 
Horrelakoetan aukeratzen den hiperonimoak, lexema bakar batean batzen 
ditu hurrenkera bidez edo koordinazio bidez zerrendatutako proposizio 
aleak. Apothéloz eta Chanet (1997) autoreek "prozesu askoren 
nominalizazioa" izenarekin ezagutzen dute nominalizazio hori.  
 

(41) "Le dépérissement des forêts est la cause de plusieurs éléments, voici le 
principale: l´élément le plus dangereux de ce triste phénomène est la voiture 
qui pas son gase d´échapement polue l´air d´oxyde d´azote et d´idrocarbure. 
Ces deux produits toxiques montent dans le ciel, là les rayons du soleil les 
transforme en acide...(post-test D) (Rosat, 1995, 413.or.) 

 
  4) Testu-forma baten nominalizazioa (enuntziazioaren nominalizazioa 
Descombes eta Jespersen-en hitzetan, 1992).  
 
5) Testua bere osotasunean hartzen duen nominalizazioa. 
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Beraz, aipatu autoreak, nominalizaziotzat hartzen ditu bai testu atal bat 
berreskuratzeko erabilitako lexema nominala, bai testu osoa 
berreskuratzekoa, eta bai enuntziazioa berreskuratzekoa. 
 
Nominalizazioa determinatzeko formari buruz, Apothéloz eta Chanet 
(1997) autoreen ustetan, erakusle batez ordezka daitezke nominalizazio 
determinatu gehienak, baina ez alderantziz. 
 
Morfema beraren errepikapena ekiditeko ere erabili ohi da nominalizazioa. 
Anafora nominal hertsia, esaterako (hil...hilketa; lapurtu....lapurketa; etab), 
errepikapena dela esan daiteke.  
 
5.2.2.4.2.Nominalizazioa euskarazko testuetan 
 

Hona hemen euskarari buruzko zenbait ohar. Nominalizazioa 
determinatzeko moduari dagokionez, hauxe da Petrirenak (1999) 
gomendatzen duena: 
 

-Testuaren zati oso bat, edo testu osoa (lan honek, ...) nominalizazio 
bidez berreskuratzen denean edo enuntziazio modua berreskuratzen denean 
(galdera honek,...) “hau” edo “honek” beharko luke, eta ez “hori” “horiek” . 
Azken biak testuko elementu bakarra berreskuratzeko gomendatzen dira. 
Hona hemen adibide bat: 
 

(42) Euskaltzaindiak CD-ROMean argitaratu du Euskara aldizkaria titulu berri 
batean, normala da “lan honek abantaila handiak ditu erabiltzailearentzat” 
esatea. (84. or) 

 
Horrez gain, azken urteotan toki ezberdinetatik euskararako 

aldarrikatzen ari den printzipio komunikatibo batean oinarrituko gara 
nominalizazioaren alderdi bat euskaraz nola egiten den ikusteko. Esango 
dugu, gai honek joskerarekin baduela zerikusia, hau da, anaforak 
perpausean hartzen duen tokiarekin. Alderdi hau izan da, seguruenik, 
euskaraz gehien aztertu dena eta berari helduko diogu gure gogoeta 
honetarako. Ildo honetan, Agirrek (1994) dioenez, euskarak ordena 
“antiinformatiboa” du, –osagarriak, informatiboki elementu sekundarioak 
liratekeenak, aditzaren eta izenaren  ezkerrean emateko joera duelako–. 
Hori dela eta, aditzak aurreratzea komeni dela dio. Ildo beretik abiatzen 
dira euskararen joskera eta komunikatibotasunarekin kezkatuta dagoen 
zenbait autore, besteak beste, Zubimendi eta Esnal, 1993, Kaltzakorta, 
1997, Garzia, 1997; Eizagirre, 1997; Petrirena, 1999; Hidalgo, 1996.  
 

Aditzaren lekutzeari buruz esaten dena, edozer motatako 
anaforarentzat eta kontzeptualarentzat ere esan daitekeela uste da. Anafora 
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honen bidez gaiaren kontzeptualizazioa ematen baita, eta, beraz, 
perpausaren gunea osatuko luke aditzarekin batera anafora honek. Anafora 
nominalaren lekutzea oso konstantea da erdaretan (perpausaren hasieran 
doa beti); eta euskararen kasuan ere, leku berean joan beharko luke 
komunikazioaren izenean. Antzera gertatzen da ordezkapen lexikalarekin, 
hona hemen gaztelerako eta euskarako adibideak: 

 
(43) Zer da testamentua? 
 
Norbait hiltzen denean, haren ondasunak nori eman adierazten duen agiria da. 
Testamentuak hiru heren izaten ditu:..." (Eizagirrek aipatuta, 1996, 31.or.) 

 
Adibide honetan (43) izenburuaren nozioa –testamentua– "agiria" 

hitzaren bitartez berreskuratzen dugu. Baina horretarako hasierako 
perpausa osoa irakurri behar da. Goazen, bada, ikustera, gaztelerako testu 
batean nola ematen den antzerako nozioa: 
 
 (44) "Testamento" 

Negocio jurídico consistente en una declaración de voluntad por la que 
una persona ordena el destino de sus intereses para despues de su 
fallecimiento. (Gran enciclopedia Larrouse,1991, 10749.or.) 

 
Bestelakoa dugu (44) "Testamento" eta "negocio" hitzen arteko lekutzea. 

  
 
5.2.2.5. Asoziazio bidezko anafora 
 

Guillaume (1919) autoreak eman omen zion izena lehendabizikoz 
asoziazio bidezko anaforari.84 Ondoren, Hawkins-en (1978) lanei esker 
hedatzen hasi zen nozio hau. Orduz geroztik, hainbat hizkuntzalari hurbildu 
da anafora mota honetara (Fradin, 1984; Kleiber, 1988, 1990b, 1992, 
1994b, 1994c, 1999; Kleiber eta kol. (1994); Corblin 1987; Reichler-
Béguelin, 1988a, 1989; Berrendoner, 1990; Charolles, 1990, 1994a, 1999; 
Berrendoner & Reichler-Béguelin, 1995; Apothéloz & Reichler-Béguelin, 
1999 besteak beste). Psikolinguistek, ordea, anafora kontzeptual edo 
situazionalaz hitz egiten dute (Garrod &Sanford 1982 eta 1983, 
esaterako)85. 
 

Kleiber-ek (1992) honako definizioa ematen du: 
“ Associative anaphora is a type of indirect textual reference whereby a new referent is 
introduced as an anaphoric not of but via the referent of an antecedent expresion.” 

                                           
84 Blanche-Benveniste-k eta Chervel-ek (1966) aipatua. 
85 Aipatu autoreez gain, asosiazio bidezko anaforaz argitaratutako lan monografikoak ere badira: Verbum 
XIII, fasc. 3 (1990) eta Journal of Pragmatics, 31, nº 3 (1999). 
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Asoziazio bidezko anafora, beraz, testuan aurretik aipatu gabe 

dagoen arren, identifikagarria edo ezaguna da irakurlearentzat. 
Hona hemen adibide bat: 
 

(45) Il s´abrita sous un vieux tilleul. Le tronc était tout craquelé (Fradin, 
1984) 

 
Oro har, ondorengo bi ezaugarri dituzte  asoziazio bidezko anaforak 

osatzen duten izen sintagmek (Apothéloz eta Reichler-Béguelin, 1999, 
364.or.): 
 
- interpretatua izateko, testuan aurretik aipatu aurrekari batekiko 

menpetasun erlatiboa izatea (gutxi batzuetan atzetik datorren bati). 
- aurrekariarekiko erreferentziakidetasunik ez izatea. 
 

Hona hemen autore horiek jartzen duten asoziazio bidezko anaforen 
adibidea: 
 

(46) “Cette main brune aux ongles encore plais de terre, était là, sous ses yeux[...]. La 
paume á  demi ouverte, les doigts repliés, elle semblait morte ( G. Bernanos, 
Nouvelle  (histoire de Mouchette, Lausanne: La Petit Ourse, 1956:132)”(Apothéloz 
eta Reichler-Béguelin, 1999) 

 
Kleiber-entzat (1999) ondoko adibideetako zeharkako anafora 

inferentziala ere posible da: 
 

(47) Paul est allé au théâtre. Ils jouaient du Corneille. 
(48) J´ai acheté une Golf, parce qu´elles sont robustes. 

 
Asoziazio bidezko anaforen problematika oso zabala da, eta hala 

aitortzen dute berari buruzko soluziobideak aurkitzen saiatu diren autoreak. 
Asmo horrekin abiatzen da Kleiber (1999) eta hainbat argitasun eta 
zehaztasun ematen du anafora-mota hau dela eta. 
Autore honek, asoziazio bidezko anaforan osotasuna/atalak harremanak 
aztertzen ditu. Horretarako, lehenengo eta behin, osotasuna/atala erlazioa 
ez dela horren sinplea esaten digu, ez baitu beti ongi funtzionatzen. Hortaz 
ohartarazteko honako bi adibideok dakartza86: 
 

(49) ? Le garçon a couru sous la pluie. Les pieds étaient mouillés. (Kleiber, 
1999, 72.or) 

 
(50) ?Elle a heurté le chien, mais elle n´a pas coincé la patte (Fradin, 1984, 

328or.) 

                                           
86 Adibidearen hasierako galdera ikurraren bitartez (?) adibide ez onartua dela adierazi nahi da. 
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Beraz, eta anafora-mota honen zehaztasunak gehiago finkatu nahian, 

ondorengo bi faktoreetan oinarritzen ditu anafora honen mekanismoen 
erlazioak: alienazio87 baldintza eta kongruentzia printzipio ontologikoa. 
Alienazio baldintzak, entitatearen independentzia ontologikoarekin du 
zerikusia eta kongruentzia printzipio ontologikoak, aurrekariaren eta 
esapide anaforikoaren artean dagoen hurbiltasuna edo urruntasuna 
ontologi-motari dagokionean. Hona hemen autoreak, kongruentzia falta 
nabarmentzeko,  ematen duen adibide bikotea, askoren artean. Ondorengo 
bi adibideotan aurrekaria eta esapide anaforikoaren  ontologi-mota 
ezberdinari leporatzen die kongruentzia falta.  
 

(51) ?Cette machine marche bien. L´invention a nécessité beaucoup d´efforts. 
(52) ?Paul entra. Les paroles réveillèrent toute l´asemblée. 

 
(51) adibidean "makina" eta "asmakuntza" nozioen arteko urruntasun 
ontologikoa handia da. Gauza bera esan daiteke (52an) "Paul" eta "hitzak"en 
artean ere. 
 

Hemen laburtzen ditugu Kleiber-ek (1999) zehaztasun handiz 
anafora honen baitan ikusten dituen azpi-sailak edo erlazio izaerak: 
osotasun/atalak;  gorputzeko atalak adierazteko;  jantziak,...; bizidunen 
ezaugarriak (memoria, inteligentzia, ...); bizigabeen ezaugarriak (kotxeari 
buruzkoak, esaterako, kolorea, erosotasuna,...); bizidun eta bizigabeen 
denbora dimentsioak (bizitzako uneak, denboraldiak, ...); objektuen 
konposaketa, fabrikazioa, lehengaia (esaterako, butaka/larrua; 
soinekoa/artilea;....) etab. 
Hona hemen zenbait adibide: 
 
Datuen azalpenari dagokionez: 
 

                                           
87 Hona hemen Kleiber-ek (1999) alienazio mota baten inguruan egiten duen teorizazioa: “le référent d´ 
une anaphore associative doit être présenté ou donné comme aliéné par rapport au référent de 
l´antécédent” Honen ondorioak garbiak dira: aurrekari rola egiten duen indibiduoa autonomoa ez bada, 
kateamendua erdipurdizkoa izango da. Bi kasu gerta daitezke:1) indibiduoa berezko entitate modura 
onartzen da (txakurra, elurra, eliza, aiztoa eta antzeko entitateak, esaterako). Eliza edo aiztoa antzeko 
entitateak hartzen baditugu, beren independentzia ontologikoa ez dago zertan ziurtatu behar, ikus ondoko 
adibideak: “Nous entrâmes dans un village. L´eglise était située sur une butte” “Paul se coupa du pain et 
posa le couteau sur le table”. 2) Beste okurrentzien dependentzia duten entitateak ditugu. Hona hemen 
horrelako hiru mota ezberdin: a) Aditzetatik edo adjetiboetatik eratorriak: zuritasuna edo leherketa, 
esaterako. Honako kasuetan zerbaiten zuritasunaz edo zerbaiten leherketaz arituko gara. b) 
Erlazionatutako izenak (ama, aita, alaba, biztanleak etab.). c) Beste indibiduo baten osagarri modura 
ematen diren entitateak, esaterako: bolantea, sudurra, enborra, sarrera, etab. Guzti horiek honakoon 
osagarri dira: kotxea, aurpegia, zuhaitza, kiroldegia. Hiru entitate horiek (a, b eta c), paradojikoki, ondoz-
ondoko erlazioa dute asoziazio bidezko anaforarekin. Hona hemen adibide bat: “Nous entrâmes dans une 
village. Les habitants étaient tous dans la rue.” (Kleiber, 1999, 85,86.or.) 
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(53) Nous avons utilisé ce théorème. La découverte en est récente/ Sa 
découverte est récente.  

 
Aurrekaria materia + forma izaerakoa eta anafora materia izaerakoa: 
 

(54) Il y avait une valise sur le lit. Le cuir était souple  
 
Adibide honetan, berriz, kongruentzia-mota "forma-forma"ri dagokio, izen 
geometrikoen kasuan. 
 

(55) Paul dessina un triangle. Les côtés avaient plus de quinze centimètres  
 
Ulermenerako baldintza bereziak jartzen dizkio irakurleari 

asoziazio bidezko anaforak. Aurretik ikusi ditugun anafora motetan ez 
bezala, honetan hainbat inferentzia egin behar du irakurleak testua ulertu 
nahi badu. Beraz, munduari buruz dituen ezagutzak martxan jarri beharko 
ditu  ondoz ondoko inferentziak egin ahal izateko, eta, azkenik, testuaren 
esanahia jasotzeko. Hona hemen Riegel-ek eta kolaboratzaileek (1994) 
emandako adibidean (56) irakurleak egin behar dituen inferentziak: 
munduari buruz dituen ezagutzak erabiliz ondorengo asoziazioak egin 
ditzake −pedala bizikletariak gidatzen duen bizikletarekin eta orpoa “lui” 
izenordainarekin−. 
 

(56) Il heurta un cycliste qui tournait sans prévenir. La pédale lui arracha le 
bass de son pantalon et lui lacéra la cheville. (B. Vian-en pasartea, Riegel-ek 
(1994) aipatuta, 615. or.) 

 
 

5.2.2.6.Erreferente ebolutiboa duten anaforak 
 
 Testu batzuk edo zenbait testuren sekuentziatan (Adam, 1990, 1992), 
elementu baten transformazioen bilakaera deskriba daiteke. Honelakoak 
ditugun sukalde errezetak edo bricolageko muntaiak azaltzen dituzten testu 
sekuentziak, besteak beste. Tankera honetako sekuentzietan, lehengai 
batetik abiatuz, hasierako materia beste izaera bat hartzera heltzen da, 
zenbait eraldaketa dela medio (Paperaren fabrikazioan, esaterako, hasierako 
“zuhaitz enborrak” “paper” bihurtzen dira testu bukaeran). Honelako 
eraldaketa prozesua jarraitzen duten objetuei erreferente ebolutiboak 
deitzen diegu (Charolles & Schnedecker, 1993). 
 Prozesu transformatzaile horiek objektuari modu desberdinez eragin 
diezaiokete: forma aldatuz (“xafla” “hodi” bihurtu, esaterako), materia 
aldatuz (ura eta azukrea nahastuz gero urazukrea dugu, ez ura ezta azukrea 
ere), izaera aldatuz (ura izozgailuan sartuz gero, likidotik solidora igarotzen 
da, “ura” izatetik “izotza” izatera igarotzen da, alegia), etab. 
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Hemen aztertuko diren erreferente ebolutiboak mota ezberdinetakoak 
izan daitezke. Baina guztiek denboran zehar eman daitezkeen eraldaketa 
materialetara mugatuko dira. Honelako kontestuetan sartzen ditugu lan 
honetan aztergai diren testuak: zerbaiten fabrikatze prozesuan, osatze 
prozesuan edo funtzionatze prozesuan ematen diren eraldaketak. Arestian 
esan bezala, Vigner-ek (1990) “transformazio” izenez ezagutzen duen azpi-
motatako testuarekin lotzen dugu gurea. Autore honek “Eraldaketa 
algoritmoen tipologia egiten du (ikus 4.1. taula). Hona hemen adibide 
modura, aztertuko ditugun testuetan ematen diren transformazioaren 
zenbait adibide: esnea gazta; egurrak ikatza; zuhaitz enborrak papera; 
aluminioa ontzi metalikoak; gasak energia geotermikoa, etab. 

 
 
         Nature 
TRANSFORM
ATION 
Type 

ÉTAT 1                                           ÉTAT 2 INCIDENCE 
LEXICALE 

EXEMPLE 

Synthésitation.. 
 
 
Réunion……… 
 
 
Conjonction….. 
 
 
Partition/réunion 
 
 
Transformation.. 
 
 
Régulation…… 

Dissocié    ---------------  Integré 
 
 
Epars    -----------------  Solidaire 
 
 
Disjonction -----------  Conjonction 
 
 
Intégré ---------- Epars ------  Rèuni 
 
 
Brut -----------         Fini 
 
 
Rupture d´équilibre ---------  Retour à l´équilibre 

Condensation 
 
 
Reduction 
 
 
Mise en relation 
de listes 
 
Démultiplication/ 
condensation 
 
Substitution 
 
 
Substitution 

“Mousse au 
chocolat” 
 
Notice de 
montage d´un 
matériel 
 
“Couvre-face” 
 
“Entretien 
centrifugeuse” 
 
Recette de cuisine 
(du cru au cuit) 
 
Notice de réparation 
Fiche de soin pour 
malade 

4.1. taula: Typologie des alghoritmes de transformation (Vigner,1990, 115. or.) 
 
 
Alderdi honen azterketa hobeto ulertzeko, ondoko lerrootan zehazten 

dugu testu kohesiorako elementu honek duen interesa. 
Materia bat, testuan zehar transformazioak direla medio, formaz, 

materiaz, edo izaeraz alda daiteke, bere hasierako identitate osoa edo hein 
batean, behinik behin, aldatua suertatzen dela. Honelako fenomenoa 
hizkuntzaz adierazteko zenbait faktore izan behar dira kontuan. Lehenik, 
fabrikazio prozesuan zehar, abiapuntuko materia berreskuratzeko sortzen 
diren arazoei dagokie (“zuhaitz enborra” kontzeptua berreskuratu ahal da 
“orea” edo “papera” izen sintagmekin?). Adibide batzuekin azalduko 
ditugu arazo horiek. Hona hemen Brown G. eta Yule G. autoreek (1983, 
316.or.) ematen duten adibideetariko bat: 
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(57) Tuez un poulet actif et bien gras. Préparez-le pour le four. Coupez-le en 
quatre morceaux et faites-le rôtir avec du thym pendant une heure. 

 
Adibide honetan hasierako oilaskoa “actif” eta “gras” ez da bukaerako 
oilasko zatien izaera berekoa. 

 
Brown & Yule (1983) autoreek transformazioak edo propietateak 

akumulatzen dituzten materiak adierazteko eredu bat sortzearen beharra 
aipatzen dute. Horrela, aipatu autoreek “hurbilpen akumulatiboaz” hitz 
egiten dute. Teoria honen arabera, aurrekariaren eta anafora-izenordainaren 
artean dauden predikatuez aberastutako izenordainaren bidez 
berreskuratzen da aurrekaria.  Gauza bera aplika dakioke elipsiari; 
izenordainaren antzera, honek ere badu tarteko predikatuen esanahia 
akumulatzeko gaitasunik. Teoria honen arabera, predikatuek garrantzi 
handia hartzen dute anafora pronominalen interpretazioan. Ondorioz, 
honelako testuetan anafora pronominalen anbiguitatea soluzionatzeko 
erabiltzen dira predikatuak. Charolles (1993) autoreak, berriz, modu 
honetara erreferentzia kontuak lausotuta gelditzen direla ikusten du eta 
aurrera egiten du soluzio bila. 

 
 Beste batzuetan lehengaia transformatu egiten da, beste izen bat 

hartzeraino. Adibidez: azukrea uretan disolbatzen bada, “urazukre” izena 
hartzen du materia berriak “disolbatze” operazioaren ondorioz. Beraz, 
dagoeneko ez da ez ura ezta azukrea ere.  
 

Esandako guztiengatik, testuan kateatutako prozesuan ezingo genuke 
elipsi bidez (ura edo azukrea nozioak) aurreko aurrekariarekin 
berreskuratu, materiaren izaera aldatu egin baita, eta orain beste nozio bati 
dagokio, ez lehengoari. Horregatik, ezin da kasu hauetan berreskuraketa 
anaforikoa egin, ez elipsi bidez, ezta erakusle bidez ere, Brown eta Yule 
(1983) autoreek proposatzen duten bezala. 
 

 
5.3. Anaforen funtzionamendua prototipo diskurtsiboetan eta 
haurren testuetan. 
 
5.3.1. Anaforaren funtzionamendua hiru prototipo diskurtsiboetan: 
Diskurtso teorikoan (DT), Diskurtso Girotuan (DG) eta Narrazioan 
(N). 
 

Diskurtsoaren psikologia teoriak (Bronckart eta kol., 1985) interesa 
izan du jakiteko nola funtzionatzen duten prototipo diskurtsiboetan 
hizkuntz unitateek (aditz denborak, antolatzaileak, etab.), eta, halaber, 
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zenbateko maiztasunez agertzen diren anafora pronominalak eta 
nominalak. 
 

Hona hemen ikerketa horien zenbait emaitzaren hurbilbidea. Anafora 
pronominalak Narrazioan (N) eta Diskurtso Girotuan (DG), Diskurtso 
Teorikoan (DT) baino gehiagotan agertzen dira. Honela interpreta daitezke 
emaitza horiek: DGan ainguraketa konjuntoak erraztu egiten du unitate 
deiktikoen erabilera (unitate anaforikoen ordezko). Izenordainak nahikoa 
dira kate laburretako aurrekaria berreskuratzeko. DTan, ordea, abstrakzioa 
eta gaien aniztasuna dira nagusi, eta horiek berreskuratzeko forma 
esplizitoak eta konplexuak behar dira (anafora nominalak). Narrazio 
gehienetan, bertan agertzen diren elkarrizketa zatiak direla eta, anafora 
pronominalak dira nagusi (de Weck-ek aipatua, 1991). 

 
Azalpenezko testuetako anaforei dagokien beste ikerketarik ezagutu 

ezean, ezin alderatu gure datuak beste hizkuntzetakoekin. 
 
 Euskaraz ezagutzen dugun azterketan (Garcia, 1999), anafora 
nominalak dira nagusi testuliburutako azalpenezko testuetan (%81,83 
anafora nominalak eta % 12,02 pronominalak).  
 
5.3.2. Anaforen funtzionamendua ikasleen testuetan. Lau testu-
motetan ikusi diren joerak: argudiozko testuan, informatiboan, 
kontaketan eta narrazioan. 
 

Genevako eskoletan 4, 6 eta 8. mailako ikasleekin eginiko 
ikerketetan oinarritu dira hemen ematen diren datuak88. 
 
5.3.2.1. Anaforen dentsitate orokorra 
 

Schneuwly eta Bronckart (1986) eta de Weck eta Schneuwly (1994)89 
autoreek ikusi dute anaforen dentsitatea antzekoa dela ikasmaila 
ezberdinetako ekoizpenetan; hau da, antzeko dentsitatea ikusi dutela 4., 6. 
eta 8. mailako ikasleen ekoizpenetan. Alabaina, testu mota guztietan ez da 
anafora dentsitate bera ikusi, hona hemen beheranzko ordenan: narrazioa > 
informatiboa > argumentatiboa > kontaketa. Narrazioan, 5-6 hitzetik bat 
anafora da; kontaketan, ordea, 13-14 hitzetik bat. Schneuwly eta Bronckart 

                                           
88 Ikerketa horien ekoizpen baldintzak honakoak ditugu: Argudiozko testuarentzat, ikasleek iritzia eman 
behar dute haurrei ematen zaien pagari buruz. Testu informatiborako, ikasleek "gorde-gordeka" jolasaren 
arauak azaldu behar dituzte. Kontaketarako, aurreko egunean egindakoa kontatu behar dute liburutegiko 
bilduma baterako. Narraziorako, animalien abenturei buruzko ipuina idatzi behar dute, haurrentzat 
idatzitako bilduma baterako. 
89 De Weck eta Schneuwly (1994). Anaphoric procedures in four text types written by children, Discourse 
Processes, 17, 465-477 
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(1986, 291.or.) autoreek diotenez, anaforen dentsitatea eta konexio marken 
dentsitate orokorra alderantzizko erlazioan ematen dira. Emaitza horiek 
honela interpretatu dituzte de Weck eta Schneuwly (1994) autoreek: 
 
- Narrazioan eta testu informatiboan anaforek hartzen duten garrantzia, 

bi testu mota horiek duten erreferentzia kronologikoan egon daiteke. 
Testu mota horietan egile edo gai batzuk ematen dira eta ekintzen 
kateamendua egile (actants) horien bidez ziurtatzen da. 

 
- Argudiozko testuetan eta kontaketan anaforen indize baxua izateak, 

dirudienez, testuan sartutako gaien hedakuntza baxuarekin du zerikusia. 
Argudiozko testuetan, etengabe sartzen dira gai berriak, benetan garatu 
gabe gelditzen direnak. Hori dela eta, funtzio anaforikoak bigarren 
mailako testualizazio mekanismoak ditugu testu horietan, gaiak ez 
baitira berreskuratzen testuan zehar. Kontaketan, gaiaren hurrenkera 
“ni” –enuntziatzailearen aztarna– izenordainaren inguruan eraikitzen da 
eta hori jakintzat ematen denez, ez dago horri behin eta berriro 
erreferentzia egin beharrik, beraz, oso gutxitan berreskuratzen da. 

 
 
5.3.2.2. Anafora pronominalen eta nominalen banaketa. Erabilera 
anaforikoen konplexutasuna. 
 

Narrazioetan, anafora nominalak dira gehien erabiltzen direnak. 
Kontaketetan, testu informatiboetan eta argudiozko testuetan, anafora 
pronominalak dira nagusi90. Hona hemen horien inguruko bi aipamen 
(Rosat-ek aipatua, 1995, 389.or.): 
 
- Anafora nominalen erabilera narrazioetan (elkarrizketa zatiak kenduta), 

oro har, ikasleen trebetasun mailari lotuta egoten da. Zenbat eta 
trebatuagoak izan ikasleak, orduan eta anafora nominal gehiago 
erabiltzen dute. 

 
- Bestalde, nabaria da prototipo diskurtsiboetan eta ikasleen testuetan 

ikusi den ezberdintasuna anafora motetan. Prototipo diskurtsiboetako 
DTan, anafora nominalak dira nagusi, eta, ikasleen testu informatibo eta 
argudiozkoetan, ordea, anafora pronominalak. Rosat-ek ( 1995, 389.or.) 
honela justifikatzen ditu ezberdintasun horiek: “…le décalage entre la 
dominance des anaphores pronominales dans les textes argumentatifs et informatifs 
rédigés par des élèves de 4ème, 6ème et 8ème année scolaire, confirme l´hypothèse 

                                           
90 Kontuan izan behar da prototipo diskurtsiboetan, testu informatibo eta argudiozkoetan anafora 
nominala dela nagusi. Zehaztu beharra dago, testu informatiboa eta azalpenezko testuetan azpikategoria 
asko dagoela, eta horietako batzuetan anafora mota ezberdinak aurki daitezkeela. 
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que font les auteurs d´une complexification des fonctionnements anaphoriques au 
cours du développement”. 

- Datu horiek garrantzia handia daukate gure ikerketaren emaitzekin 
alderatzeko, guk aztertutako euskarazko azalpenezko testu sozialetan eta 
baita ikasleen ekoizpenetan ere, anafora nominala baita nagusi lan 
honen bigarren atalean ikusiko dugun bezala. 

 
5.3..2.3. Anafora nominal eta pronominalen kategorien banaketa. 
 

De Weck eta Schneuwly (1994) autoreek lau testu-motetan agertzen 
diren anafora-kategoriak aukeratzeko (lan hauen jarraipen direnak, de 
Weck, 1987-1989, 1991; Schneuwly, 1988b) honako lanak erabili dituzte: 
de Weck (1991, 119-120.or.) autoreak definitutako kategoria nominalak eta 
pronominalak, Charolles (1978) eta Halliday eta Hasan (1976) autoreen 
lanetan oinarrituta. Hona hemen: 
 
Categories d´anaphores pronominales: 1) Pronoms personnels de 3º p.; 2) Pronoms 
demostratifs; 3) Pronoms relatifs; 4) Pronoms indéfinis; 5) Pronoms et adjectifs possessifs de 3º 
p.; 6) Pronoms eta adjectifs de 1º p. 
Categories d´anaphores nominales: 1) Répétition; 2) Définitivisation; 3) Référenciation 
déictique intra-textuelle; 4) Substitution lexicale; 5) Nominalisation. 
 
Hona hemen lau testu motetan ikusi diren anafora nominal eta 
pronominalen kategorien banaketa91: 
 
- Argudiozko testuetan, errepikapenak eta izenordainak dira maizen 

ikusi direnak; jarraian, erlatibozko izenordainak. Errepikapenak 
elementu erreferentzialaz arduratzen dira –debatean jarduten diren 
objektuen edo egileen (aktuanteen) errekurrentzia distantziatuaz– : 
“l´argent de poche, les parents, les élèves, les enfants”. Izenordainak 
aurrez-aurreko kontestuko elementu erreferentzialak berreskuratzeaz 
arduratzen dira. 

 

                                           
91 De Weck-ek (1991) esaten duen bezala, subjektuari proposatzen zaizkion egoera komunikatiboak 
zerikusia du anaforaren erabileran, eta beraz jasotako emaitzekin. Horregatik, komenigarria deritzogu 
ezagutzea, lau testu mota horiek ekoizteko ikasleei eman zaien kontsigna eta zeintzuk izan diren testua 
ekoizteko baldintzak: 1) Argudiozko testurako: “Gutun batean esaten da haurrek ez luketela paga modura 
diru asko jaso behar. Gutunaren autoreak beste batzuren iritzia jaso nahiko luke. Interesgarria litzateke 
arazo honen inguruan zure iritzia emango bazenu”. 2) Azalpenezko testua ekoizteko baldintzak: “ Jolasen 
bilduma bat egin nahi dugu gure liburutegirako. Horretarako gorde-gordeka nola jolasten den azaldu 
behar diozu jolas hau ezagutzen ez duen bati. Kontuan izan jolasa ezagutzen ez duen edonork ulertu egin 
behar duela zuk idatzitakoa”. 3) Kontaketa pertsonala idatzeko baldintzak: “Eskolako liburutegirako 
haurrek idatzitako kontaketak jasotzen ari gara. Jasoketa lana bukatu ondoren, kontaketa bilduma izango 
dugu, maileguan har daitekeena. Atzo egin zenuena idatzi bilduma horretarako”. 4) Ipuina idazteko 
baldintzak: “Ikasleek egina eta ikasleentzat ipuin liburua osatzea gustatuko litzaiguke. Hori dela eta, 
animalien abenturaz jarduten den ipuina idatzi”. 
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- Testu informatiboetan, anaforak bi kategoritako egilei –aipatu 
ekintzen egilei– egiten diete maiz erreferentzia: “gelditzen dena” eta 
“beste jokalariak”. Izen izenordainak dira kategoria nagusia, jarraian 
erlatibozko izenordainak eta izenordain erakusleak. Nominalizazio bat 
edo beste ere ikusi da. Horiek guztiak bilbetan antolatzen dira. 
Ikasmaila ezberdinetako haurrengan garapen nabaria ikusi da anafora 
nominalen erabileran, egileen erreferentzia egiteko modu anitzetan batik 
bat: ordezkapen lexikaletan, esaterako. 6. ikasmailan oso nabaria da 
“gelditzen dena” eta “besteak” –en artean egiten den oposaketa soila ikustea; 
8. ikasmailan, ordea, “beste jokalariak” izendatzeko aniztasun handiagoa 
ikusi da  (“ses compagnons, les autres participants, les autres joueurs”). 

 
- Kontaketetan, unitate anaforikoak bigarren mailako egileei egiten diote 

erreferentzia, objektu eta ekintza tokiei. Kategoria nagusia 1. eta 2. 
pertsonako izenordain posesiboak dira eta jarraian izenordain 
pertsonalak. Hirugarren kategoria nagusia errepikapena da. 
Izenordain posesiboak enuntziatzaile/hartzaileen arteko inplikazioaren 
aztarnak dira.  
Anafora nominalek funtzionamendu lokala daukate eta bilbe laburretan 
antolatzen dira. Errepikapena da gehien erabiltzen den kategoria, izen 
propioena nagusiki. Anafora nominalen aniztasuna ikasmailen arabera 
hazten doa (de Weck-ek aipatua, 1986, 140.or.). 

 
- Narrazioetan, anafora nominalak dira nagusi eta ezaugarri hau 

ainguraketa disjuntoari leporatzen zaio– berreskurapen esplizitoak behar 
ditu narrazioak elementu erreferentzialetarako (egile nagusiak 
berreskuratzeko, tresnak, ekintzak)–. Horrela, egileen aniztasuna 
izenordainez eta errepikapen eta determinazio bidez berreskuratzen da, 
erreferentziazko anbiguotasuna baztertuz. Anafora nominalak / 
pronominalak oposaketak  zenbait oposaketazko berreskurapen 
ahalbideratzen du: egile kolektiboa / kolektiboko partaidea, heroia / 
bigarren mailako egilea, egilea / tresna, eta gai ezberdinak. 
Ikasleen ikasmaila gora doan heinean, errepikapen gutxiago ikusi da eta 
horrekin batera, anafora nominalen dibertsifikazioa. Errepikapenen 
ordez –izen propioena nagusiki– ikasle zaharrenek  determinazio 
bidezko anafora nominalak ere erabiltzen dituzte aktanteak sartzeko [IS 
(Izena+determinatzaile zehaztugabea)] De Weck (1986, 138-139). 

 
 -Azalpenezko testuan92 Rosat-ek (1995) ikuspuntu ezberdinetatik 
aztertzen ditu anaforak: a) Testu fase bakoitzari dagokionean; b) anaforen 
bilbei dagokienean eta c) anafora kategoriei dagokienean. 
                                           
92 Azalpenezko testuetan agertzen diren anafora kategoriak Rosat (1995) autoreak aztertu ditu bere 
doktorego tesian. Horretarako SDko bat erabili du. Gu hemen ondotestuan jasotako emaitzez arituko gara 
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a)Testu fase bakoitzari dagokionean. Hiru fasetan banatutako 

anaforak aztertzen ditu: 
 

Testuaren hasieran, gai orokorra enuntziakera  edo errepikapen bitartez 
egiten da; eta testu fase honetan egiten diren azken galderak nominalizazio 
edo ordezkapen lexikal bidez egiten dira. Hasierako fase honetako anaforak 
osatutako bilbeak bi edo hiru berreskurapen anaforikoz osatuta daude. 
 
Testuaren bukaeran, testuen hiru laurdenetan aurkezten da gaia. 
Errepikapenen bidez egiten da nagusiki eta oso kasu bakanetan izenordain 
erakusle edo ordezkapen lexikalen bidez. 
 
Azalpenezko fasearen hasieran, gai nagusiaren berreskurapena fase 
honen erdi aldera egiten da eta problematizazio eta azalpenezko faseen 
arteko artikulazioa ziurtatzen du anafora honek. Errepikapenaz gauzatzen 
da nagusiki. Oso gutxitan ordezkapen lexikal, nominalizazio edo testu 
barneko erreferentzia deiktikoaren bitartez. Azalpenezko fasearen 
hasierako berreskurapena bilbe luze baten hirugarren, laugarren edo 
bosgarren berreskurapena da gehienetan –testu hasieran, tituluan, sorburu 
izan duen bilbearen jarraipena, alegia–. 
 
Azalpenezko fasearen egituraketak funtzionamendu anaforikoarekin 
duen harremanei dagokienez, anafora partitiboak (Adib.:la plus importante, la 
seconde,.../ la première cause, la seconde cause, etc., 395.or.) dira nagusi paraleloan 
eginiko egituraketan; eta, hurrengo fasearekin loturak ezartzeko, berriz, 
ordezkapen lexikal biltzaileak dira nagusi [Adib.:Les principales causes sont dues 
aux voitures, aux industries et au chauffage. Ils produisent tous des gaz qui au contacte du soleil 
produisent de l´ozone (post-test D) 395.or.]. 
 

b)Anaforen bilbeei dagokienez, aipatu SDkoa erabili duten ikasleak 
gai dira aldi bereko bilbeak garatzeko –bata nagusia dena eta besteak, 
honen menpeko direnak, bigarren mailakoak–. Trebetasun hau oso mugatua 
ikusi da beste SD mota erabili duten ikasleen artean –antolaketaren ataletan 
oinarritutako Sekuentzia Didaktikoan–. Azken ikasle hauek bilbe bakarra 
garatzen dute eta berau enuntziatuen juxtaposizio bidez eratzen dute. 
 

c)Anafora-kategoriei dagokienez, hona hemen kategoriaz kategoria 
autore honek ikusi duena: 

 

                                                                                                                            
soilik. Bestalde, autore honek bi SD mota ezberdin aplikatu ditu 8 ikastalde ezberdinetan, baina guk hona 
ekarriko ditugun emaitzak “Testu esplikatibo dokumentalaren” hiru funtzionatze-mailak landutako talde 
esperimentalekoak dira (204.or.).  
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 -Errepikapena: anafora honek oinarrizko jarraipen tematikoa 
ziurtatzen du testu osoan zehar. Halaber, azalpenezko fasearen barnean atal 
ezberdinak artikulatzen ditu. Gai berriaren sarrera ziurtatzen du. Ondoz-
ondoko errepikapenak, ordea, testualizazioaren hanpatzaile modura 
jokatzen du. 
 
 -Nominalizazioa: anafora-mota honek laburtzeko duen gaitasuna 
dela eta, ixte funtzioa betetzen du fase edo paragrafo bukaeran. 
Problematizazioaren eta azalpenaren tarteko artikulazioa ziurtatzen du 
nagusiki. 
 
 -Anafora partitiboak eta ordezkapen lexikal biltzaileak: 
azalpenezko fasearen egituraketa orokorra markatzen dute. Bi horiek 
alderantzizko mekanismo lexikalak bideratzen dute. Lehendabizikoak, gai 
nagusi orokor baten azpi-gaiak aurkezten ditu (adib.:les virus/ quelques virus, 
plusieurs virus, la plupart des virus..., 395.or.), eta, bigarrenak, gai orokor baten 
barnean aurrez aipatu azpi-gaiak biltzen ditu ( adib.: le dyoxide de soufre et le 
oxyde d´azote....ces deux produits toxiques, 395.or.). 
 
 -Ordezkapen lexikalak: azalpenezko fasean erabiltzen dira eta 
maila lokalean funtzionatzen dute. Bilbe anaforikoen barneko hurrenkera 
tematikoa ziurtatzen dute. Enuntziatuaren barnean beste anafora mota 
batzuekin modu alternatiboan ematen dira. Erreferenteari buruzko 
ikuspuntu ezberdinak adierazteko balio dute. 
 
 -Izenordainak: anafora hauek maila lokaleko funtzionamendua dute: 
enuntziatu baten barnean edo enuntziatu atal baten barnean. Anafora 
nominalen funtzionamenduaren menpe daude, gehienetan errepikapena 
saihesteko erabiltzen baitira. Ondoz ondoko berreskurapena egiteko 
erabiltzen direnean testuaren funtzionamendu anaforikoa bere maila 
baxuenera jaisten da. 
 
 Garciak93 ( 1999) honako anafora motak ikusi ditu euskarazko 
azalpenezko testuetan: anafora moninalak dira nagusi (%89,75) eta 
pronominalak oso gutxi (% 6,52). Anafora motei dagokienean,  hona 
hemen beheranzko ordenean: errepikapena > izenordain erakuslea > 
lexema bera erakuslearekin > ordezkapen lexikala = elipsia > artikulu 
mugatua > 3. perts. izenordaina. 
 

                                           
93 Autore honek 12-13 urteko ikasleen azalpenezko testuak aztertu ditu.  “Ura”ren gaia ikasten ari zirela 
aprobetxatuz, idatzizko azalpenak idatzi zituzten ikasleek eta ekoizpen horiek aztertu ditu autore honek; 
guztira 22 ekoizpen. 
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 De Weck eta Schneuwly-k (1994) eta Garciak (1999) lortutako datu 
ezberdinen aurrean zenbait gogoeta bururatzen zaizkigu: 

1. De Weck-ek & Schneuwly-k eta Garciak aztertutako testuak 
ezberdinak dira. Lehendabizikoen testuak jolas baten arauak dira, 
eta, bigarrenarenak, ordea, gai kontzeptual baten azalpenezko 
testua. 

2. Bi testu horietan ikusitako anafora motak ez dugu ikusten 
konparagarriak direnik. Frantseseko testu informatiboetan 
anafora pronominalak dira nagusi, euskarazko azalpenezko 
testuetan, ordea, nominalak. 

3. Ez dugu uste ezberdintasun horiek ikasleen ikaskuntza 
prozesuaren adierazgarri direnik soilik. Arestian esan dugunez, 
Rosat (1995) autoreak frantseseko testu kanonikoetan eta 
ikasleen testuetan anafora moten ezberdintasunak justifikatzeko 
ikasleen garapen maila erabiltzen du argudio modura. Dena den, 
ez dugu uste horrek honako balio duenik, bere osotasunean, 
behinik behin. Gure ustetan, badira ezberdintasunak 
justifikatzeko beste bi faktore: testu mota ezberdinak direla 
(jolasaren arauak eta azalpenezko testua) eta hizkuntza 
ezberdinak (euskara eta frantsesa). 

4. Ikusitakoaren argitan, aurrera daiteke, gure testuak, 
azalpenezkoak direnez, ezin izango ditugula de Weck & 
Schneuwly-k ikusitako emaitzekin alderatu; bai, ordea, Garciak 
(1999) aurkitutako emaitzekin. 

 
5.3.2.4.Ondorioak 
 

Funtzionamendu anaforikoen trebetasunaren garapenak lotura estua du  
gaien antolaketa eta testuen planen antolaketaren trebetasunen 
garapenarekin (De Weck, 1991, 309-310.or.); anaforak testuaren 
antolaketaren markaketan parte hartzen dute (testu fasea; gaiaren hasiera 
/bukaera; testu-egitura batetik besterako pasadizoa) (307.or.). 
 
 Unitate batzuek, ordezkapen lexikalek eta anafora kontzeptualek, 

besteak beste, perspektiba aldaketa markatzea eta erreferentziazko 
elementuei buruz hartutako ikuspuntua aldatzea ahalbideratzen dute (De 
Weck, 1991, 307.or.). 

 
 Didaktikari dagokionez, garbi gelditu da ikasleek menperatzen dutela 

errepikapena eta anafora pronominalen  erabilera hizkuntz unitate 
modura. Alabaina, anafora nominalek –ordezkapen lexikalak, 
berreskurapen partitiboak, ordezkapen lexikal biltzaileak eta 
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nominalizazioak– benetako arazoak sortzen dituzte (Rosat, 1995, 
421.or.). Arazo horien hainbat motatakoak dira: 

 
.Semantikoak: zailtasunak ikusi zaizkie ikasleei aurrekariarekiko 
sinonimia, parasonimia edo hiperonimia erlazioa izango duen lexema 
aukeratzeko. 

 
.Lekutzeari dagozkionak: anafora bere aurrekariarekiko lekutu behar 
den distantzia ebaluatzea oso zaila da. Ikasleak gero eta hobeto 
jabetzen dira anafora nominal eta pronominalen  hedakuntza gaitasun 
ezberdinaz. Halaber, anafora nominalen arteko batzuek 
(nominalizazioak, anafora partitiboak,...) beste batzuekiko dituzten 
ezberdintasunak (determinazioa,...). Bi helburu lortu nahi dira, hala 
anaforaren ondoz-ondoko lekutzea ebitatzea –testualizazio 
mekanismoa hanpatu egingo dutenak– nola anafora bere 
aurrekariarekiko oso urrun lekutzea  (irakurlea erlaziorik ez duten bi 
lexema modura ulertzera bideratuko duen lekutze urruna).  

 
.Hierarkizazioa: nola garatzen dituzten anafora bilbe ezberdinak 
paraleloki –bata nagusia dena eta besteak bigarren mailakoak–. 
Bilbeen hierarkizazioa maila ezberdinetan egiten da: a) markatze 
bilbeak testuaren faseen arteko artikulazioa ziurtatzen dutenak; b) 
fase baten atalen arteko artikulazioa ziurtatzen dutenak; c) fase baten 
barnean enuntziatuen antolaketa ziurtatzen dutenak. 

 
 

5.4.Hizkuntzaren eskuratze prozesuan kohesioak izan duen 
interesa 
 

Aipatu autoreez gain (de Weck, 1987, 1898, 1999; Schneuwly, 
1988b; De Weck eta Schneuwly, 1994; Rosat, 1995; Aphotéloz, 1995), 
zenbait psikologok interes handia izan du izen kohesioaz eta zehazkiago 
esanda, anaforen bilakaeraz hizkuntzaren eskuratze prozesuan. Hemen 
laburtu ditugu horietako batzuek ikusitakoak. Azpimarragarria da horietako 
zenbaitek perpausa mailako kohesiora mugatu duela ikerketa (Bronckart, 
Kail eta Noizet-ek aipatuta, 1983). Alabaina, badakigu zenbait unitate 
morfosintaktiko testuaren egiturari lotzen zaizkiola, eta, beraz, ezin direla 
aztertu perpausaren mugen barrutian. Honen adibide garbia ditugu 
anaforak; arestian esan bezala, unitate horiek  diskurtsoaren kohesio 
mekanismoak dira. Zenbait ikertzailek ikuspuntu horren arabera jokatu 
dute, hain zuzen, haurrengan gertatzen den anaforen erabileraren garapena 
interpretatzeko. Hau da, izenordainen erabilera eta izen sintagmen 
erabileraren bilakaera interpretatzeko.  
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Erreferentea sartzeari dagokionean, esaterako, antzeko emaitzak 

izan dira ikerlan ezberdinetan (Warden, 1976, 1981; Hickmann, 1980, 1984 
eta 1987). 9-10 urte arte ez da erreferenterik (gaia) sartzen sistematikoki 
(adierazpen on baterako beharrezkoa dena). Adin horretara arte, sarrera 
deiktiko ugari ikusi da eta haur gazteagoengan horiek baino sarrera-forma 
“primitiboagoak” oraindik ere: gehiago edo gutxiago esplizitatutako 
etiketatze formak, alegia, (hau X da; X bat; Xa; X): “Horse” edo “Horse 
and a cow” ( Hickmann, 1980, 247.or).  
 

Dena den, eta autore honek esaten duen bezala, erreferenteen sarrera 
horiek kontestu ez linguistikoari daude lotuta eta, beraz, ez daude 
diskurtsoan ainguratuta oraindik. Aipatu autoreak, bilakaera bat ikusten du 
haurrengan erreferentziari eusterakoan. Haur txikiek modu ezberdinez 
tratatzen dituzte kontaketaren pertsonajeak eta enuntziatuak: etiketatze 
mekanismoak ikusi ditu pertsonaje bera izendatzeko irudi batetik bestera, 
aldi berean enuntziatuak elkar independienteak dira eta dependienteak 
kontestu ez linguistikoekiko.  
 

Aurrerago, izenordeak eta determinatzaile zehaztuak agertzen 
direnean, funtzionamendu intralinguistikoa ikusten da.  
 

Orduan ikus daitezke erreferentzia eta erreferenteak mantentzeko 
egiten dituzten ahaleginak. Historia batean protagonista batek besteak 
baino garrantzi handiagoa duenean ikusten dira ahalegin horiek –izenorde 
esplizito edo zero anafora  bidez berreskuratzen baita protagonista nagusia–
; eta bigarren mailako pertsonajeak, berriz, izen sintagma bidez eta, 
gutxienetan, zenbait izenorde bidez. Hickmann honako ondoriotara heltzen 
da “ ce n´est qu´après 7 ans que les enfants présupposent les référents par rapport au 
co-texte et/ou ne les “ré-introduisent” plus d´énoncé lorsque c´est clairement possible, 
notamment lors-qu´ils se réfèrent souvent à un même personnage principalement 
présenté comme agent et/ou sujet d´une image à l´autre” (1987, 256. or). 
 
 Karmiloff-Smith (1980, 1981,1983 eta 1987) autoreak jakin nahi du 
zer arrazoi daukaten  4-9 urte bitarteko haurrek izenordainak erabiltzeko 
edo ez erabiltzeko. Autore honen lanei esker dakigu garapen bat dagoela 
narrazio testuen eraikuntzan, testuak gero eta konpaktoagoak eta 
kohesionatuagoak direla; baina, zergatik?  
 

Ildo beretik abiatzen dira Pellegrini, Galda eta Rubin (1984) 
autoreak. Hauek testu mota ezberdinetan erabilitako kohesio unitateak 
analizatu dituzte. –7, 9 eta 11 urteko haurrek ekoiztutako narrazioak eta 
testu persuasiboak (persuasifs) (ahozkoak eta idatzizkoak)–. Ahozko eta 
idatzizko testuen arteko ezberdintasunak adinaren araberakoak dira baina, 
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oro har, idatzizkoak ahozkoak baino kohesionatuagoak dira –ahozkoetan 
idatzizkoetan baino kausazko konjuntzio gutxiago ikusi dute–. Kohesio 
gramatikalari dagokionean –erreferentzia, elipsia eta ordezkapena–, 9-10 
urteko haurrek nahikoa gaitasun erakusten dute, baina testu bat 
kausalitatearen arabera antolatzeko gaitasuna, oraindik ere, lehen 
hezkuntzan zehar garatuko dute. Autore horientzat testua bere 
kontestuarekin harremanetan eraikitzen da. Hori dela eta, ikasleek 
erabilitako egitura linguistikoen  eskurapena kontestu sozial ezberdinetan 
garatutakoak direla ikusi dute. 
 

De Weeck (1991) autoreak bi ondorio ateratzen ditu orain arte 
eginiko ikerketetatik: 1) unitate ezberdinen funtzionamendua oso 
konplexua da eta 2) ikerketa bakoitzean erabilitako metodologiak eta 
subjektuari proposatu zaizkion egoera komunikatiboak ere badute zerikusia 
anaforaren erabileran jasotako emaitzekin. Horregatik, emaitzak eta 
ondorioak atera aurretik, kontuan izan behar da ikasleak burutu dituen 
jarduerak. 
 
1)Unitate ezberdinen funtzionamendua konplexua dela esateko, ikerketetan 
jasotako emaitzen aberastasunean oinarritu da. Anaforen erabileran parte 
hartzen duten faktoreen aniztasuna azpimarratu dute autore guztiek. Hona 
hemen horietako zenbait: a) narrazioetan erabilitako izen sintagmak eta 
izenordainak testuaren egituraren araberakoak dira: protagonisten 
kantitatea eta ezaugarriak –nagusia edo bigarren mailakoak–, gaiaren 
mantenua edo aldaketa. b) anaforen eskurapena progresiboki egiten da. Lan 
ezberdinen emaitzetan oinarrituta esan daiteke honen eskurapena 
berantiarra dela (7 urte arte zailtasun handiak izaten dituzte; 9-10 urtetan, 
egoeraren arabera erabiltzen dituzte); c) dirudienez, unitate horien 
funtzionamenduari lotuta gertatzen da progresio hori: funtzio bakarreko 
izatetik funtzioanitzak izatera; garapen honekin batera testuaren egiturari 
dagokionean  gero eta sentsibilitate handiagoa erakusten dute haurrek, eta 
horrek eraginda, gero eta kohesionatuagoak eta konpaktoagoak dira beren 
ekoizpenak. 
 
2)Erabilitako metodologiak eta subjektuari proposatu zaizkion egoera 
komunikatiboak ere badute zerikusia  anaforaren erabileraz jasotako 
emaitzekin. Ekoizpenari dagokionean, aurrean erreferentea izatea (irudiak 
erabiliz, esaterako) edo ez izatea oso faktore erabakiorra da unitate horien 
erabileran; ez bakarrik erabiliko den anafora motari dagokionean, baita 
horri eman ahal zaion interpretazioari –funtzio terminoetan– dagokionean 
ere. Azken honekin lotzen dugu gai baten sarrera eta bere mantenua 
(funtzio anaforikoa). Horrela, anaforaren erabilera enuntziazio egoeraren 
baitan egiten da. Ezaugarri garrantzitsu hori, ordea, ez da kontuan izan 
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zenbait ikerketetan. De Weck (1991) autorearentzat gero eta argiagoa da bi 
alderdien analisia egin beharra dagoela: hizkuntzarena eta hizkuntzaz 
kanpokoarena.   
 
 
 
5.5. Testu kohesioa anaforetatik at 
 

Anafora testu-kohesioaren alderdi bat analizatzeko oso marko 
baliogarria bada ere, interesgarria ikusi dugu anaforez gaineko beste 
elementu batzuk ere aztertzea, horiek ere modu batean edo bestean 
testuaren kohesioari laguntzen diotelako; horrez gain, bai entziklopediako 
testu kanonikoen eta bai ikasleek ekoiztutako testuaren ezaugarriak direla 
eta, anaforak soilik aztertuta, hainbat unitate interesgarri analisi horretatik 
kanpo gelditzeko arriskua ikusten delako. Beraz, aipatu anaforez gain, 
honako beste unitateak ere aztergai izango ditugu: leku aditzondoak 
(hemen, hor, han, etab); esapide metadiskurtsiboak eta paratestuari 
erreferentzia egiten dioten markatzaileak (parentesia edo komatxoen 
artekoak, etab.).94 Horregatik sartu ditugu gure azterketan V. kapituluan 
zehazten den modura. 

 
 
6. Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak95 
 

Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoek testu baten 
koherentzia pragmatikoaren mesedetan dihardute modu ezberdinez: batetik, 
iritziak, sentimenduak eta juizioak esplizitatzen; eta, bestetik, ebaluazio 
horien arrazoiak edo iturburuak zeintzuk diren adierazten (Bronckart, 
1996). Enuntziazioaren erantzunkizuna testualizazio eta azpiegituraren 
aurreko mailetan izaten da aipatu autorearentzat.  
 

Hiztun orok, dakigunez, bere posizioa enuntziatzeko kontuan ditu 
solaskideak eta kontestua –espazioa eta denbora–, eta kontuan hartze 
horiek aditzaren marken bitartez egiten ditu; pertsona, espazio eta 
denboraren markak lirateke horretarako erabiltzen ditugun baliabide 
morfologikoak. 
 

                                           
94 “Lanerako metodologia” kapituluan zehazten ditugu sailkapen honetako ezaugarriak. 
95 Ezaugarri hau ez da aztertu entziklopedietako testu kanonikoetan, baina bai ikasleen ekoizpenetan. 
Alderdi hau SDan landu ez dugun arren, interesgarria ikusi dugu horren bilakaera nolakoa izan den 
jakitea,  aurretestutik ondotestura hobekuntza kolateral modura. Ikasleen ekoizpeneko hirugarren fasearen 
enuntziakeraren aldaketa kontuan izan dugu erabaki hau hartzerakoan. Honen karakterizaziorako, esan 
bezala, beste autore batzuek erabilitako metodologian oinarritu gara. 
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Kontuan hartze enuntziatiboa hizkuntz baliabidea oso landua izan da, 
hain zuzen, testuaren aniztasun enuntziatiboa karakterizatzeko (Bakthine, 
1978; Genette, 1972; Authier, 1982a, 1984; Ducrot, 1984). Beste batzuek, 
aniztasun testual / diskurtsiboa aztertu dute (Adam, 1992; Roulet, 1991). 
 

Testuen aniztasun enuntziatiboa bereziki interesatzen zaigu, gure 
testuetan agertzen diren ezaugarriak analizatzeko. Analisi honetarako 
Bakhtine-n (1978) polifonia kontzeptua aztertuko dugu. 
 
6.1.Bakhtine-n (1978) polifonia kontzeptua 
 

Autore honentzat literatur testu oro diskurtso ezberdinez osatutako 
instantzia plurala da. Instantzia hori osatzen duten elementuak oso anitzak 
dira: besteen ikuspuntuak, ideia orokorrak, besteen iritziak, etab. 
 

Ahotsak bereizteko, instantzia hauek ikusten ditu  Bakhtine-k (1978) 
testuaren sorburuan: 
- lokutorea, entitate soziala, historikoki definitua 
- autorea, gestio testualaren arduraduna 
- narratzailea, ikuspuntu partikularra hartzen duena. 
 
Ahots horiek pertsonajeen bitartez integratzen dira literatur testuan. 
Pertsonajeak, bestalde, munduaren ikuspegi ezberdinak dituzten 
pertsonajeen ordezkariak dira. 
 

Bakhtine (1978) autorearen teoria honetan oinarritu dira Plazaola, 
Rosat eta Canelas-Trevisi (1995) autoreak enuntziakeraren arabera testuak 
karakterizatzeko. Analisirako bi kategoria zabal proposatzen dituzte: 
lehendabizikoa, lehendabiziko lokutorearen enuntziatu aztarnei dagokie eta 
bigarrena, "besteen ahotsei". Lehendabiziko kategorian hiru aztarna-mota 
bereizten dira: azalpena, komentaketa eta planifikazioa. Eta bigarrenean, 
beste hiru: bigarren lokutorearen ahotsa, enuntziatzailearen ahotsa eta  
autonomia.  

 
Aipatu aztarna bakoitzak testuan gauzatzean hizkuntz forma 

definitua hartzen du, eta hori izango da, hain zuzen, ondoren azalduko 
duguna. 
 
6.2. Analisiaren kategoriak 
 

Ducrot-ek (1984) definitutako instantzia enuntziatiboen aztarnen 
arabera hiru kategoria nagusitan banatuko dira aukeratutako enuntziatuak: 
lehen lokutorea, bigarren lokutorea eta enuntziatzailea. 
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6.2.1.Lehen lokutorearen enuntziatuen aztarnak 
 

Lehen lokutorea testu atzean gertatzen diren kontuan hartze 
enuntziatibo guztien arduraduna den entitate diskurtsibo abstraktoa da. 
Guk Plazaola, Rosat eta Canelas-Trevisi-rekin (1995) batera, hiru 
enuntziatu mota bereiztuko ditugu: azalpena, komentaketa eta planifikazioa 
(antolaketa). 
 
Hona hemen bakoitzaren definizioa eta adibideak: 
 

a) Azalpena. Azalpena estrategiarik objektiboena da; bertan, 
lokutorea dagokion eremuaren bozemale neutro agertzen da.  

 
(58) "On évoque volontiers les variables conjoncturelles ou structurelles..." 

(M) 
(59) "Le décompte des chômeurs...peut être interprété comme..." (E) 
 
b) Komentaketa. Komentaketa ideologi baterantz gehien 

orientatzen den estrategia da. Orientazio horren bidez erreferentea 
modalizatu egiten da interpretazio bidez edo edukiaren elementu 
batzuk problematizatu egiten dira galdera bidez. Halaber, 
lokutoreak bere iritzi pertsonalak ere eman ditzake, edukiaren 
elementuak manipulatuz –beste elementu batzuekin alderatuz edo 
beste elementu batzuekin bat eginez–. 

 
(60) " Encore convient-il de discerner dans les motivations celles qui sont 

collectives de celles qui sont individuelles..."(E) 
 
(61) "On peut évidemment  se demander à quelles conditions précises une 

partie des députés de droite accepteront de rétablir un impôt..."(Q) 
 
c) Planifikazioa96. Planifikazioa estrategiarik interaktiboena da: 

irakurlearen ulermena gidatu eta orientatu egiten du. Orientazio 
edo gidatze hori lortzeko honako estrategiak erabiltzen ditu 
igorleak: testuaren antolaketa orokorra, testuaren atalkatzea eta 
beste zenbait laguntza (taulak, irudiak eta abar). 

 
(62) "Examinos ces relations tour á tour..."(E) 
 
(63) "Nous nous attacherons pour commencer à l´economie de marché..."(M) 
 

                                           
96 III. kapituluan azaldu dugun antolaketa edo planifikazioa dugu hau; baina ikuspuntu ezberdinetatik 
aztertuta. 
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6.2.2. “Beste batzuen ahotsen” enuntziatuen aztarnak 
 
Lehen lokutoreak, testu osoaren kudeaketaz arduratzen den  entitate 

diskurtsiboa den heinean, beste batzuen ahotsak ekar ditzake testura: beste 
entitate diskurtsiboen ahotsak, esaterako: bigarren lokutorearena eta 
enuntziatzailearena. Beraz, hemen,  honako enuntziatuak bereiztuko 
ditugu: 

 
a) Bigarren lokutore baten enuntziatu aztarnak. Horiek diskurtso 

zuzenaren enuntziatuak dira, beste lokutore baten enuntziatuak 
ordezkatzen dituztenak.  

 
(64) "Selon J. Tinbergen: "la politique économique consiste en la 

manipulation délibérée d´un certain nombre de moyens déployés afin 
d´atteindre certains fins..."(M) 

 
(65) "...disait sur le même registre J. Rueff"(Q) 
 
b) Enuntziatzaile baten enuntziatu aztarnak. Lehen diskurtsotik 

(Bajtín, 1979/82) atera diren birformulatutako enuntziatuak dira 
horiek. Enuntziatuok, oro har, Authier-ek (1982a) testu 
heterogeneoetatik ateratako unitate linguistikoen errepertorioa 
osatzen dute: pertsona markak, modalizatzaileak, forma pasiboak, 
aditz pronominalak, galderazko perpausak.  

 
(66) "Adam Smith voyait dans la réalisation d´économies dues à une 

production à grande échelle une source importante d´augmentation de la 
prospérité nationale..."(E) 

 
(67) "Conséquente, la Société de Banques Suisses s´est d´ailleurs empressée 

de prendre position sur ce marché prometteur"(Q) 
 

6.3.Unitateen analisia 
 

Aurreko puntuan adierazitako estrategiak hizkuntza bidez nola 
gauzatzen diren ikusteko aztarnetara jaitsi beharra dago. Plazaola, Rosat eta 
Canelas-Trevisi (1995) autoreak, “azalpenezko testu entziklopedikoak” 
karakterizatzeko, ondoko ezaugarrietan oinarritu dira: 
 
6.3.1.Lehen lokutorea 

a) Azalpena. Eremu kontzeptual baten argitara objektiboak diren 
kontzeptualizazioak agertzen ohi dira azalpenezko enuntziatuetan. 
Horregatik, eremu kontzeptual bati dagozkion definizioak eta 
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analisirako irizpideak ikusten dira berauetan. Enuntziatu horiek 
testu-liburu eta entziklopedietan  agertzen dira maiz. 

  
b) Komentaketa. Komentaketak, zentzu orokorrean hartuta, bi 

multzo handi batzen ditu. Bat, enuntziatu ebaluatiboak edo 
apreziatiboak –testuan aurretik esandakotik aldentzeko edo 
galderak egiteko–; eta bi, galdera edo adibide baten aurkezpena – 
zerbaiten argibideak emateko–. Aipatu autoreen ustetan 
komentaketari dagozkion enuntziatuak testu mota guztietan 
azaltzen dira, maiz. 
. Apreziazioak. Hona hemen maizen ikusten direnak: “esan ” 
aditzarekin eraikitako forma inpertsonala (esaten da, diotenez,...); 
 
. Galderak. Problematizatzeko edo komentatzeko balio duten 
galderazko eraikuntzak erabiltzen dira. Gehienetan gaiaren 
garapenaren bukaeran joaten dira eta aurretik esandakoa 
birformulatzen dute. 
 
. Ilustrazioak. Testuaren linealtasuna hausten duten adibideak 
ditugu. Gehienetan enuntziatu ilustratzaile hauek aurretik 
azaldutako fenomeno baten adibide hurrenkeraz osatuta daude, 
eta bukaeran kokatzen dira. 
 

c) Planifikazioa. Testuaren plan orokorra markatzeko lehen 
lokutoreak erabiltzen dituen aztarnak ditugu hemen. Esan bezala, 
testu planifikazioan azaldutako aztarna berberak dira hemen 
aztertuko direnak baina beste ikuspuntu batetik aztertuta. 
Esan bezala, lehen lokutoreak hartzaileari ohartarazten dio 
testuaren zatiez eta beren hurrenkeraz. Testuaren barnean, 
bestalde, beste enuntziatu batzuk agertuko dira (antolatzaile 
metadiskurtsiboak97) hartzailearen ulermena bideratuko dutenak. 
Badira, gainera, izaera interaktiboa daukaten beste zenbait 
komentaketa metadiskurtsibo, testuaren luze-zabalean kokatzen 
direnak, eta testuaren irakurketa erraztea helburu dutenak: eginiko 
aukeraketen esolizitazioak (lexikoaren aukeraketari dagozkionak, 
zailtasunaz ohartaraziko dutenak, interpretazio okerra saihesten 
lagunduko dutenak,etab.). 

 
6.3.2. Besteen ahotsak. Puntu honetan testu polifonia aztertuko da. Bertan, 
lehen lokutorearen testualizazio estrategiak ditugu, besteen ikuspuntuak 
testuan sartzeko egiten dituenak. 

                                           
97 Ikus IV. Kapituluan. 
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a) Bigarren lokutorearen ahotsa. “Lehen diskurtso” erako 

enuntziatu bidez sartzen da bigarren lokutorearen ahotsa. 
Estrategia hau ez da ia agertzen testu entziklopedikoetan. 

 
b) Enuntziatzailearen ahotsa. Besteen ahotsak diskurtsoan 

sartzeko birformulatu egiten da lehen diskurtsoa. Hiru dira 
hemen aurreikusten diren formak: birformulazioa, birformulazio 
komentatua eta autonomia (autorearen diskurtso zuzena bere 
horretan, aipua). Testu entziklopedikoetan ematen den bakarra 
birformulazioa da: lehen lokutoreak bere hitzetan jartzen ditu 
“lehen diskurtsotik” ateratako zatiak. Zati horiek kontuan hartze 
enuntziatiboak dira: posizionamenduzkoak, helburuzkoak, beste 
enuntziatzaile batzuek garatutakoak, etab. Enuntziatzaileak 
besteen ahotsen jatorria adierazteko modua aldakorra da: 
zehaztapen handikoa izatetik (ahotsaren izen partikularra)  
indeterminazio maila handikoa izatera (Adib: “zenbaitek uste du, 
...”).  
 
. pertsona jakinak, pertsonalitate politiko edo zientifikoak (lehen 
ministroa, lehendakaria, erregeak, izen propioak,...) 
.identifikagarriak diren instantzia sozialak (X komisioa, Y 
legebiltzarra, Lizarra-Garaziko mahaia,...) edo korronte zientifiko 
identifikagarriak (ekonomilari klasikoak, ...) 
.identifikagarriak diren talde sozialak (berdeak, ekologistak,  
medikuak, autore batzuk,...) 
 
Birformulazio horietarako honako aditzak eta antzekoak 
erabiltzen ditu “lehen lokutoreak”: 
1. “pentsatu” edo “esan” aditzen lexemak: deitu, bereiztu, 

interpretatu, identifikatu, etab. 
2. imajinetan emankorrak diren lexemak (“pentsatu” edo “esan” 

aditzarenak). 
3. emozioa adierazten duten lexemak. 
 

 
Plazaola, Rosat eta Canelas-Trevisi-k (1995) egindako ikerketaren 

arabera, hona hemen, autoreok aztertutako corpusean, testu 
entziklopedikoan maizen azaltzen diren “kontuan hartze enuntziatiborako” 
estrategia motak.  

 
-Komentaketak: azalpenezko enuntziatu askoren tartean (ezagutza 
eremu batentzat objektiboak direnak, guztiak), komentaketa apreziatibo 
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asko ikusten da. Beren bitartez, bere testutik distantziamendua 
adierazten du “lehen lokutoreak”. Besteen ahotsen prozedurak  (%27,2), 
testu-liburuetan baino maizago ematen dira (%18,3), eta, gehienak, 
enuntziatzailearen birformulazioak dira.  
 
-Aditz lexema gehienak “esan” edo “pentsatu” aditzen bueltan daude 
eraikita edo “pentsatu” eta “esan” lexemekin zerikusia duten imajina 
handiko aditzekin.  
 
-Modu orokorrean, entziklopedian, lokutorea hartzailego zabal eta ez 
espezializatuari zuzentzen zaio; horretarako aztergai den gaiari buruz 
dauden azepzio askoren laburpenak egiten ditu. Esaterako: 
erreferentziazko diskurtso zientifikoa birformulatzeko, lehendabizi, 
diskurtso zientifiko hori sostengatzen duten ikuspuntuen dibertsitatea 
berreraikitzen du. Horretarako, “beste ahotsak” ekartzen ditu testura 
(aipuak, esaterako) edo modu bulgarizatuan gogoratzen ditu diskurtso 
zientifikoetan esandako  oinarrizko ideia garrantzizkoenak.  
Entziklopediaren objektibotasuna bere zehaztasun mailak markatzen du. 
 
 
7.Ondorioak 

 
Hainbat puntutan laburbilduko ditugu kapitulu honetan ikusitako alderdi 
garrantzitsuenak:  

 
1. Konexio eta kohesio mekanismoak markatzeko unitateak 
(antolatzaileak, konektakariak, lokailuak, anaforak, diskurtso 
markatzaileak, testu markatzaileak...) asko ikertu diren unitate 
linguistikoak ditugu. Zientzia ezberdinak hurbildu dira horien 
azterketara: linguistika eta psikologia. Linguistikaren alorreko 
ikerketak, alabaina, ikuspuntu ezberdinetatik egin dira: perpausaren 
mailatik, zein maila diskurtsibo-testualetik. 
Gauza bera esan daiteke psikologiaren ildoan egindako ikerketei 
dagokienez. 
 
2  Gure ikerketarako hartutako ikuspuntua diskurtsibo-testuala denez, 
unitate horiek perpausaz gaindiko unitateak diren heinean aztertuko 
ditugu. Eta, beraz, testu-antolatzaileak izenarekin ezagutuko ditugu 
konexio mekanismoetarako unitateak eta anafora izenarekin 
perpausaz gaindiko anafora-mota ezberdinak. 
 
3. Konexioa eta kohesioa mekanismoak modu ezberdinetan 
gauzatzen dira testu-genero ezberdinetan. Horregatik, testu-genero 
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bakoitzak bere funtzionamendu propioa izango du. Funtzionatze 
modu hori karakterizatzeko hizkuntz unitateak aztertuko dira (testu-
antolatzaile motak eta anafora motak). 
 
4. Konexioa eta kohesio mekanismoak elkarrekin erlazionatutako 
fenomenoak dira. Bata zein bestea nagusituko da testu-genero 
bakoitzean, edo, biak modu parekatsuan azaldu ere egin daitezke. 
Unitate linguistikoei dagokienez, batzutan independienteki 
funtzionatzen duten unitateez baliatzen dira bi mekanismoak, eta 
beste batzuetan, ostera, unitate berean gainezarririk funtzio biak ere 
ager daitezke. 
 
5. Kohesioa gauzatzeko hizkuntz unitateek –izenordainek, nagusiki−  
interes handia izan dute –eta daukate oraindik ere− psikologian 
haurren hizkuntza eskurapenaren garapena ikertzeko. Eginiko 
ikerketetatik bi ondorio nagusi atera daitezke: 1) emaitzak oso 
anitzak direla eta 2) erabilitako metodologiak eta subjektuari egitea 
proposatzen zaizkion jarduerak ere badute zerikusia anaforaren 
erabileraz jasotako emaitzekin. Beraz, ikerketa guztietan kontuan 
izan beharreko elementuak dira biak. 
 
6. Kohesio mekanismoa oso fenomeno interesgarria da 
didaktikarako. Bi mailatan da interesgarria: hizkuntzaren 
eskurapenari dagokionez, konplexua eta berantiarra da, faktore askok 
eragiten dutelako bere garapenean. Eta, komunikazioari dagokionez, 
interes handikoa, testuaren ulermena erraztu edo oztopatzen duen 
mekanismo erabakiorra delako. 
 
7. Anafora-mota ezberdinak daude, bi multzo handitan bana 
daitezkeenak: anafora pronominalak eta anafora nominalak. 
 
8. Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoek, testu baten 
koherentzia pragmatikoaren mesedetan dihardute. Testuaren 
aniztasunaren beste indize bat dugu hau, bere bidez testuaren 
aniztasun enuntziatiboaren berri jakin baitaiteke. Arestian aipatu 
mekanismoak ikertzeko egin dugun modu berean, hemen ere, testu 
enpirikoetan behagarriak diren aztarnak izango dira kontuan: lehen 
lokutorearen ahotsa eta besteen ahotsak. 
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Bigarren atala: Alderdi enpirikoa 
 

V.kapitulua: Lanerako metodologia 
 
VI.kapitulua: Emaitzak, Azalpenezko testu entziklopedikoen 
analisia: Izen kohesioa 
 
VII.kapitulua: Emaitzak, ikasleen ekoizpenen analisia. 
 
VIII.kapitulua: Emaitzen analisia. Azalpenezko testu 
entziklopedikoak eta ikasleen ekoizpenak. Antzekotasunak eta 
ezberdintasunak. 
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V. kapitulua 
 
Lanerako metodologia 
 
 
Sarrera 
 

Kapitulu honek lau atal nagusi ditu: 1) Sarreran aipatutako ikerketaren 
helburu nagusiak gogoratuko ditugu. 2) Metodologia, hau da, ikerketarako 
aukeratu den testu kanonikoen corpusa eta ikasleen ekoizpenen lagina, eta 
horiek guztiak analizatzeko erabili diren kategoriak eta irizpideak. 3) 
Erabili dugun dispositibo pedagogikoaren (antolakuntza pedagogikoaren) 
ezaugarriak. Eta 4) Analisi eta esperimentazioari dagokienez, egin ditugun 
hipotesiak. 
 
 
1. Helburuak 
 
Hona hemen ikerketaren helburu nagusiak: 
 
 Lehendabizikoak euskarazko azalpenezko testuen 
funtzionamenduarekin du zerikusia. Hori izango da guk lan honetan 
argitu nahi dugun alderdi bat. Beraz, geroago zehazten dugun testu-
generoaren funtzionamendua argitzea da gure egitekoa. Aztertu ditugun 
testuak hizkuntz ekintza baten emaitzak diren heinean aztertu ditugu, eta, 
halaber, behagarriak diren hizkuntz unitateez osatuta dauden testu sozial 
kanoniko98 diren heinean. Ezaugarri horiek oso eremu zabalak hartzen 
dituztela eta, testualizazio mekanismoa den izen-kohesiora mugatu dugu 
nagusiki gure analisia. Erabaki hori gogoeta prozesu baten ondoren hartu 
da,  izen kohesioa baita testu mota honen funtzionamendurako ardatz 
funtsezkoena.  
Bestalde, testuaren eraikuntzan oso garrantzitsua da gaiaren sarrera 
(erreferentearen sarrera) testuan ondo adieraztea, gaiaren mantenua eta 
berreskurapena; idazten duenarentzat, jarduera horiek oso konplexuak dira. 
Horrez gain, eta ulermenaren ikuspuntutik begiratuta, zaila da gaizki 

                                           
98 “Testu kanoniko” izena erabili dugu idazle "trebeak" idatzitako testuak –kasu honetan azalpenezko 
testu entziklopedikoak– ikasleen ekoizpenetik ezberdintzeko. 
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kohesionatutako testua ulertzea. Horregatik guztiagatik, interesgarri 
deritzogu guk aukeratu ditugun testuek nola funtzionatzen duten jakitea. 
 Analisi hori didaktikari begira egingo dugu, didaktikarako 
nahitaezko baldintza baita irakasten/ikasten den objektu soziala (testua) 
ezagutzea99. Eta, horren aurretiko baldintza dena, testuak analizatzeko 
metodologia baten jabe izatea. 
 
 Bigarren helburuak hizkuntz lorpenaren prozesuarekin eta 
irakaskuntzarekin du zerikusia: euskarazko testu-genero bat deskribatu 
ondoren, horren erabilera didaktikoa erakutsi. Kohesio mekanismoa oso 
jarduera konplexua da, eta horregatik, berantiarra hizkuntzaren 
jabekuntzan100. Gogoan izan behar dugu testuaren eraikuntzan (hala 
ulermenean, nola ekoizpenean) garrantzi handia duela mekanismo honek. 
Arrazoi horiek guztiek eraman gaituzte kohesioa analizatzera. Ikasleen 
ekoizpenetan, horrez gain, beste zenbait alderdi analizatu ditugu101: testu 
antolaketa, kohesioko mailako arau-hausteak eta kontuan hartze 
enuntziatiborako mekanismoak.  
Hiru alderdi horien interesa honakoa da, labur esanda: testuaren 
antolaketari, oinarrizko operazio deritzogu testuaren eraikuntzan. Izen 
kohesioaren arau-hausteak: fenomeno honen deskribapenean interesgarria 
ikusi da lorpenak deskribatzeaz gain arau-hausteak ere deskribatzea,  
didaktikaren aurrepausoak emateari begira. Kontuan hartze 
enuntziatiborako mekanismoen interesa oso lotuta dago ikasleek ekoiztuko 
duten testu motarekin, bertan kontsumitzaileari zuzentzen zaion testu fase 
bat ematen baita.  
 

Didaktikari begira, irakaskuntzan aurrera egiteko, ezinbestekoa da 
gure ikasleek zer egiten dakiten jakitea. Hori da, hain zuzen, lortu nahi 
dugun hirugarren helburua. Hemen, beraz, jakin nahi da zeintzuk diren 
11-12 urteko ikasleen gaitasunak testu konkretu hau ekoiztean. Gaitasun 
horiek, alabaina, ez dira ikaslearen egoera puntual modura ulertuko, aldiz, 
ikasle batek ikaste prozesu dinamikoetan aritzeko erakusten dituen 

                                           
99 Aipamen berezia egin nahi diogu hemen I. kapituluan deskribatu dugun "hiruki didaktikoan" 
integratzen den irakasgai den objektuari (Ikus I. kapitulua). Kasu honetan irakatsi/ikasi nahi den 
objektua testua da. Ikerketa honek, alabaina, bere mugak ditu, guk ezarritakoak. Muga horietako bat da, 
hain zuzen, objektua (azalpenezko testu entziklopedikoa) ez dela bere maila guztietan aztertu, baizik eta, 
izen kohesioari dagozkion ezaugarrietara mugatu dela. 
100 Kohesio mekanismoaren garapen prozesua (eta anaforarena zehatzago) hizkuntzaren jabekuntzan,  
interes handia sortu du psikolinguistengan. Ikus testualizazio mekanismoen kapituluan honen inguruko 
bibliografia. 
101 Dakigunez, lan honetan testu kanonikoetan izen kohesioa aztertu dugu nagusiki. Alabaina, SDan 
testuan bere osotasunean eragiten duten beste ezaugarri batzuk ere landu dira, eta, beraz, horietako batzuk 
aprendizaian izan duten bilakaera ere analizatu da. Ezaugarri horien transposizio didaktikoa egiteko, eta 
halaber, ondoren analizatzeko, aurreko kapituluetan aurkeztutako beste ikerketa batzuen emaitzak eta 
hiztun modura ditugun intuizio kontrastatuak erabili ditugu. Prozedura hau egokiena ez bada ere, 
didaktikak duen bakarra da aurerra egin nahi badu.  
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gaitasunak dira honekin ulertuko duguna (“garapen hurbileko eremua” 
nozio vygotskiarra). Horretarako testu sozialak aztertzeko erabili den 
metodologia bera erabili da ikasleen testuak aztertzeko.  
 
 Eta, laugarrena eta azkena, dispositibo pedagogikoarekin 
(antolakuntza didaktikoarekin) zerikusia duena. Irakaskuntza/ikaskuntza 
prozesua eraginkorra izan dadin, aurretik, lan honetan, aipatu zenbait 
baldintza izan behar dira kontuan, besteak beste: hiruki didaktikoa 
(irakaslea, ikaslea eta jakintza); jakintzari dagokionez, transposizio 
didaktikoaren kontzeptua; hizkuntz didaktika dibertsifikatzeko printzipioak 
eta oinarriak ( ikasleen aniztasuna, diskurtso-generoen aniztasuna, landuko 
diren gaitasun-mailen aniztasuna (kontestualizazioa, planifikazioa eta 
testualizazioa) eta jardueren aniztasuna (behaketa lanak, idazketa jarduerak, 
jarduera metalinguistikoak, etab),etab. Beraz, printzipio eta oinarri horien 
dibertsifikazioa kontuan izango duen tresna pedagogikoa behar dugu. 
Horretarako, guk hemen Sekuentzia Didaktikoa102 proposatzen dugu 
 
Lau helburu horiek elkarren artean erlazionatuta daude, testu mota jakin bat 
irakasteko testuaren ezaugarriak ezagutu behar direlako batetik; eta, 
bestetik, irakatsi aurretik ikasleek zer egiten dakiten jakin egin behar 
delako. Eta, halaber, irakaste/ikaste prozesua eraginkor bihurtuko duen 
dispositibo pedagogikoa ezagutu eta martxan jarri behar delako. Beraz, lau 
helburuak asmo bakar batean bildu ditugu hizkuntz irakaskuntzaren 
hobekuntzari begira. Lau asmoetarako, bestalde, kontuan izan diren 
edukiak kategoria berekoak dira, bai testuak analizatzeko erabili dugun 
metodologia eta bai irakasteko/ikasteko prozesua antolatzeko erabilitakoa. 
Horrekin esan nahi da marko teoriko bera erabili dela bai corpusa eta bai 
lagina analizatzeko; eta, baita, irakaskuntza/ikaskuntzarako edukiak 
aukeratzeko eta ebaluatzeko ere.  
 
 
2. Metodologia 
 
2.1. Nola eraiki euskarazko erreferentziazko testu sozialen  

Corpusa?  
 
2.1.1.Hizkuntzak eta testu sozialak 

 
Corpusa deskribatzen hasi aurretik, azaldu nahi ditugu genero mota 

bateko testuak deskribatzeko izan ditugun arrazoiak. Horretarako, gogora 
ditzagun aurreko kapituluetan diskurtso generoez esandakoak. Bakhtine-k 

                                           
102  I. kapituluan zehatasunez azaldu ditugu SDaren ezaugarriak. 
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(1974-1992), hizkuntzaren erabilerek enuntziatu forma hartzen dutela 
esaten du (ahozkoak eta idatzizkoak), zehatzak eta singularrak diren 
enuntziatuak eta giza praxiaren eremu bati edo beste bati dagozkienak, 
gainera.  Enuntziatu horiek bi alderdi nagusien lekuko dira: bata, edukien 
mailakoa dena (bere bitartez esaten dena, mintzagaiarena); eta bestea, 
esateko moduari dagokiona, hau da, une horretan eta hizkuntza indibidual 
horretarako aukeratu den egituraketa edo antolaketarena, nagusiki; eta baita 
aukeratu diren baliabide lexikalak, gramatikalak eta abar ere. 

 
Horietako enuntziatu bakoitza indibiduala da, baina hizkuntz 

erabilera eremu bakoitzak bere ereduak garatzen ditu, gutxi-asko 
egonkorrak direnak. Enuntziatu horiek, bada, genero izenez ezagutzen 
ditugu. Genero horiek, beraz, hizkuntz komunitate batek garatutako emaitza 
linguistiko eta kulturalak dira, bertan isladatuko baitira komunitate horrek 
hizkuntzarekin ezezik, kultura mailan ere duen funtzionatzeko modua.  

 
Beraz, hizkuntza bateko komunitateak hizkuntzarekin funtzionatzeko 

duen moduaren islada dira testu-generoak. Genero horiek belaunaldiz 
belaunaldi transmititu eta garatzen dira komunitate bakoitzean. Horra hor, 
bakoitzak izan dezakeen espezifikotasunaren arrazoia.  

 
Baina noiz eta nola sortzen dira diskurtsoak? Galdera interesgarri 

honen erantzunean egon daitezke gordeta euskara moduko hizkuntza 
(minoritario eta minorizatu) batean eraikitzen ari diren diskurtsoak 
ulertzeko zenbait irizpide. Foucault-ek  (1970) formakuntza diskurtsiboen 
inguruan garatu zuen teorian oinarritzen bagara, jakingo dugu formakuntza 
diskurtsibo batzuk osatzera heltzen direla baina beste batzuk ez. Historian 
zehar diskurtso berriak eraikitzen ari dira, eta eraikitako diskurtsoetan 
aldaketak somatzen dira. Beraz, diskurtsoa gauza dinamikoa da, bai 
sorreran eta baita osaera prozesuan ere.  

 
Gure analisirako aukeratu dugun genero-motara etorriz, eta arestian 

egin dugun azalpenaren argitan, pare bat gauza esan nahi genituzke: 1) 
Testu entziklopedikoa oso genero berria da euskeraz –ez beste zenbait 
hizkuntzatan; beste batzuetan, ezezaguna da oraindik–. Horrekin esan nahi 
dugu, genero horren testuen deskribapena eta irakurketa egiteko ez duela 
balio, gure ustetan behintzat, euskaran tradizio handia duten generoa(k) 
(literatura, esaterako) deskribatzeko eta irakurtzeko erabiltzen ditugun 
parametroak besterik gabe aplikatzea. Bestalde, genero-enziklopedikoaren 
euskarazko testuek izan dezaketen “berri kutsua” (tradizio falta, alegia), 
beste genero askok (kazetaritzak, fisikak, informatikak, esaterako) eduki 
dezaketenaren parekoa dela uste da. Fenomeno hau, bestalde, guztiz 
normaltzat jotzen da hizkuntza ez normaldu eta minoritarioen kasuan, hots, 
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gure egoeran dauden hizkuntzetan.  2) Gizateria (Humanitatea) ez da inoiz 
izan gaur egun dena. Herri bakoitzak bere historia soziala, hizkuntzazkoa 
eta kulturala du (Bronckart, 1999). Aniztasuna aurkituko dugu, beraz, 
hizkuntzetan, kulturetan eta gizarteetan. Marko honetan kokatzen dugu 
gure hizkuntzaren egoera. Gauza bizia, aldakorra eta, beraz, garatuz doan 
objektu bizi orok bezala,  bere bilakaera egin behar duena:  hazi, hedatu eta 
egokitu prozesu luze, konsziente eta etengabeari jarraitzen diola. Eta hori, 
hizkuntzari dagokionez, hizkuntza erabiliz eta nola funtzionatzen duen 
deskribatuz egiten da.  

 
Ildo honetatik abiatuz aukeratu dugu, beraz, testu-genero honen 

corpusa (euskarazko azalpen testu entziklopedikoen eredu den heinean). 
 

2.1.2 Aukeratutako corpusaren deskribapena 
 
Euskarazko entziklopedietatik ateratako testuek osatzen dute testu 

kanonikoen corpusa103. Dakigunez, entziklopedia testua euskaraz oso 
genero berria dugu. Esan daiteke euskara eskolaratzearekin batera 
argitaratu zirela lehendabiziko entziklopediak euskaraz. Orduz geroztik 
hainbat entziklopedia argitaratu da, baina guk 1992tik gaur arte 
argitaratutako guztietatik,  gazte eta helduei zuzendutako hiztegi 
entziklopedikoak eta entziklopedia espezializatuak (liburu formatoan 
argitaratutakoak) aukeratu ditugu104 gure corpusa osatzeko. Analizatu 
dugun testu mota ez da normalean aurkitzen entziklopedia guztietan. Hori 
dela eta, ez ditugu zenbait entziklopedia aukeratu105. 

  
Testu mota honetan, edozein hizkuntzatan eraikitako beste testuetan 

bezalaxe, generoaren ezaugarriak nabari dira erreferentziazko testu 
sozialetan. Hau da, giza taldeak historian zehar testu horri eman dizkion 
ezaugarrien multzoa eta kultura horretako partaideek erraz identifikatzen 
dutena. Eta, euskaraz hala gertatu da, ezin baitzen bestela. Euskarak 
aurretik garatutako genero honen ezaugarrien gainean eraiki ditu aztergai 
ditugun testuak.  

 
Dakigunez, bestalde, euskara beste bi hizkuntzekin (espainola eta 

frantsesarekin) bizi da eta bizi izan da lehen ere; beraz, praktika sozial 
guztietan gertatu den bezala, entziklopedia testuen kasuan ere zalantzarik 
ez beste bi hizkuntza horien eragina izan duela. Dagokigun testuan gainera, 
                                           
103 Ikus 1. eranskinean corpus osoa.  
104  Gazteen Entziklopedia, Eusenor, 1992; Lur Hiztegi Entziklopedikoa, Lur, 1991-94; Euskal Hiztegi 
Entziklopedikoa, Harluxet, 1995; Lur Entziklopedia tematikoa, Lur, 1998; Planeta Entziklopedia, Planeta, 
1996. 
 
105 Arte eta Geografia buruzkoak, besteak beste. 



 216

hizkuntza maioritario eta normalduetan ere hizkuntza batetik besterako 
itzulpenak egitea oso normala da (inglesetik frantsesera, edo alderantziz, 
besteak beste). Dena den, eta garbi utzi nahi dugu aztertutako testuak 
itzulpenak diren arren, horiek direla, gaur egun, euskarazko 
entziklopedietatik honelako testu errepresentagarrienak eta ia bakarrak.  

 
Beraz, konklusio modura esango dugu aukeratutako corpusa 

euskararen historia sozial, linguistiko eta kulturalaren une jakin batean 
kokatutako testuez osatuta dagoela eta diskurtsoen formakuntza eta 
bilakaera dinamikoa denez, historiaren beste une batean horien ezaugarriak 
eta beraz, horien deskribapena bestelakoa izan daitekeela. 

 
2.1.3.Aukeratutako testuen berezitasunak 

 
Gure corpusa osatzeko aukeratu ditugun testuak, esan bezala, 

euskarazko entziklopedietatik ateratakoak ditugu. Testu horietan, guztietan 
–hori baita aukeratzeko jarri dugun ezinbesteko baldintza–  prozesu bat 
azaltzen da (produktu baten fabrikazio prozesua –gazta, beiratea, 
portzelana, txondorra, etab.– ; fenomeno baten osatze prozesua –hodei-
fronteak, geyserra, zeta, higadura, etab–; fabrikazio-metodoen azalpena –
estrusio makina, fundizioa, eskuzko eraiketa, gurpil hidraulikoa, etab–.). 

 
Produktu baten fabrikazio prozesua, fenomeno baten osatze prozesua 

edo fabrikazio-metodoa azaltzen duten testuak, oro har, entziklopedietan 
bildu ohi diren testuak ditugu. Prozesu horiek, kasu batzuetan, testu oso bat 
osatzen dute, baina, beste batzuetan, deskribapen testu-sekuentziak ez du 
testu osoa hartzen; testu osoaren atal bat soilik betetzen du –sekuentzia bat 
Adam-en hitzetan, 1990, 1992–.  

 
Aipatu  testu-sekuentzia hori, gehienetan,  testu osoaren erdi aldean 

kokatzen da (testu-sarrera eta ondorioak edo konklusioen bitartean). Horren 
adibide garbiak ditugu Garagardoa, Gazta, Kautxua, Turborreaktorea, ... 
testuak. Horiek guztiak  Gazteen Entziklopediatik (GE) jaso ditugu. 
Horrelako kasuetan testu osoa aztertu da. 

 
Beste kasu batzuetan [Lur Hiztegi Entziklopedikoan (LHE)], 

esaterako, testuaren barnean erabat berezita ematen zaigu prozesuaren 
azalpena. Kasu batzuetan azpi-titulu batez adierazten zaigu [Beira (titulua) 
eta •Beiragintza (azpi-titulua)], azpi-titulu horren barruan ematen da 
fabrikazio prozesua eta beste batzuetan izen generiko batez ematen zaio 
sarrera [hodei hMeteor. Hodeiak...]. Ikusten denez, azpi-tituluez gain, beste 
markatzaile bat ere erabiltzen da (•). Euskal Hiztegi Entziklopedikoan 
(EHE), esaterako, titulua eta beste honako azpi-titulua erabiltzen da kasu 
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guztietarako [ portzelana (titulua) eta4ENTZ (azpi-titulua: hedapen 
entziklopedikoa)]. Hedapen entziklopediko honen barruan ematen da kasu 
guztietan fabrikazio prozesua.  

Azken bi entziklopedia horietan prozesuaz gain historia ere azaltzen 
da testu-atal horretan. Kasu horietan ere, testu horiek osorik hartu dira. 

 
Azkenik, eta entziklopedia tematikoetan, batez ere, [Lur 

entziklopedia tematikoan (LET) eta Planeta entziklopedian (PE)], 
gehienetan, kapitulu baten azpi-atal autonomoak dira aukeratutako testuak. 
Esaterako: Fabrikazio metodoak (kapituluaren titulua) eta azpi-tituluak: 
Eskuzko eraiketa edo artisaua-langintza; Fundizioa edo moldeetako 
kolada; Soldadura: Soplete oxiazetilenikoaren bidezko soldadura, etab. 
(Planeta Entziklopedia, Teknologia, 1996, 170,171.orr.) 

 
Corpusa aukeratzeko izan diren irizpideekin jarraituz, eta bere 

errepresentagarritasuna zaintzeko, arestian esan bezala, 1992. urtetik 1998. 
urte bitartean  euskaraz argitaratu diren zenbait entziklopedia orokor eta 
espezializatu erabili dira. Guztira 60 testu aukeratu dira analizatzeko (12 
testu entziklopedia bakoitzetik). 

Hona hemen corpus osoa: 
 

5.1.taula: 
Testu sozialak entziklopediaz entziklopedia 

 
Lur Hiztegi Entziklopedikoa, Lur (1991, 1994). Euskal Hiztegi entziklopedikoa (1995) 
1. Hodei (5.liburukia, 394.or.) 
2. Polimerizazio (8.liburukia, 483.or.) 
3. Papiro (8.liburukia, 322.or.) 
4. Likore (7.liburukia, 186.or.) 
5. Fotosintesi (4.liburukia, 356.or.) 
6. Ogia (8.liburukia, 147,148.or.) 
7. Beiragintza (2.liburukia, 151,152.or.) 
8. Papergintza (8.liburukia, 321.or.) 
9. Gazta (5.liburukia, 82.or.) 
10. Harri (5.liburukia, 579.or.) 
11. Sumendi (9.liburukia, 461,462.or.) 
12. Plastiko (8.liburukia, 460.or.) 

37. Hausnarkari ( 4.liburukia, 1534.or.) 
38. Lurrin (6.liburukia, 2143.or.) 
39. Zementu (8.liburukia, 3268.or.) 
40. Txondor (8.liburukia, 3091.or.) 
41. Portzelana (7.liburukia, 2664.or.) 
42. Papera (7.liburukia, 2563.or.) 
43. Sakongrabatu (7.liburukia, 2773, 2774.or.) 
44. Sagardo (7.liburukia, 2764.or.) 
45. Beiratea (2.liburukia, 515.or.) 
46. Zeramika (8.liburukia, 3257.or.) 
47. Errefinaketa (3.liburukia, 1014.or.) 
48. Haize (4.liburukia. 1509.or.) 
 

Planeta Entziklopedia: Teknologia (1996); 
Jakintza Arloa (1996); Lurraren zientziak (1996) 

Gazteen entziklopedia (1992) 

13. Extrusioa (Teknologia, 171.or.) 
14. Forjaketa (Teknologia, 174.or.) 
15. Meteorizazioa (Jakintza Arloa, 262.or.) 
16. Francis turbina (Teknologia, 89.or.) 
17. Hodei-fronteak (Lurraren zientziak, 

238,239.or.) 
18. Objetuen sorkuntza (Teknologia, 163.or.) 
19. Eskuzko eraiketa (Teknologia, 170.or.) 
20. Geyserrak (Lurraren zientziak, 189.or.) 

49. Gazta (3.liburukia) 
50. Garagardoa (5.liburukia) 
51. Kautxua (5.liburukia) 
52. Plastikoa (7.liburukia) 
53. Harriak (4.liburukia) 
54. Zetarra (4.liburukia) 
55. Glaziarra (4.liburukia) 
56. Ganga (3.liburukia) 
57. Papera (7.liburukia) 
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21. Beira-piezen prestakuntza (Teknologia, 
75.or.) 

22. Eskuzko hariztaketa (Teknologia,  233.or) 
23. Fundizioa eta moldeaketa kolada 

(Teknologia, 1996, 170.or.) 
24. Soplete oxiazetilenoaren bidezko soldadura 

(Teknologia, 1996, 172.or.) 

58. Distilazioa (2.liburukia) 
59. Inprimategia (4.liburukia) 
60. Altzairua (1.liburukia) 

Lur entziklopedia tematikoa (Fisika, Kimika -
FK- 1998 eta Izadi Jakintza -IJ- 1998) 
25. Elkar komunikaturiko hodien printzipioa 

(FK, 110.or.) 
26. Energia kondensadoreetan (FK, 172.or.) 
27. Noduluak (IJ, 157.or.)  
28. Kutsadura organikoa (FK, 406.or.) 
29. Elikagaien xurgatzea landareetan (IJ, 298.or)
30. Gimnospermoen ernalketa (IJ, 392.or.) 
31. Kromatografia (IJ, 164.or.) 
32. DNAren sekuentziazioa (IJ, 214.or.) 
33. Alergia: Prozesuaren garapena (IJ, 429.or.) 
34. Gazta (IJ, 261.or.) 
35. Sedimentuzko harriak, eraketa (IJ, 14.or.) 
36. Nola eratzen diren fosilak (IJ, 18.or.) 

 

 
 
Testuen luzerari dagokionez bi hitz esango dugu. Testu honen izaera 

kontuan izanik –hasiera eta bukaera duen prozesu baten bilakaera 
deskribatzen da–, nahitaezko  ikusi da prozesua azaltzen duen testu osoa 
analizatzea; beraz, ez da egoki ikusi testuaren luzera "a priori" markatzea; 
hori dela eta,  testu bakoitza bere horretan hartu da, eta, ondorioz, luzera 
ezberdinetako testuak ditugu (luzeenak 391 hitz ditu eta motzenak 52). 
Hona hemen, entziklopediaz entziklopedia, testuen hitz kopurua eta batez 
bestekoa: 

 
 

5.2. taula: 
Testuen luzera. Entziklopediaz entziklopedia batez besteko balioak eta muturrekoak. 

 
 Hitz kopuru osoa Entziklopedia bakoitzeko hitz  

Kopurua testuko (bataz beste) 
Muturreko balioak 

LHE   2.261 188,41 101-268 
PE   2.036 169.66   52-232 
LET   2 656 221,33 111-350 
EHE   2.035 169,58    63-257 
GE   4.026 335,5  266-391 
Guztira    13.014 216,9    52-391 
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2.2. Esperimentazioa 
 

Ikasleek dituzten idazmenerako gaitasunak ezagutzeko (hasierako 
gaitasunak –aurrezagupenak– eta ikaskuntzaren prozesuaren ondorengo 
gaitasunak), beraiek idatzitako testuak analizatu ditugu. Ikasleen testu 
enpirikoak deskribatzeko testuetan ikusitako aztarna batzuk definitu, 
mugatu eta horiek analizatu ditugu. Aztarna horiek definitzeko eta 
mugatzeko erabilitako irizpideak eta testu kanonikoak analizatzeko 
erabilitakoak berdinak dira. Esperimentazio honetatik atera nahi ditugun 
informazio nagusiak hiru dira: ikasleen hasierako gaitasunak ezagutu 
(horretarako aurretestuak analizatu ditugu), ikaskuntza sekuentzia bati 
esker ikasleek ikasi dutena ezagutu (horretarako aurretestua eta 
ondotestuak alderatu ditugu, bai talde esperimentalekoak eta bai kontrol 
taldekoak) eta 11-12 urteko ikasleak non dauden ezagutu ikaskuntza 
mailari dagokionean (horretarako ikasleen testuak eta testu kanonikoak 
alderatu ditugu). Jakina da 11-12 urteko ikasleen ekoizpenetan hainbat 
alderdi direla interesgarriak aztertzeko, besteak beste, adin horretan 
idatziaren eskuratze prozesua bukatu gabe dagoelako oraindik (inoiz 
bukatutzat eman badaiteke). Baina analizatzeko alderdiak mugatu egin 
behar genituela eta, alderdi batzuk aukeratu ditugu, aurrerago zehazten 
ditugunak.  
 
2.2.1. Laginaren osaera  

 
Derrigorrezko Lehen Hezkuntzako 6. mailako bi gelak osatzen dute 

esperimentaziorako hartu den populazioa (20 ikasle A gelako talde 
esperimentalean eta beste 20 ikasle B gelako kontrol taldean). Horretarako, 
ikastola106 bereko maila berean dauden bi ikasgela aukeratu dira.  

 
 Gure esperimentazioa honela gertatu da: 1.) Aurretestua idatzi dute 
ikasleek bi geletan (A eta B taldetan). 2.) Sekuentzia didaktikoa aplikatu A 
taldean. Bitartean B taldeak bere ohiko programarekin jarraitu du.  3.) 
Ondotestua idatzi dute A eta B taldeetako ikasleek. 

 
 Ondorioz, 80107 testuk osatzen dute aztergai dugun lagina (40 
aurretestu: A taldekoak 20 eta B taldekoak beste 20), eta beste 40 
ondotestu: 20 A taldekoak eta 20 B taldekoak. Lagina osatzeko talde 

                                           
106 San Frantzizko Xabier ikastolan (Arrasate, Gipuzkoa) egin da esperimentazio lana. Ikastola honek 
ikastereduei buruz jarraitzen duen politikaren arabera, ikasketa guztiak euskaraz egiten dira, kontuan izan 
gabe zein den ikasleen jatorrizko hizkuntza. Beraz, murgiltze goiztiarraren pareko eredua dugu 
eskolarizatze unean gaztelera ama hizkuntza duten ikasleentzat; eta, euskara ama hizkuntza dutenek, 
berriz, beren ama hizkuntzan egiten dituzte ikasketak. Esperimentazio honetarako ez da bereizketarik egin 
bi ikasle multzo horien artean. 
107 Ikus 2. eranskinean testu-lagin osoa. 
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esperimentaleko (aurretestua eta ondotestua) eta kontrol taldeko 
(aurretestua eta ondotestu) testu kopuru bera aukeratu da  

Hona hemen laginaren osaera: 
 

5.3. taula: 
Laginaren osaera. 

 
 Talde esperimentala (A taldea) Kontrol taldea (B taldea) 
Aurretestua    20    20 
Ondotestua    20    20 
Guztira    40    40 

 
Ikaskuntza sekuentziak (Sekuentzia didaktikoa) ikasleen 

aprendizaian izan duen eragina ebaluatzeko, ikasleen aurretestuak eta 
ondotestuak aztertu ditugu. Sekuentzia didaktikoa108 (SD hemendik aurrera) 
aurretestuaren ondoren aplikatu da talde esperimentalean soilik; kontrol 
taldeko ikasleek bitartean ohiko eskola lanak egin dituzte. Ondotestua, 
berriz, egun berean egin dute bi taldeek, talde esperimentalak SDa bukatu 
ondoren, beraz, aurretestua egin eta hilabete t´erdira.  

Laburbilduz, esperimentazio honetan alderatu egin dira ikasleen 
gaitasunak azalpenezko testua ekoizteko: hasierako gaitasunak eta  SD 
aplikatu ondoren dituzten gaitasunak. Eta, halaber, A eta B taldeen 
artean ematen diren ezberdintasunak azalpen testua ekoizteko gaitasunei 
dagokienez109. Eta, bukatzeko, ikasleen testuen ezaugarriak eta testu 
kanonikoetan ikusitakoak.  

 
2.2.2. Testuaren ekoizpena. Egoera didaktikoaren deskribapena 

 
Esan bezala, ikasleen ekoizpenak –aurretestua eta ondotestua– dira 

analizatuko diren elementuak. Dakigunez, ekoizpen horiek egun eta modu 
berean egin dira kontrol taldean eta talde esperimentalean. Metodologi 
aldetik, talde esperimentalean SDan txertatu da ekoizpen jarduera, hasiera 
eta bukaerako jarduera modura. Ekoizpen jarduera horrela egiteak eragin 
positiboa izan dezakeela uste dugu. Kontrol taldean, berriz, ezin izan da 
modu horretara egin, eta beraz, ikasleentzat jarduera puntualak izan dira 
aurre eta ondotestuaren ekoizpenak. 

Jakina da, prozesu baten azalpena egiteko, idazten duenak zer esan 
eduki behar duela –mintzagaiaz informazioa eduki behar  
duela–; horregatik, ikasleei bideo-zinta bat ikusarazi zaie. Bideo-zinta 
horretan jaso ahal izan dute kontserben fabrikazio prozesua (melokotoia ur 
azukretan nola jartzen den kontserbetan).  
                                           
108 3. eranskinean ikus daiteke eskolan aplikatutako SDa. 
109 "Sarrera" kapituluan zehaztu ditugu alderatu ditugun ezaugarriak eta horretarako kontuan izan ditugun 
helburuak. 
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Horretarako, hona hemen ikasleei eman zaien kontsigna eta jarduera honen 
jarraibidea: 

1) Ikasleei testua ekoizteko arrazoiak azaldu. Hona hemen 
irakasleak ikasleei emandako kontsigna: “ Orain kontserben 
fabrikazio prozesuari buruzko bideoa ikusiko dugu. Zuek, bukaeran, 
hortik jasotako informazioa idatzi egin behar duzue, entziklopedia 
batean argitaratzeko moduan idatzi behar duzue. Horretarako, lasai 
egon, bi bider ikusiko dugu bideoa110 eta. Lehendabiziko aldian, 
entzun eta ikusi egingo dugu bakarrik. Eta bigarren aldian, apunteak 
hartuko dituzue orri horretan. Gero, nor berak, bere testua idatziko 
du entziklopedia baterako. Testua beste orri honetan idatzi 
(irakasleak orria erakusten du). Horretarako jasotako apunteak 
erabiliko dituzue. Aurrera, bada!!" 

2) Ikasleek bi bider ikusi dute bideoa: lehendabiziko aldian 
ikusi eta entzun egin dute. Bigarren aldian apunteak hartu 
dituzte. 

3) Irakasleak kontsigna gogorarazi die ikasleei: ekoiztuko 
duten testua entziklopedia batean argitaratzeko modukoa 
izango da. 

4) Nor berak  jasotako apunteez baliatuz testua eraiki du eta 
irakasleari eman dio.  

Ondotestua egiteko protokolo bera jarraitu da. Ekoizpen saio 
bakoitzerako ordu eta erdi inguru erabili da. Ikasle batzuek lehenago 
bukatu dute eta beste batzuek denbora gehiago behar izan dute.  

 
Bi ekoizpen jarduera martxan jartzeko prozedura berbera izan da bi 

taldeentzat, kontrol taldearentzat eta talde esperimentalarentzat. 
 
Aipatu behar da, alabaina, talde esperimentaleko ikasleengan kontrol 
taldekoengan baino interes handiagoa ikusi dela, nahiz eta guztiek, oro har, 
seriotasunez bete irakasleak eskatutako lana. 

 
2.2.3. Esperimentazioan erabili den dispositibo pedagogikoa 

 
Aipatu helburuarekin eta esperimentazio horretarako prestatutako SD 

bat dela medio, prozesu bat azaltzen duen testuaren maila ezberdinak landu 
ditu talde esperimentalak. Hizkuntzako klasea erabili da horretarako eta 
ikasleentzat eskolako lan bat gehiago izan da, nahiz eta bazekiten, kanpoko 
pertsona bat joango zela aldian behin beren gelara, nola ikasten zuten 
ikustera.  

Hizkuntz didaktikaren berrikuntzari buruzko kapituluan (I. kapitulua) 
zehaztasunez deskribatu ditugu Sekuentzia Didaktikoaren ezaugarriak; 
horiek izan ditugu kontuan gure SDa prestatzeko: proiektu bati 
                                           
110 Bideoa, Kontserbak, Ihardun, 1992. 
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erreferentzia egin behar dio (helburu jakina duen jarduera multzoa), bere 
objektuak homogeneoa izan behar du (genero bakarra landuko da 
sekuentzia didaktiko bakoitzean), hizkuntz jarduera  sozial 
(komunikatibo) baten inguruan aritu behar da, eta, gainera, motibagarria 
izan behar du ikasleentzat. Bestalde, eta bukatzeko, plan zehatz eta 
mugatu bati jarraituz helburu zehatzei erantzutea da bere egitekoa (Bain 
eta Schneuwly-k (1993). 

 
2.2.3.1. Sekuentzia didaktikoan landu diren alderdiak111. 

 
Ondoren laburtzen ditugu SDan landu diren alderdiak; alderdi horien 

zehaztasun gehiago hurrengo puntuko taulan (5.4. taula) jaso ditugu. 
 
1. Fabrikazio prozesuaz diharduen testu entziklopedikoa eta beste 

testuak. Testu entziklopedikoaren barnean “fabrikazio prozesua” 
atala. 

 
2.  Testuaren antolaketa orokorra: sarrera, fabrikazio prozesua eta 

ondorioak. 
 

3. Testuaren sarrera-fasea. Hiru helburu lortu nahi dira: testuan sarrera 
bereiztu, sarreran eman daitezkeen informazioak (azalpena, 
ezaugarriak, lehengaiak, historia) identifikatu eta testu baten sarrera 
ekoiztu.  

 
4. Testuaren antolaketa, bukaera. 

 
5. Fabrikazio prozesuaren atala 

 
6. Testu-antolatzaileak: “Fabrikazio prozesua” testu atalean erabiltzen 

diren antolatzaile desberdinez ohartaraztea eta berauek egoki erabil 
ditzatela. 

 
7. Informazioaren izaera: fabrikazio prozesua adierazteko ezinbesteko 

informazioa eta informazio gehigarriak bereziko ditu. Horretarako 
informazio andana desberdinak dituzten testuak aztertuko ditu eta, 
ondorioz, fabrikazio prozesuaren urratsetan emandako zehaztasunak 
ematearen abantailak aztertuko ditu. Horrez gain, informazio 
gehigarriaren izaera aztertuko da. 

                                           
111 SDan landu diren alderdiak aukeratzeko Bronckart eta kol. (1985) testuen analisirako proposatzen 
dituzten maila ezberdinak aukeratu ditugu: testu-genero honen komunikazio-egoeraren ezaugarriak, 
antolaketa orokorra, konexio mekanismoak (antolatzaileak) eta kohesio mekanismoak. Beraz, arestian 
esan bezala, III. eta IV. kapituluetan deskribatutako lanetan oinarritu gara. 
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8. Testu kohesioa: gaiaren tematizazioa eta aditza emateko akordioa 

landuko dira. Fabrikazio prozesua deskribatzerakoan tema aldatzeak 
aditz pertsona edo numeroa aldatzea eskatzen du 

9. Birformulazioak 
 
2.2.3.2. Sekuentzia didaktikoaren helburuak, jarduerak eta materiala 
 
Ondoko taulan laburtzen ditugu SD honen ezaugarri nagusiak: 
 

5.4. taula: 
Sekuentzia didaktikoaren helburuak, jarduerak eta materiala 

 
Tailerrak Helburuak Jarduerak Materiala Irau

pena 
Egoeraz jabetu. 
 
Testu-generoari 
hurbilpen lana. 

. 
-Entziklopediaren ezaugarriak, 
helburuak, erabilera, 
forma,...irudikatu, definitu. 
-Azken-xedea definitu eta 
barneratu. Zentzua eman 
hizkuntza jarduerari. 
-Gai baten fabrikazio 
prozesuaz dakiena kanporatu.  
-Testu-genero honen 
kontestualizazioa definitu. 

1.Entziklopediak ikusi, aztertu, testu batzuk 
irakurri. 
2.Azken-xedeari buruzko zehaztasunak 
argitzeko eta zehazteko talde lana. 
3.Ikasleek ezagutzen dituzten fabrikazio 
prozesuak kanporatu, eztabaidatu, ideiak 
elkar jarri, argitu eta aberastu. 

-Entziklopediak. 
 
-Kontserben fabrikazioari 
buruzko bideoa. 

2 o. 

1. tailerra: 
Produktu baten 
elaborazio 
prozesua 

-Produktu baten elaborazioa 
azaltzen duten testuekin 
harremanetan jarri. 
-Elaborazio-prozesua 
identifikatu testu ezberdinetan. 
-Elaborazio prozesuaren 
urratsak identifikatu eta 
ordenatu. 
-Elaborazio prozesuaren 
ezaugarriak inferitu eta 
zerrendatu. 
 

1.Patata frijituak, poxpoloak, ardoa eta 
kautxuaren fabrikazio prozesuak 
identifikatu testuetan, informazioa atera eta 
laburtu. 
2.Fabrikazio prozesua deskribatzeko 
kontuan izan behar diren puntuak idatzi, 
osatu gabe dagoen kontrol-zerrenda batean. 

-testu idatziak: Patata 
frijituak, poxpoluak, ardoa 
eta kautxua. 
-Osatzeko eskemak. 
-Erdi eginiko kontrol-
zerrenda. 

3 o.  

2. tailerra: 
Testu sarrera 

-Testu sarrera identifikatu 
-Testu sarrerako ezaugarriak 
inferitu 
-Testu-sarrerako ezaugarriak 
definitu 
-Testu-sarrera idatzi 

1.Lehenengo tailerreko testuetan 
identifikatu testu sarrera. 
2.Identifikatutako atalean dauden 
informazio motei izena eman: definizioa, 
gaiaren ezaugarriak, lehengaiak, historia,... 
3.Informazioak testu atalaren 
kokapenarekin erlazionatu. 
4.Kotoia testuaren sarrera idazteko kontrol-
zerrenda osatu. 
5. Kotoiari buruzko informazioa aurkitu eta 
testu sarrera idatzi.  

-Testuak: lehendabiziko 
tailerrekoak 
-Bukatu gabe dagoen 
kontrol zerrenda. 
-Osatzeko eskemak 
-Entziklopediak eta liburuak 
informazioa jasotzeko. 

3 o. 

3. tailerra: 
Testu bukaera 

-Testu bukaera identifikatu 
-Testu bukaeraren ezaugarriak 
inferitu 
-Testu bukaerako ezaugarriak 
definitu 
-Testu bukaera idatzi 

1.Lehenengo tailerreko testuetan testu 
bukaera identifikatu. 
2.Identifikatutako atalean dauden 
informazio motei izena eman: motak, 
erabilera, aholkuak,... 
3. Testu bukaera idazteko kontrol-zerrenda 
idatzi. 
4.Papera testuaren testu bukaerarako 
informazioak aurkitu eta idatzi. 

-Testuak 
-Entziklopediak eta liburuak 
informazioa jasotzeko 
-Kontrol-zerrenda 

1 o. 

4.  tailerra: 
Testu 
antolatzaileak 
 

-Testu antolatzaileak 
identifikatu eta beren funtzioa 
definitu. 
 
-Testu antolatzaileen beharraz 
ohartu. 

1.Testu antolatzaileak dagokien tokian 
kokatu testuan. 
2.Antolatzaileak identifikatu testuan 
(lehendabizi, gero, ondoren, bukatzeko, 
etab.) 
3.Testu-antolatzaileak kontuan izateko 
kontrol zerrenda: prozesuaren hasiera 
markatzen dutenak, jarraipena ematekoak 

-Aurretik erabilitako testuak 
-Tximeleta eta izozketa 
testuetatik antolatzaileak 
ezabatu eta ikasleek idatz 
ditzatela. 
 

2 o.  
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eta bukaerakoak. 
5. tailerra. 
Informazioa 

-Fabrikazio prozesua 
deskribatzen den testu atalean 
informazio  zehaztasunak 
identifikatu. 
-Zehaztasunen izaera 
identifikatu. 
-Zehaztasunak adierazteko 
unitate egokiak erabili. 

1.Testu bikoteetan informazio-mota 
ezberdinak identifikatu (zertarako, zeren 
bidez. nola, ezaugarriak, etab.). 
2. Testu oso bat ekoiztu oinarrizko 
informazioa eta gehigarria erabiliz. 

-Testu bikoteak: Orratzak 
fabrikatzeko prozesua eta 
Kautxuaren fabrikazio 
prozesua. 
-Taulak 
-Kontsulta liburu eta 
entziklopediak 

2 o. 

6. tailerra: Testu 
kohesioa 

-Fabrikazio prozesua testu 
atalean zenbait arau 
(komunztadura) gordetzeko 
beharra ikustarazi. 
 
-Komunztadura arazoen 
aurrean soluziobideak eskaini. 
 

1.Gaia modu errepikakorrean ematen den 
testu bat hobetu (mertxika, mertxika,...) 
2. Komunztaduran arau-hausteak dituen 
testua irakurri, aztertu eta hobetu. 
3. Testua ekoizterakoan kohesioa kontuan 
izateko kontrol-zerrenda osatu112. 
4.Kontrol zerrendaren puntuan kontuan 
izanik “zementuaren fabrikazio prozesua” 
idatzi. 

-Kontserbak egiteko 
fabrikazio prozesua testuak: 
pertsonan eta numeroan 
arau-hausteak dituztenak.  
-Fabrikazio prozesuan 
aditza forma inpertsonalean 
eta pertsonalean dauden 
testuak. 
-Zementuaren fabrikazio 
prozesua zerrendatuta. 

4 o. 

7.tailerra:Irakurlea
ri testu ulermena 
errazteko 
mekanismoak: 
sinonimoak eta 
birformulazioa. 
 

-Irakurleari irakurketa 
errazteko komenigarritasunaz 
ohartu. 
-Nork beraren azalpenak 
zehazteko estrategiez jabetu. 
- 

1.Testuetatik ateratako sinonimoak aztertu 
eta honen erabileraz gogoeta egin. 
2. "Hau da", "hots", eta antzeko 
antolatzaileen bitartez adierazi nahi dena 
zehaztu taldean. 
3. Kontzeptu teknikoak ulertarazteko 
soluziobideak eskaini (elastikoa, eroale ona, 
teknologia aurreratua, lastertasunez, 
doitasunez, etab). 
4. Artilearen fabrikazio prozesua idatzi. 

-Testuetatik ateratako hitz 
bikoteak (testu barruko 
sinonimoak) 
-Kontzeptu teknikoak 
ematen diren adibide 
zerrendak. 
-Irudiak artilearen 
fabrikazio prozesua 
idazteko. 

4.o. 

Azken ekoizpena -Ikasitako guztiak gogoratu eta 
erabili komunikazio egoerara 
egokitzen dela idatzia. 

1Kontrol zerrenda guztietan idatzitakoa 
batean bildu. 
2.Testua ekoiztu. 

-Idatzitako kontrol zerrenda 
guztiak. 
-Bideo zinta 

2.o. 

 
 
2.3. Izen kohesioa analizatzeko erabilitako metodologia 
 
  Arestian esan bezala, bi testu multzo analizatu ditugu: bata, 
euskarazko  entziklopedietatik jasotako testu kanonikoak; eta, bestea, 11-12 
urteko ikasleek ekoiztutako testuak. Lehendabiziko testu corpusean izen 
kohesioa analizatu da nagusiki. Bigarren laginean, testu antolaketa, izen 
kohesioa, izen kohesioko arau-hausteak eta kontuan hartze 
enuntziatiborako mekanismoak113. Arestian aipatu dugunez, metodologia 
bateratua erabili da bien analisia egiteko. Horregatik, izen kohesioa 
deskribatzeko erabili dugun metodologia erakusteko entziklopediako testu 
sozial bat erabili dugu. Eta gainerako ezaugarriak nola deskribatu diren 
erakusteko, ikasleen ekoizpenak erabili dira: izen kohesioaren arau-
hausteak, testu antolaketa eta kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoak. 
2.3.1. Izen kohesioari eta anaforari buruz jasotako oinarriak. 
                                           
112 Hona hemen, adibide modura, ikasle batek idatzitako kontrol zerrenda: 1)Zeri egiten dion 
erreferentzia kontuan izan, horren arabera numeroa (singularra, plurala) jarriko dut. 2) Aditzaren denbora 
(orain aldia beti). 3) Modu honetara azaldu dezaket aditza (ehotzen dira, egosten da, hoztu, gogortu,...) 
(Zer? Galderari erantzun). Edo beste modu honetara (ehotzen dute, nahastu egiten dute, erre egiten 
dituzte) (Nork/zer? Galdera erantzun).Aipatutako bi modu hauek ondo daude, bat aukeratuko dut nire 
lanean ipintzeko, baina aukeratutako hori mantenduko dut nire lana bukatu arte (nahastu gabe).(8-A) 
113 Testu antolaketa SDan landu da baina ez “kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak”. Horregatik, 
alderdi honetan emango diren hobekuntzak, didaktikan oro har, azaldu ohi diren hobekuntza kolateral 
modura hartuko dira. 
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Testualizazio mekanismoak kapituluan (IV. kapituluan) zehaztu dugu 

kohesio mekanismoa, eta, halaber, mekanismo hau gauzatzeko erabili ohi 
diren unitate linguistikoak. Hemen laburtuko ditugu, bada, aipatu 
kapituluan esandako gauza batzuk: gure testuak analizatzeko geureganatu 
ditugun oinarriak. Orduan esan bezala, orain ere esango dugu anafora dela 
izen kohesio mekanismoaren aztarnarik garrantzitsuena. Gogora ditzagun 
orduan esandakoak: 
 

1) Testualizazio mekanismoaren kohesio operazioaren barnean 
kokatzen da anafora, eta, ondorioz, zerikusi handia du bai 
ainguraketa diskurtsiboarekin (erreferentearen berreskurapena 
eta inplikazioa vs autonomia maila),  eta bai, planifikazioarekin 
(antolaketa-mota edo maila lokalago batean, testu fase mota) 
(Bronckart eta kol, 1985; Bronckart, 1996).  

 
2) Ondorioz, perpausa maila gaindituz analizatuko da anafora. 

 
3)  Anaforaren gestioa idazlearen esku gelditzen da: ekoizleari 

hainbat tresna eskaintzen dio hizkuntzak, eta horien artean egiten 
duen aukera, printzipioz behintzat, erreferentea eta ekoizpen 
egoeraren artean berak ezarritako erlazioen araberakoa izango da. 
Hori, hizkuntzaren garapenaren ikuspuntutik hartuta, prozesu 
konplexua den heinean aztertuko da.  

 
4) Anaforari ematen diogun hedapenari dagokionez, honako bi 

printzipioei erantzuten dietenak analizatuko dira: 
erreferentziakidetasuna gordetzen duten anaforak eta printzipio 
horretatik kanpo daudenak (De Weck 1991; Rosat 1995, besteak 
beste). 

 
5) Aztertuko diren anaforen aztarna nagusiak honakoak ditugu: 

a)sistema pronominalen barnean kontrajartzeak eta ezberdintasun 
semantikoak eta formalak, eta b) ezberdintasunak lexema 
nominaletan. 

 
6) Anaforen sailkapena bi kategoria nagusitan egingo dugu: anafora 

nominalak eta pronominalak. Bi kategoria horiez gain, honako 
markatzaileak ere aztertuko dira: beste anafora batzuk (lekuzko 
adberbialak, batik bat), perpausa metadiskurtsiboak eta 
paratestuaren aipamenak. 
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7) Euskara hizkuntzaren izen kohesioari buruzko deskribapen gutxi 
dago, beraz, aipu gutxi egingo da euskararen funtzionamenduaz. 

 
2.3.2. Izen kohesioa aztertzeko erabilitako unitateak: 
 

Dakigunez, izen kohesioaren funtzioak bi dira: gai edo pertsonaia 
berriak sartzea eta horien berreskurapenak eta erlazioak ziurtatzea testuaren 
hurrenkeran. Mekanismo horiek gauzatzen dituzten unitateak anaforak 
ditugu; horiek izen sintagmak eta izenordainak dira nagusiki. Unitate 
horiez gain, beste unitate batzuk ere aukeratu ditugu gure analisirako: 
perpausa metadiskurtsiboak, beste anafora batzuk (leku adberbioak, batik 
bat), eta paratestuari erreferentzia egiteko beste zenbait unitate. 
 

Kategorizaziorako, bi irizpide izan dira kontuan: diskurtsoaren 
psikologian anaforen funtzionamendua batetik (Bronckart &kol., 1985; 
Bronckart, 1996) (Schnewly&Bronckart, 1986), eta bestetik, anaforen 
funtzionamendua azalpen testuetan (de Weck,1991; de Weck&Schnewly 
1994; Rosat, 1995). 

 
Hona hemen aukeratu diren kategoria guztiak: 
 

5.5.taula:  
Anafora motak 

 
Anafora motak 

Anafora nominalak 
Errepikapena 

Determinazioa 
Testu barneko erreferentzia deiktikoa 

Ordezkapen lexikala 
Anafora kontzeptuala 

Asoziazio bidezko anafora 
Anafora pronominalak 
Izenordain erakuslea 

Izenordain zehaztugabea 
Beste anafora batzuk 

Perpausa metadiskurtsiboak 
Paratestuaren erreferentzia 

 
 

2.3.2.1.Anafora nominalak: 
 

Errepikapena 
 

Testuan zehar askotan, gai aldaketarik ez dagoen kasuetan, batik bat, 
gai nagusia aurrekariaren lexema berberarekin berreskuratzen da. 
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Berreskurapen hori bi modutara egin daiteke: bata hertsia (stricte) 
deritzoguna –aurrekariaren lexema bera duena eta haren numero eta kasu 
beretan dagoena–. 

 
(1) "(...) 1.500ºC inguruan berotuta isurkari antzeko orea lortzen da, baina hoztutakoan 

halako likatasuna hartzen du, eta edozein gauzatarako erabiltzeko malgutasun-
zurruntasun egokia. Orea urtu ondoren arragotu egiten da (...)" (Beiragintza, LHE, 
7.testua) 

 
... eta bestea, larria (large) deritzoguna –aurrekariaren lexema bera izanik, 
numero edo/eta kasu desberdinetan dagoena– . 

 
(2) "..Zuntzak askatzeko orea eho. 4) Oreari almidoiak, erretxinak, buztinak eta kolore 

emaileak gehitu.(...)" (Papergintza, LHE, 8.testua) 
 

Gure analisietan, halere, ez ditugu bereiztu bi azpi-sail horiek. 
 
Determinazioa 
 

Determinazio modura ulertu dira hemen zenbait kasu ezberdin: a) 
artikulu mugagabetik mugatura (mugatutik mugagabera); b) generikotik 
mugatura; c) aurrekaria den IS- aren izena elipsian egonik, izenlaguna eta 
determinatzaile batekin berreskuratzen denean. Horrelako zenbaitetan 
erlatibozko perpausaren forma hartzen du Izen Sintagmak. 
 

(3) "(...)Dena den prozesu hau maila bateraino egiten da, osagai askok propietate fisiko 
eta kimikoak oso antzekoak dituzte eta ez da errentagarria(...). Baina erregaitarako 
erabiltzen diren produktuak, craking-ekin..." (Errefinaketa, EHE, 47.testua) 

 
a) Testuan zehar aurrekariaren lexema bera errepikatzen dugu, baina 
mugagabetik mugatura pasatuz.  
 

(4) "(...) gertaera horiek ikusgarriak izaten dira, batez ere, lurpeko tximiniaren 
adarrek haitzuloren bat barne hartzen dutenean. Haitzuloan ur-lurrina 
metatzen da (...)" (Geyserrak, PE, 20.testua) 

 
Mugatutik mugagabera pasatuz. Kasu honetan aurrekariaren lexema bera 
erabiliz berreskuratzen da gaia, baina mugatu izatetik determinatzaile 
zehaztugabera pasatzen da. "(adib.: melokotoiak...melokotoi batzuk).  
 
 
b) Generikotik mugatura: lexema bera errepikatzen da. Kasu honetan 
kontestuaz baliatu behar da generikoa edo singularra den jakiteko. 
 

(5) " Portzelana txinatarrek asmatu zuten (...). Portzelana-mota nagusi bi daude: 
Portzelana gogorrak hiru osagai ditu (...)" (Portzelana, EHE, 41.testua) 
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c) Izena elipsian dagoela, izenlaguna eta determinatzailearen bitartez egiten 
den berreskurapena.  
 

(6) Papiro zaharrenak  (...). Grezian eta Erromako inperioan ere erabili ziren. 
Hasierakoak letra hieratikoz idatziak dira, eta geroagokoak hieroglifiko 
idazkeraz (...)" (Papiro, LHE, 3.testua)  

 
 
Testu barneko erreferentzia deiktikoa 
 

Testuan zehar aurrekariaren lexema berarekin berreskuratzen da gaia 
baina determinazio modua da aldatzen dena: -a/-ak anaforiko izatetik 
izenondo erakusle bat izatera pasatzen da. Aurreko bi kategorien 
azpikategoria dela esan daiteke, bien nahastea baita.  (adib.:errenina 
entzima....entzima horrek; partikulez osatuak dira....partikula horiek; presioaren menpean...presio hori; 
etab.). Mekanismo hau oso erraza da identifikatzeko, izenondo erakuslea 
baitarama beti berarekin eta, gainera, testuaren aurrekaritik gertu agertzen 
delako. Hauetariko gehienak elementu baten lehen anaforizazio dira eta 
ondoz ondoko berreskurapenak ditugu. 

 
Ordezkapen lexikala 
 

Ordezkapen lexikalak analizatzeko lexema nominalak analizatu 
behar dira. Ikuspuntu formaletik begiratuta era desberdinez erabiltzen da 
mekanismo hau: aurrekaria (izena + determinatzailea) konposaketa berdina 
duen sintagma nominalaz berreskuratzen da, baina bien arteko erlazio 
semantikoa aldatu egiten da. Hemen hiru erlazio semantiko berezi ditugu: 
hiponimia, sinonimia eta testu barruko sinonimia. 

a) Hiponimia, erlazio honek partikularretik generalera pasatzea 
ahalbideratzen du; sistema lexikalean desplazamendu “bertikal” 
baten bidez egiten da, izen generikoa erabiliz kasu gehienetan. 
Adib.: Gazta elikagai; kautxu substantzia; kautxu sintetikoa produktu 
sintetikoa; kautxua material hori; zetarra intsektu, etab. 

b) Sinonimia, erlazio honek baliokidetasunetik hurbil dagoen 
erlazioa sortzen du bi elementuen artean. Ikuspuntu 
estrukturaletik desplazamendu “horizontala” ematen da. Adib.: 
labore bihia; larba harra; tximeleta krisalida; iturri, isurgune iturburu; 
modeloa eredua, etab. 

c) Hirugarren erlazio mota honek kontestu jakin batean bakarrik du 
balioa. Erreferentea eta anaforaren arteko baliokidetasuna 
kontestuak berak ematen die.Testu mota honetan berreskurapenak 
oso bereziak dira. Garapen prozesuaren une desberdinetan garatuz 
doan materiak  hartzen duen itxuran, forman edo izaeran 
aurkituko dugu berezitasun hori. Prozesuaren  garapen une 
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ezberdinetan lehengaia aldatuz doa eta gai berria berreskuratzeko 
izaera berriari dagokion izena behar da. Adib.: zura ehotuta ore 
likatsua; orria eratu paper-tira; sagarra garbitu, birrindu edo jo pats hori; 
etab. 

 
Anafora kontzeptuala 

 
Anafora kontzeptualak –aurretik azaldutako anafora motak ez 

bezala– ez du kotestuan identifikagarria den segmenturik. Horrekin esan 
nahi da egoera komunikatibotik, kotestutik edo irakurleak nork bere 
ezagutzetatik eginiko inferentziak egin behar direla lotura anaforikoa 
egiteko. 
  

Kotestuaren ekarpenak eta norabide argumentatiboa aldi berean 
kontzeptualizatzea ahalbideratzen du anafora honek (Descombes et 
Jespersen, 1992, 81.or). Birformulazio edo sintesi  funtzioa betetzen 
duenez, diskurtsoaren kohesioa indartu egiten du. 
 

Esan bezala, testuan aurretik aipatutakoa birformulatzea da anafora 
honen funtzio nagusia. Birformulazio horiek  ezberdinak izan daitezke 
birformulatzen duten testu-zatiaren arabera. 
 

(7) “... Harri txikiagoak erabiltzen direnean, bata bestearen gainean eta poliki-
poliki aurrera egiten dutela jarri behar dira,(...). Egitura honek, ordea,...” 
(Ganga, GE, 56.testua).  

 
Kasu honetan, esaterako, “egitura honek” aurreko zati osoa 

berreskuratzen du (harri txikiak, bata bestearen gainean jarrita eta poliki-poliki 
aurrera egiten dutela jarrita). 
Baina ideia, termino edo kontzeptu bakar bat ere birformula dezake 
anafora-mota honek: 
 

(8) “...Likoreak usain eta zapore txarrak ezabatzearren, zahartzen uzten dira; 
zahartze aldi honek...” (Likore, LHE, 4.testua). 

 
 Birformulazioak nominalizazio batez egiten dira gehienetan eta 

horregatik, autore batzuek nominalizazio izena  (hiponimia bidezko 
nominalizazioak) ematen diote mekanismo honi (De Weck, 1991; Rosat, 
1995). 
 

Birformulazioaren ideia garatuz, testuan anafora honen bidezko 
birformulazioak izaera ezberdina izan dezake  –testura bueltatzen duten 
informazio kantitate eta izaeraren arabera–: batzuetan, kontzeptualizazio 
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hutsa da –ez da informaziorik gehitzen–. (9) adibidean izena ematen zaio 
(prozesu) eta determinatu egiten da (horretan): 
 

(9) “...Mamiaren umotzea oso konplexua da, eta bakterioek eta lizunek egiten 
dute; prozesu horretan proteinen hidrolisia gertatzen da...” (Gazta, LET, 
34.testua) 

 
 Beste batzuetan informazioa zabaldu egiten da. (10) adibidean, esaterako, 
izena eman, determinatu eta informazioa gehitu egiten da, kalifikatu egiten 
dira jarduera horiek: “bolkanikoak” direla esaten da. Kalifikatzeko modua, 
objektiboa izan daiteke –bolkanikoak kasuan bezala–, edo modalizatzailea 
(11) adibidean bezala:   
 

(10) "..erreakzio konplexu hauek.....Jarduera bolkanikoekin zerikusia duten jarduera 
horiek.... " (Geyserrak, PE, 20.testua) 

 
(11) “...Onddoak xurgatzeko gatzak eta ura landarera pasatzen dira, eta 

onddoak landaretik berriz, karbono hidratoak eta gai nitrogenodunak 
xurgatzen ditu. Harreman onuragarria da bi organismoentzat 
(mutualismoa). Arrazoi horregatik, zuhaitz mota jakin...”(Elikagaien 
xurgatzea , LET, 29.testua). 

 
 

Anafora biltzailea anafora kontzeptualaren azpi-sail bat dugu. Gehienetan 
katafora modura funtzionatzen du. Anafora honek nominalizazio bakar 
batean birformulatzen ditu zerrenda batean emandako kontzeptuak. Beraz, 
bere aurretiko edo atzetiko zerrenda-aleak bildu egiten ditu, izena ematen 
die eta determinatu egiten ditu. 
 

(12) “Gero, zenbait produktu gehitzen zaizkio, hala nola, azido laktikoa eta 
txekor gazteen gatzagia...."  (Gazta, GE, 49.testua ). 

 
 
-Anafora kontzeptualekin bukatzeko, azken sail honetan ere batu ditugu  
aditz sintagma edo perpausa oso bat IS batez berreskuratzen diren kasuak. 
Kasu hauek besteetatik ezberdinak badira ere, sail honetan sartu ditugu, 
besteak bezalaxe, nominalizazio bidez gauzatzen baitira. Honelako 
kasuetan izenaren lexema aurreko aditz bateko erro berekoa da. Beraz 
aditza nominalizatua dela esango dugu.  
 

(13) "Ogi orea, irina eta ura nahastuz osatzen da, eta nahastura horri....”(Ogia, 
LHE, 6.testua) 
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 Asoziazio bidezko anaforak 
 

Asoziazio bidezko anaforetan, erreferentziakidetasuna duten 
anaforetan ez bezala, testuan sartutako entitatea berria da (Prince, 1981; 
Gundel eta kol., 1993; Berrendoner, 1994; Kleiber eta kol., 1994). Kasu 
honetan anafora ez da aldez aurretik aktualdutako interpretatzaile baten 
“errepikatze hutsezko” fenomenoa; ez da ordezkapena (Reichler-Béguelin, 
1988). Hona hemen adibide bat: 
 

(14) “..Mozketarako, lehenik berotu egiten da pieza sopletearen sugar 
arruntaz. Metala gori dagoenean, oxigenoaren...”(Soplete oxiazetilenoaren 
bidezko soldadura, PE, 24.testua) 

 
(14) adibidean Metala Izen Sintagma ez dagokio aurretik esandako zerbaiti, 
aldiz, eduki azpi ulertu baten arabera interpretatua suertatzen baita, nahiz 
eta inferentzia bidez ondoriozta daitekeen. Horrela, testu honen irakurleak, 
jakin beharko du Sopletea metala mozteko erabiltzen dela, eta beraz, 
testuan aurrez aipatu pieza metalezkoa dela.  
 

Anafora hori, bada, nolabaiteko elkarkidetzan oinarritzen da, 
ezagutza komunetan edo: metonimiazkoak zein beste batzuk. Edo beste era 
batean esanda, kultura bereko talde batek komunean dituen ezagutzetan. 
Esan daiteke, beraz, anafora honek honako bi baldintzak betetzen dituela: 
1) Testuari berari esker linguistikoki eraiki eta sortu den jakintza (ezagutza) 
da. eta 2) Inferentzia bidezko edukiak beharrezkoak dira. Horretarako, 
beraz, ezagutza lexikalak, entziklopediazkoak eta aurrebaldintza kulturalak, 
gizarte bateko komuneko argudio-tokiak etab. behar dira. 
 
 Esandakoagatik, asoziazio bidezko anafora ezin da  erakusle batez 
determinatu. Euskaraz eman dugun aurreko adibidean, esaterako, ezingo 
dugu metal hori esan. 
 

Gure testuetan aztertutako asoziaziobidezko anaforek ezagutza 
espezifikoak izatea eskatzen dute. (15) Adibidea ulertzeko, jakin behar da 
materia –kasu honetan, polimeroa– molekulaz osatuta dagoela, eta, beraz, 
polimeroaren molekulei egiten diela erreferentzia –materiaren ezaugarri 
bati, alegia–. Gerta zitekeen “bere molekulek” izenondo posesiboarekin 
lagunduta joatea; horrelako kasuak ere aipatzen ditu Kleiber-ek (1999, 342. 
or.). 
 

(15) “...Kimikoki, isoprenoaren polimeroa da substantzia hau eta horrek esan nahi du, 
molekulek katea luzeak eratzen dituztela....(Kautxua, GE, 51.testua).  
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Hemen gogoratzen ditugu Kleiber (1999) autoreak, zehaztasun 
handiz, anafora honen baitan ikusten dituen azpi-sailak edo erlazio izaerak 
eta guk kontuan izan ditugunak: osotasun/atalak;  gorputzeko atalak 
adierazteko;  jantziak,...; bizidunen ezaugarriak (memoria, inteligentzia, 
...); bizigabeen ezaugarriak (kotxeari buruz, esaterako, kolorea, 
erosotasuna,...); bizidun eta bizigabeen denbora dimentsioak (bizitzako 
uneak, denboraldiak , ...); objektuen konposaketa, fabrikazioa, lehengaia 
(esaterako, butaka/larrua; soinekoa/artilea;....) etab. 

 
 

2.3.2.2.Anafora pronominalak 
 
Izenordain erakusleak (hau, hori, hura, hauek, horiek, haiek). Anafora 
honek badu zerikusia  perpausean betetzen duen funtzioarekin. Testuan 
izenordainaren aurretik aipatutako sintagma da –numero eta kasu berean 
dagoena– izenordainaren aurrekaria. “Hori” edo antzeko erakusleak 
nahasmenduak sortzen ditu euskarazko testuetan; horregatik, “egoera hau” 
“baldintza horiek” edo antzekoak erabiltzea aholkatzen da.  Izenordain 
neutroak izen sintagma bakarra edo proposizio osoa ere berreskura dezake. 
 
 Izenordain zehaztugabea, bihurkariak eta elkarkariak 
Norbait, zerbait izenordainak. Zernahi, edozer, edonor, ... Inor eta ezer. 
Nor izenordainaz osatutako esapideak: norbera, bakoitza, esaterako. Batzuk 
eta besteak, zenbatzaile zehaztugabeak ere hemen sartu ditugu  izen 
sintagma berak bakarrik osatzen dutenean. Bateonbat,...; Batak besteari,... 
 
Zenbakiak (5,6,...); denak,  bakoitzean,.. 
Ordinalak: bigarrena, hirugarrena,... 
 
2.3.2.3.Beste zenbait anafora 
 
Multzo honetan sailkatu ditugun unitate gehienak leku aditzondoak dira 
 –anafora modura funtzionatzen dutenak–. 
 
Aditzondo erakusleak: hemen, hor, han eta horien indartuak: hementxe, 
hortxe, hantxe.  
Modu adberbio erakusleak ere hemen sailkatu dira: honela, horrela, hala. 
 
2.3.2.4.Esapide metadiskurtsiboak 

 
Hemen aztertuko dira anafora edota katafora modura funtzionatzen duten 
esapide metadiskurtsibo guztiak. Esapide horiek kohesiogileak izateaz gain, 
prozesuaren errepresentazioa egiten laguntzen diote irakurleari –gero 
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datozen operazioak laburtuz (katafora) edo aurretik esandakoak 
birgogoratuz– eta modu batera zein bestera, laburtuz. Anaforak ez izan 
arren, testu kohesioan betetzen duten funtzioa garrantzitsua dela eta 
aukeratu ditugu gure analisirako. Esapide hauetan gainezarririk ematen dira 
testualizazioaren bi mekanismoak: konexioa eta kohesioa. 
Aztertutako testuetan, oro har, errazak dira identifikatzeko, perpausa itxura 
izateaz gain, gehienetan bi puntutan (:) bukatzen direlako.  
Hona hemen adibidea: 
 

(16) “Prozesuan, honako faseok burutzen dira: - Labeko zulotik modu jarraian 
isurtzen den beira urtuaren zati txiki bat mozten da. – Putz egin beharreko 
beira  lehenengo forma emateko molde metaliko baten goialdetik sartzen 
da.- Moldearen behealdetik putz egiten da, beirari moldearen forma 
emateko. –Lehenengo moldea ireki ondoren, beirazko pieza akabera-
moldera sartzen da, eta berriro berotzen da beira biguntzeko. –Putz egiten da 
berriz ere, pieza taxuz moldeaturik behin betiko forma emateko. –Akabera-
moldea ireki eta pieza bukatua atera behar da”(Beira piezen prestakuntza, 
PE, 21.testua) 

 
Ikasleen testuetan, esaterako, unitate hauen gabeziak testuaren 

hurrenkeran sor dezakeen distortsioa azaldu nahi dugu hemen. 
 
Ikasle zenbaitek prozesuaren urratsak deskribatzen dituzte –pauso 

guztiei hurrenkera egokia emanez– baina ez dute urratsen arteko lotura 
sendorik egiten eta prozesuaren bukaeran honako antzeko zerbait daukagu: 
“Mertxika egokienak, kaltetu gabeak, tamaina berekoak, azal eta hezurrik 
gabeak eta partituak ditugu. Prest ditugu kontserban sartzeko.” Irakurleak 
aipatu deslotura sentsazioa jasotzen du honelako testuak irakurtzean, eta, 
horrek –irakurle trebea den heinean–, inferentziak eginez, loturak 
gainezarri beharko dizkie testuaren urratsei. Baina zer egitea falta da 
testuan, urrats guztiak zerrendatuta badaude, eta, gainera, ematen direneko 
orden berean emanak badaude? Ez da faktore bakarra horrelako distortsioa 
sortzen duena, baina esapide metadiskurtsiboek testuaren aldian-aldiko atal 
desberdinak elkarlotzen laguntzen dute. Hori dela eta, aparteko itema eman 
nahi izan diogu unitate honi, nahiz eta anaforen kategorizazio-
konbentzionaletan aparteko tokirik eman ez. 
 
2.3.2.5.Paratestuaren erreferentzia 
 

Aztertutako testu idatzietan zenbait aipamen egiten zaizkio 
paratestuan dauden irudi, grafika, eta abarri. Horiek guztiak dira hemen 
sailkatu ditugunak. Entziklopedia testuetan paratestuko elementuak asko 
eta garrantzitsuak izaten dira, oro har. Baina guk corpusa aukeratzeko 
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modua dela eta, paratestuko elementuak gure analisitik kanpo geratu dira. 
Horregatik, ezaugarri horrek garrantzi gutxi izan du gure lan honetan.  
 
 
2.3.3.Anaforetan eginiko arau-hausteak analizatzeko 
kategoriak 
 

Ikasleen ekoizpenetan bi analisi-mota egin dira: bata anafora 
dentsitatea eta anafora-motak; eta, bestea izen kohesioa dela eta ikusi diren 
arau-hausteak. Azken honetarako, Reichler-Béguelin (1988a, 1988b) 
autoreak definitutako lau arau-hauste arruntenetan oinarritu gara ikasleen 
testuak analizatzeko: 
 

1)Aurrekaria identifikatu ezina duten adierazpenak. Ikasleek 
erreferente inplizitoko anaforak erabiltzen dituzte. Batzuetan 
erreferentziazko unibertsoan agertu ez den elementua berreskuratu nahi da 
anafora baten bidez. Adibidez: 
 

(17) “(...)Kontserbatan sartu eta pisatzeko ordua heldu da./Oso garrantzitsua da haizea 
ez sartzea eta horretarako tapa hermetikoki itxi behar da...” ( 1-A1) 

 
Adibide honetan, non ez sartzea? Aurrekaria aipatu gabe. Alabaina, 

badakigu latetan dela, ondoren "hermetikoki itxi behar dela" esaten 
duelako. 
 

2) Numeroan eta pertsonan komunztadura arazoak. Anafora 
batzuk ezin dira dekodifikatu, ez baitute komunztadurarik bere lexema 
aurrekariarekin. 

- Komunztadura arazoak (numeroan)  
 
(18) “ ...Batzuk urazukretan eta besteak mermeladarako sailkatzen dira. Poteetan sartu 

baino lehen azken aukeraketa egiten da. Ondo badago produktuak ontzikietan 
sartzen dira, pisatu eta urazukrea gehitzen zaiei.(...)"(1-A2) 

 
3) Arazo lexikalak. Desadostasuna esanahian igorlea eta irakurleen 

artean. Desadostasun hau nozio baten kontzeptuaren mugak 
definitzerakoan datza. 
 

(19) " Mertxikaren fabrikazio prozesua/ Barazki batzuk ezin dira(...)" (4-A1) 
 
 
4) Erreferentziazko anbiguitateak 
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Anbiguitate hauek sortzen dira anafora baterako aurrekari modura 
lexema bat baino gehiago dagoenean, hau da, anafora baten aurrekaritarako 
kandidato bat baino gehiago dagoenean. Testu honen izaera dela eta, 
fabrikazio prozesuaren une batean melokotoiek bi bide ezberdin hartzen 
dituzte: batzuk...eta besteak. Hori dela eta, fabrikazio prozesua jarraitzen 
duten melokotoiak tematizatu beharra dago. Guk aztertutako testuetan 
ikasle proportzio handi batek ez du tema berria sartzen eta, beraz, 
aurrekaria ez dakigu zein den. Hona hemen zenbait adibide: 
 

(20) “ (...)Gero hezurrak kentzen zaie makina batean eta ziurtatzeko eskuz begiratu. 
(...)" (11-A1) ((Zer da ziurtatzen dena?),  

 
(21) “ (...) Kontserbatu egin behar dira, batzuk mamia egiteko erabiltzen dira eta 

besteak berriz mermelada egiteko. Gero makinen bidez poteratu eta pisatu pote 
denak berdintsu pisatzeko. (...) (11-A1) (Ez da zehazten zeintzuk 
jarraitzen duten prozesua mamia egiteko balio dutenek ala 
besteek). 

 
2.3.4.Entziklopedietatik jasotako testu baten analisi-
adibidea114 
 
Adibide modura Papergintza testua aukeratu dugu (LHE, 8. testua). Testu 
honek 203 hitz du.  
 
Hona hemen anaforen analisirako adibidea: 
 

5.6.taula: 
"Papergintza" (LHE,8.testua) testuaren kohesio nominalaren analisia. 

 
(8)PAPERGINTZA (Lur Hiztegi 
Entziklopedikoa)(203 hitz) 
 
(..) 
• Papergintza. Papera gurutzaturik 
dauden zelulosazko zuntzez eratua 
dago. Uretan esegita dauden 
(1)zelulosa zuntzak metalezko oihal 
mehe baten gainean zabaltzen 
direnean (2)ura irazi egiten da 
(3)oihalean zehar eta (4)zuntzak 
(5)oihal horren gainean ezartzen dira. 
(6)Zuntz gurutzatu horiek

 
Anafora-mota (aurrekaria/atzekaria) 
 
 
 
 
 
 
(1)Determinazioa (zelulosazko zuntzek) 
 
 
(2)Determinazioa (uretan) 
(3)Determinazioa (oihal mehe bat) 
(4)Errepik. (zelulosako zuntzak)  
(5)Testu b. Erref. Deikti. (oihalean) 
 

                                           
114 Testu hauek "kanoniko" izenarekin ezagutuko ditugu, hau da, hizkuntza bateko idazle trebe batek 
idatzitako testuei emango diegu izen hori. Ikaste prozesuaren adierazgarri ez direnei, alegia. 
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(6)Zuntz gurutzatu horiek 
(7)oihaletik kendu, prentsatu eta 
lehortu ondoren prestaturik dago 
(8)papera. Zelulosa iturri nagusia 
zura da, erretxina duten (9)zuhaitzena 
batez ere, (10)hauek zuntz luzeak 
baitituzte. Hala ere, erabili izan dira 
(11)beste zuhaitz mota batzuk, 
zuhainen lastoa, azukre kainabera eta 
lihozko trapuak eta abar.. 
(12)Papergintzarako oinarrizko 
urrats hauek ematen dira: 1)Zuhaitz 
enborrei azala kendu, zerratu eta 
begiak kendu ondoren, zuntzak 
eratzeko karraskatu. 2) (13)Zur 
zuntzei azidoak edo disoluzio 
alkalinoak gehituz ore kimikoa edo 
erdi kimikoa prestatu. 3) (14) 
Zuntzak askatzeko (15)orea eho. 4) 
(16)Oreari almidoiak, erretxinak, 
buztinak eta kolore emaileak gehitu. 
5) Amaigabeko zinta baten gainean 
(17)orrialdeak ezarri, (18)ura gal 
dezaten, eta lurrinketa kameretatik 
igaroarazi ondoren (19)papera 
lehortu. Gaur egun ez dira paper 
lantegi guztietan egiten (20)lehen bi 
urratsak, (21)beste lantegi 
batzuetan prestatzen diren paper 
oreak erabiltzen baitituzte askok. 
(22)Paper ore hauei (23)hainbat gai 
gehitzen zaizkie prestatzen ari 
direnean: (24)paper zuritzaileak 
(peroxidoak, kloro dioxidoa, sodio 
hiplokoritoa,..), (25)paperak 
hezetasunik har ez dezan sintesi 
bidezko erretxinak, eta abar. 
(26)Erabilera ugari ditu, idazteko, 
inprimatzeko, marrazteko, 
margotzeko, paketeak egiteko eta 
beste hainbat gauzatarako erabiltzen 
baita. 
 

(6)Testu b. Erref. Deikt.(zuntzak) 
(7)Errepikapena(oihalean) 
 
 
(8)Errepikapena (papera) 
 
(9)Asoziazio bidezko anafora-zati/osoa-(zura eta zuhaitza) 
 
(10)Izenorde erakuslea (erretxina duten zuhaitzak) 
 
 
(11)Determinazioa eta anafora kontzeptuala, biltzailea 
(erretxina duten zuhaitzak) 
 
 
(12)Perpausa metadiskurtsiboa (1,2,3,...) 
 
 
 
 
 
(13)Errepikapena (zuntzak) 
 
 
 
 
(14)Errepikapena (zur zuntzei) 
 
(15)Errepikapena (ore kimikoa edo)  
 
(16)Errepikapena (orea) 
 
 
 
(17)Asoziazio bidezko anafora (erreferente ebolutiboa 
duena) 
(18)Asoziazio bidezko anafora 
 
 
(19)Asoziazio bidezko anafora (erreferentea ebolutiboa 
duena) 
 
(20)Testu barruko erreferentzia deiktikoa (urratsa 
hauek:1,2) 
(21)Determinazioa (lantegi guztietan) 
 
 
(22)Testu barruko erreferentzia deiktikoa (paper oreak) 
(23)Anafora kontzeptuala, biltzailea (paper 
zuritzaileak,...) 
 
(24)Anafora kontzeptuala, biltzailea (peroxidoak, 
kloro,...) 
 
(25)Asoziazio bidezko anafora –erreferente ebolutiboa 
duena- (paper ore) 
 
 
(26)Anafora kontzeptuala, biltzailea (idazteko, 
inprimatzeko,...) 
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Anafora-dentsitatea: Anafora dentsitatea deitu diogu, testu bakoitzean 
100 hitzetik izaten den anafora kopuruari. Beraz, hona hemen kalkulu hori 
ateratzeko erabili den formula: 
 
Anafora dentsitatea = anafora kopurua x 100/ testuaren hitz kopuru osoa 
 
 
Beraz, aztertu dugun testuaren anafora dentsitatea honakoa dugu: 
 
Anafora dentsitatea (Papergintza)  = 26 x 100/ 203 = 12,80 
Horrek esan nahi du Papergintza testuan ˜ 12 hitzetatik 1 anafora dela. 
 
Anafora-motak: 
 

Papergintza testuan ikusi dugunez, anafora nominalak dira nagusi. 
Guztira anafora pronominal bakarra ikusi da (hauek, izenordain erakuslea) 
eta perpausa metadiskurtsibo bat (Papergintzarako oinarrizko urrats hauek 
ematen dira:). Ondoko taulan zehazten dira anafora motak: 
 

5.7.taula: 
Anafora-motak "Papergintza" testuan. 

 
Anafora-motak N %tan Dentsitatea 
Anafora nominalak 24 92,30 11,81 
Errepikapena  7 26,92  3,44 
Determinazioa  4 15,38  1,96 
Testu barneko erreferentzia deiktikoa  4 15,38  1,96 
Ordezkapen lexikala --  --   -- 
Anafora kontzeptuala  4 15,38  1,96 
Asoziazio bidezko anafora  5 19,23  2,46 
Anafora pronominalak   1   3,84  0,49 
Izenordain erakuslea  1   3,84  0,49 
Izenordain zehaztugabea  --  --  -- 
Beste anafora batzuk  --  --  -- 
Perpausa metadiskurtsiboak  1  3,84  0,49 
Paratestuari erreferentzia  --  --  -- 
Guztira 26 100 12,80 

 
Hurrengo urratsa kate anaforikoak aztertzea izango litzateke. Gai 

beraren hurrenkerak testuan hartzen duen garrantzia ikustea, alegia (testu 
osoa zeharkatzen duen; testu fase bat zeharkatzen duen edo testuaren bi 
proposizioen luzera hartzen duen). Eta horiez gain, kate anaforikoak 
zerikusia daukaten testu atalekin, edo bestera esanda, kateen lekutzeak 
baduen zerikusirik testu-antolaketarekin. 
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2.4. Ikasleen ekoizpenetatik jasotako analisi-adibidea 
 
Hona hemen ikasleen testuetan analizatu ditugun alderdiak: izen kohesioa 
eta izen kohesioaren arau-hausteak, testuaren antolaketa eta kontuan 
hartze enuntziatiborako mekanismoak. Izen kohesioa analizatzeko testu 
kanonikoak analizatzeko irizpide berak jarraitu dira. Horregatik, kohesioari 
dagokionean, arau-hausteen analisi adibidea emango dugu soilik. Horrez 
gain, testuaren antolaketarena eta kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoena ere emango dugu hemen. 
 
2.4.1. Izen kohesioan arau-hausteen analisia ikasleen ekoizpenetan: 
analisi adibidea 
 

Adibide modura ekarri dugu hona ikasle baten aurretestu eta 
ondotestua. Lehendabizi, aurretestua analizatuko da, gero ondotestua, eta, 
bukatzeko, bien arteko aldeak komentatuko ditugu. 
 

Aztertu diren testu guztietan eta adibide modura ekarri dugun 
honetan ere bai, gai nagusia konstantea da testuaren hurrenkeran  
–melokotoia–. Hori dela eta, ikasle gehienek isildu egin dute termino hori 
eta ez da ia aipatzen aztertutako testuetan. Hain da nabaria estrategia hori, 
zenbait kasutan arazoak sortarazten dituela –aurrekaria inplizitua 
dagoenean ez dakigu zertaz ari den testua– eta, ondorioz, idazleak ez du 
gogoratzen testuan aipatu azken aldian erreferentea zein numerotan zegoen. 
Orduan, numero komunztadura arazoak ere ikusi dira maiz. 
 

Gai konstantea izateaz gain, eta hau ere arestian esan dugu, gaia 
eraldatu egiten da testuaren hurrenkeran (melokotoi gordinak eta osoak  
melokotoi zati erdiak, hezur gabeak, zurituak, kontserbatan sartuak eta ur 
azukretan). Alderdi honek, kohesio mekanismoa ongi erabiltzeak duen 
berezko zailtasunari beste zailtasun bat ezartzen dio. 
 
Hona hemen adibidea115: 
(1) Aurrekari inplizitua (aurrekaria identifikatu ezina duten adierazpenak) 
(2) Arazo lexikalak (aurrekaria berreskuratzeko lexema okerra erabiltzea eta/edo termino batek bestea 

proiektatzen ez duenean) 
(3) Komunztadura arazoak (aurrekaria eta anafora pertsona eta/edo numero ezberdinetan daudenean) 
(4) Erreferentziazko anbiguitateak (aurrekari bat baino gehiago posible direnean testuaren markoan) 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
115 Arau-hausteen azalpen zehatza ikusteko, jo VII. kapitulura. 
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5.8.taula: 
Ikasle baten testuen analisia. Izen kohesioaren arau-hausteak aurretestuan eta ondotestuan. 

 
 
1-A1E               Maider A. 
 
  MURTXIKAREN FABRIKAZIO 
PROZESUA 
 
Frutarbolan daudenean egokienak hautatu egiten dira 
eta fabrikara garraiatu(1). 
Bertan bidean golperen bat edo hartu duten berriz 
ikusten dituzte(3). 
(1)Ziurtatu ondoren denak  uretan busti egiten dituzte 
eta kalitatea hautatzeko desegokiak kendu eta besteak 
zintan transportadorean uzten dituzte. 
Tamainaren arabera sailkatu egiten dituzte eta zatitu 
ondoren  aztertu eta hezurra kendu egiten zaie.(3) 
Gelditutako zatiak beruntz begira jarri eta berotasunaz 
azala kendu egiten zaie itxura ona hartzeko. 
Hau egin ondoren kontserbatzeko prest dago(3) baina 
lehendabizi sailkatu egiten dira, batzuk urazukretan 
jarri eta besteak mamia egiteko jartzen dira. 
(4)Kontserbatan sartu eta pisatzeko ordua heldu da. 
(1)Oso garrantzitsua da haizea ez sartzea eta 
horretarako tapa hermetikoki itxi behar da. 
Kalitate plana gainditzeko kontrol bat pasa behar dute 
kontserba guztiek, lehen gaien eta prozesuaren 
kontrola. 
Latak ondo dauden ikusi behar da bestela ez da(3) 
merkatuetara eramaten. Ondoren ondo badago(3) 
etiketatu eta kaxetan sartu egiten dira merkatu eta 
dendetara eramateko. 
EROSTEKO GARAIAN 
Erosterako garaian etiketa begiratu behar da. 
Erlazio egokia ere oso garrantzitsua da pisua eta 
prezioarena hain zuzen ere. 
Markaren esperientzia ere kontutan hartzen da. 
Horrela etiketa epea ere begiratzea beharrezkoa da. 
FORMA HONETAN OSO BALIOGARRIAK DIRA 
KONTSERBAK! 

1-A2E                    Maider A. 
 
  MERTXIKAREN FABRIKAZIO 
PROZESUA 
 
 Fruitu eta barazkiak ez ditugu urte osoan 
edukitzen eta kontserbak oso baliogarriak izaten dira. 
Nafarroako erribera lur pribilegiatua da, hots,  oso 
aberatsa izaten da fruitu eta barazkietan. Murtxikaren 
prozesua zuhaitzean dagoenean hasten da eta 
egokienak hautatzen dira. Lantegira heltzean  denak 
ikusi egiten dira egoera onean dauden jakiteko. 
Honela fabrikazio prozesua hasten da. 
 
Lehenengo garbitu egiten dira ondoren eskuzko 
aukeraketa egiteko, egokiak hautatu eta besteak kendu 
egiten dira. Tamainaren arabera sailkatzen dira gero 
makinen lana errazteko. Hezurra kendu ondoren 
denak begiratu eta gelditutako hutsunea beheruntz 
dutela jartzen dira, azala errezago kentzeko eta itxura 
hobea emateko. Honela kontserbatzeko prest dago. 
Batzuk urazukretan eta besteak mermeladarako 
sailkatzen dira. (4)Poteetan sartu baino lehen azken 
aukeraketa egiten da. Ondo badago (3?)produktuak 
ontzikietan sartzen dira, pisatu eta urazukrea gehitzen 
zaie. Tapa jarri eta irizpide batzuk jarraitu behar dira, 
ondo itxi, hau da, haizea ez zaie sartu behar. Ondoren 
kalitate plan bat gaindute behar dute bestela zuzen 
botatzen dira eta ez da (3) kontsumituko. Azkenik 
etiketatu egiten dira eta kaxetan jarri egiten dira 
komertziatzeko 

 
Maiderrek idatzitako testuetan dauden arau-hausteak honela kontabilizatu 
ditugu: 
 

5.9.taula: 
1-A1 eta 1-A2 testuetako izen kohesioaren arau-hauste motak. 

 
 1-A1 (aurretestua: 183 hitz) 1-A2(ondotestua: 166 hitz) Diferent. 
 N Dentsitatea N Dentsitatea  
(1) Aurrekari inplizitua 3   1,63 --   -- -3 
(2)Lexiko arazoak --   -- --   -- -- 
(3)Komunztadura arazoak  5   2,73 2   1,20 -3 
(4)Erreferentziazko                       
anbiguitateak 

1   0,54 1   0,60 = 

Guztira 9   4,91 3   1,80 -6 
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Araua hausteen dentsitatea, anaforen dentsitatea neurtzeko erabili dugun 
formula bera erabili da: 
 
Arau-hausteen dentsitatea = arau-hausteen zenbatekoa x 100/ hitz kopuru osoa 
 
 
 
1-A1 arau-hausteen dentsitatea= 9 x100/183 = 4,91 
1-A2 arau-hausteen dentsitatea = 3 x 100/166= 1,80 
 
 
2.4.2.Testuaren antolaketa 
 

Esan bezala, ikasleen ekoizpenetan testuaren antolaketa ere analizatu 
da. Atal honetan bi azterketa mota egingo dira: bata kuantitatiboa eta bestea 
kualitatiboa. 

 Lehendabizikoan, kuantitatiboan, testuaren antolaketaren faseak 
aztertuko dira. Dakigunez, ikasleek entzun duten bideoaren testuak116 hiru 
fase ditu: sarrera, fabrikazio prozesua eta amaiera edo ondorioak. Beraz, 
jakin nahi da, batetik, aurretestutik ondotestura alderik dagoen testua 
faseetan antolatzerakoan. Alderdi honek lotura estua du mintzagaiarekin. 
Zenbaitetan, hiru faseetako informazioak ematen dira testuan, baina hirurak 
nahas-mahas eman ere parrafo bakarrean. Hau dela eta, lehendabiziko 
unean hiru faseetako informazioak ematen diren ala ez ebaluatu da. 

Bigarren azterketan, kualitatiboan, alegia,  testuratutako informazioak 
fasetan banatzeko era da ebaluatuko dena. Horretarako, ikus 5.10. taulan 
kontuan izan ditugun indizeak: 

 
5.10.taula: 

Testu antolaketaren analisirako kontuan izan ditugun kategoriak –testuaren faseak eta 
testuaren faseak emateko modua–. 

 
Testuaren faseak Testuaren faseak emateko modua 
Fabrikazio prozesua Azpi-tituluak 
Sarrera + Fabrikazio prozesua Parrafoak (puntu eta aparte) 
Fabrikazio prozesua + Amaiera Banatu gabe 
Sarrera + Fabrik.prozesua + Amaiera 

 

 
 
Ondoren, testu fase bakoitzaren barnean eman diren informazioak analizatu 
dira: 
 
 

                                           
116 Ikus VII. kapitulua. 
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2.4.2.1. Testuaren sarrera ebaluatzeko irizpideak 
  
Ikasleek bideoz testu-sarreran jasotako informazioak erabili dira 

ikasleen testu-sarrera ebaluatzeko abiapuntu. Ikasleek bideoz sarrera 
testuan jasotako informazioak honakoak dira: 1) Gaia problema bihurtzen 
da. Gaia justifikatu egiten da: frutak onak dira osasunerako baina ez daude 
urte osoan, urte osoan gure esku egon daitezen kontserbatu egiten ditugu. 
2) Kontserbak egiteko lehengaien jatorri hurbila azaltzen da: Nafarroako 
Erribera fruta eta barazki produzitzaile handia da. Klima eta lur oparoa du. 
3) Enuntziatu metadiskurtsiboa fabrikazio prozesuari sarrera ematen diona: 
Gaia murriztu egiten da, ez da edozer gairi buruz arituko eta horrela 
jakinarazten zaio irakurleari:  

 
(22) "Asko dira kontserbatzen diren produktuak, horietako bat muxika da. Muxika 

kontserbatzeko prozesua fruta zuhaitzean dagoen une beretik  hasten da. .... "( 
Kontserbak, Ihardun, 1992) 

 
Beraz, ikasleen ekoizpenetan ebaluatuko diren hiru informazioak 

hauexek dira:  
 
1. Kontserben justifikazioa: Zergatik kontserbatu? Bideoaren 

testuaren hasieran arazo hau aurkezten da eta sarrera atalean 
bertan, eta, baita aurrerago testuaren bukaeran ere, arazo honi 
irtenbidea aurkitzen zaio. Esan bezala, bideoaren hasieran, 
osasunaren ikuspuntutik begiratutako balorazio orokorra ematen 
da, non, fruta eta barazkien onuraz hitz egiten den. Jarraian,  
frutak eta barazkiak urte sasoi guztietan ez daudela eta, 
problematizatu egiten da gai hau, arazo modura azalduz: Frutak 
eta barazkiak onak dira osasunerako baina ezin ditugu jan urte 
sasoi guztietan. Zer egin? 

Aurkeztutako arazoari irtenbidea aurkitzen zaio testu-hasieran 
bertan, eta baita gero ere (testu-bukaeran), testuaren ixte modura 
ematen dena. Hona hemen hitzez hitz bideotik transkribatutakoak: 
 
Arazoa: “Askotan entzun dugu gure osasunerako zein garrantzitsua den barazki eta fruta 

freskoak jatea, baina merkatuan ez dira beti egoten, asko, urte sasoi jakin batzuetan baino ezin dira 
erosi”(Kontserbak, Ihardun, 199...) 

 
Soluziobidea (testu-sarreran): “Urte osoan zehar gure esku egon daitezen, barazkiak 

kontserbatzeko era desberdinak daude. Kontserbei esker gure mahaian urte osoan izan ditzakegu 
hondatu gabe. Aukera bikaina da fruta edo barazki freskorik ez daukagunerako” (Kontserbak, Ihardun, 
19...) 

 
Soluziobidea (testu-amaieran): “Fruta eta barazkiak urte osoan zehar jan ahal 

izateko aukera onak dira. Merkatuan fruta eta barazki freskorik ez dugunean, kontserbak oso 
baliagarriak izan daitezke.”(Kontserbak, Ihardun, 1992) 
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Analizatutako fenomenoa (arazoa  irtenbidea) interesgarria 

iruditzen zaigu analisirako, besteak beste, problematika hori aurkeztean 
testu osoaren interesa justifikatzen duelako117.  

 
 Hona hemen multzo honetan ikusi diren zenbait adibide: " Mertxika 

oso gomendagarria da gure gorputzarentzat..."; "Fruitu gehienak ezin dira urte osoan 
eduki horretarako kontserbatu egiten dira"; "Sasoi denetan fruta eta barazkiak ezin 
dira jan eta horretarako daude kontserbak",... 

 
2.Fruta eta barazkien jatorria azaldu. Bigarren informazio-multzo 

honetan, bideoan kontserbatzeko lehengaien jatorri "hurbila" azaltzen da. 
Bertan ontzat eman dira Nafarroako Erriberari buruzko informazioak. Hona 
hemen zenbait adibide: "Produktu asko Nafarroan daude adibidez tomatea,...", Nafarroa 
da fruitu eta barazki asko jaiotzen den tokia, lurra ona baita", "Nafarroako Erribera fruta eta 
barazki produzitzaile handia da, lur ona eta klima ona duelako hain zuzen", “Nafarroako 
Erriberan lur pribilegiatuak daude eta horregatik ateratzen dira produktu ugari".  

 
3.Fabrikazio prozesuari sarrera ematen zaio enuntziatu 

metadiskurtsibo bidez. Horien bidez, idazleak testu barruko antolaketa 
esplizitatu egiten du, aldi berean, gai berria anuntziatu. Puntu honetan, 
beraz,  testuan arestian emandako informazioak –problematizazioa eta 
lehengaien jatorria– eta gero emango direnen  arteko lotura diskurtsiboa eta 
semantikoa –fabrikazio prozesua– ebaluatu da118. Ezaugarri hau testu 
antolatzaile modura ere aztertuko da alderdi linguistikoaren atalean. 

 Hona hemen  ontzat hartu diren zenbait adibide: "Mertxikaren 
prozesuan zuhaitzetan dagoenean hasten da", "Orain mertxikaren fabrikazio prozesua 
azalduko dizuet", "Fruta zuhaitzetan dagoenetik hasten da prozesua", "Melokotoia 
zuhaitzetik ateratzen da  eta kontserbatzeko onenak aukeratu behar dira", "Mertxiken 
fabrikazio prozesua zuhaitzean hasten da", "Mertxika zuhaitzetik hartu eta egokienak 
hautatzen dira, fabriketara eraman eta han fabrikazio prozesua hasteko",... 
 
2.4.2.2.Fabrikazio prozesua atalaren analisia 
 

Atal honetan analisi mota bakarra egingo da: kuantitatiboa. Bertan 
fabrikazio prozesuaren urrats kantitatea zenbatuko da. Horretarako lau 
multzotan definitu ditugu analisiaren mailak: a) urrats guztiak zerrendatu 
ditu, 14 guztira; b) 10-13 urrats zerrendatu ditu; c) 8-9 urrats eman ditu eta 
d)  9 urrats eman ditu. Horrela, zerrendatutako urrats kopuruaren arabera 
sailkatuko ditugu testuak. Datu honi balio handirik ematen ez badiogu ere, 
gainerakoen osagarri modura ikusi da. 
                                           
117 Fenomeno hori “Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak” atalean ere aztertu dugu lehen 
lokutorearen ahotsaren adierazgarri modura (ikus kapitulu honetako 2.5.atala). 
118 Esapide metadiskurtsibo horiek testu-kohesioan ere analizatu dira, gai berria testuan sartzen duten 
heinean. 
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2.4.2.3.Testu amaieraren analisia 
 

Atal honetan ere analisi mota bakarra egingo da: kuantitatiboa. 
Bertan, amaiera duten ekoizpenak eta amaierarik ez dutenak zenbatuko 
dira. Atal honen analisi kuantitatiboa kontuan hartze enuntziatiboaren 
ikuspegitik egin da. Bertan, lehen lokutorearen ahotsaren aztarnak aztertu 
ditugu. Ikus ondoko puntua. 
 
 
2.5. Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak 
analizatzeko metodologia 

 
Ezaugarri hau aztertzeko polifoniaren kontzeptuan (Bakhtine, 1982) 

oinarrituz, Ducrot-ek (1984) garatutako subjektu hiztun enpirikoaren ideian 
oinarritzen dira Plazaola-Giger, Rosat eta Canelas-Trevisi (1995) autoreak   
entziklopedietako testuak analizatzeko. Beraiek erabilitako metodologia 
eskuratu dugu gure analisia egiteko119. Ikus 5.11. taula: 

 
5.11.taula: 

Plazaola-Giger, Rosat eta Canelas-Trevisik (1995) erabilitako analisirako kategoriak. 
 

Ahots ezberdinak Mekanismoak 
Azalpena 
Komentaketa(*) 

Lehendabiziko lokutorea 

Planifikazioa 
 
Bigarren lokutorearen ahotsa Bigarren lokutorea "Beste ahots batzuk" 
Enuntziatzailearen ahotsa 
 

Autonomia  
 
 
Guk, berriz, lehendabiziko lokutorearen analisi kategoria hartu dugu soilik, 
beste biak –bigarren lokutorea eta autonomia– ez baitira agertzen guk 
aztertutako testuetan.  
Hona hemen mekanismo bakoitzaren zehazpena: 
 
Azalpena: Eremu kontzeptual baten argitara objektiboak diren 
enuntziatuak ematen dira. 
 

                                           
119 Ikus VIII. kapitulua. 
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Komentaketa(*): Bi multzo handi batzen ditu kategoria honek: enuntziatu 
ebaluatiboak eta apreziatiboak (esaten da, esan ohi da) eta galderak edo 
adibideen aurkezpena. 
 
Planifikazioa. Lehen lokutoreak testuaren plan orokorra markatzeko 
ematen dituen aztarnak. 
 

Aipatu hiru mekanismoetatik  Komentaketa (*) azpi-atala da guk 
hemen analizatu dugun bakarra; aurreko lanetan, planifikazioa eta 
mintzagaia aztertu ditugunean, aztertu baititugu  "azalpena" eta 
"planifikazioa" mekanismoak. 
 
Hona hemen, bada,  Lehen lokutorearen  kontuan hartze enuntziatiborako 
komentaketa mekanismoa analizatzeko erabili ditugun kategoriak: 
 

5.12.taula: 
Lehen lokutorearen ahotsa: Komentaketa-ren analisirako kategoriak. 

 
 
Lehen lokutorearen ahotsa: Komentaketa Analisirako kategoriak 
1.Testu osoaren justifikazioa 
 

 

2. Erreferentearen aurkezpen modalizatua •Adjetibo kalifikatzaileak  

 
 

•Aditz modalizatzaileak (komeni, 
gustatu,..) 

3. Adibideak (ilustrazioak) •Aginduak, gomendioak, debekuak 

 •Adibideak (Itxura txarra badu; batzuetan..)

 •Birformulazioak (hau da, hots,..) 

 •Dakizunez,...;  badakizu.... 

 •Zerrenda azaltzaileak 

 
 

•Beste batzuk 

4. Enuntziatu modalak (behar da, beharrezkoa 
da) 

 

 
 
Testu osoaren justifikazioa: Honetaz ere hitz egin dugu mintzagaia 
aztertu dugunean; alabaina, hemen ere kontuan izan dugu alderdi hau. 
Bertan, lehen lokutoreak testu osoaren justifikazioa esplizitatzen dio 
irakurleari: Zergatik da interesgarria zenbait fruta eta berdura kontserbetan 
sartzea? Arestian esan bezala, gainera, honen justifikazioa entzun egiten 
dute ikasleek bideo zinta ikusi dutenean.  
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(23) "Barazki eta frutak urte osoan jan izateko kontserbak onak dira.(...)"(2-
A2). 

  
(24) "Urte guztian ez daude barazki guztiak, horretarako kontserbak 

daude.(...)"(12-B2). 
 

 
Erreferentearen aurkezpen modalizatua: Aurkezpen modalizatua 
analizatzeko bi kategoria aukeratu dira: adjetibo kalifikatzaileak eta aditz 
modalizatzaileak. Horiek erabiliz lokutorea urrundu egiten da 
objektibotasunetik. Adib:  
 

(25) "Oso garrantzitsua da gure osasunerako barazki eta fruta freskoak 
jatea.(...)(3-B1);  

 
(26) "Fruta jatea ona da baina..."(7-A1). 
 
(27)  "Mertxika oso gomendagarria da..."(10-A2). 

 
Adibideak (ilustrazioak): Adibideen bitartez, lehen lokutoreak bi funtzio 
bete dezake: bata, berak azaldutakoak argitu eta zehaztu, hau da, bere 
autokontrolerako erabili mekanismo hau; eta bestea, irakurlearen 
errepresentazioa egin ondoren, horri, testuaren ulermena erraztu nahi dio, 
eta, horretarako, ulermenean okerrak egin daitezkeen tokietan adibideak eta 
exenpluak ematen dizkio. Helburu horiek lortzeko idazleak unitate 
ezberdinak erabiltzen ditu, hala nola: aginduak eta gomendioak (ez hartu, ez 
kontsumitu,...); adibideak (itxura txarra badu,...; batzuetan.... eta beste batzuetan....; 
bestela....; egonez gero...); birformulazioak (hau da, hots, esate baterako, adibidez,...); 
Dakizunez, badakizu- eta antzeko formez sartutako adibideak; Zerrendak  
eta beste batzuk. 
 
Enuntziatu modalak (behar da, beharrezkoa da):  Enuntziatu horiek 
erabiliz lehen lokutorea objektibotasunetik urrundu egiten da. Batzuetan 
testu fase osoa modalizatzen du (...honako prozesua jarraitu behar da), eta beste 
batzuetan adierazten duen urratsa (etiketatu egin behar da). Enuntziatu horiek 
guztietarako aukera ezberdinak daude: forma inpertsonala erabili (behar 
da); forma pertsonala lokutorea ere bertan inplikatzen dela (pluraleko 1. perts.: 
behar dugu); forma pertsonala (2. pertsona: behar duzu/duzue), irakurleari 
zuzentzen zaiola.   
 
 
 
 
 
 



 246

Hona hemen ekoizpen baten analisi adibidea: 
 

5.13.taula: 
Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoen analisia. Adibidea. 

 
8-A2  Naroa E. 

MURTXIKAREN FABRIKAZIO 
PROZESUA 
 

Murtxika, uda aldean dagoen fruita 
tipikoenetako bat da. 

Nafarroako Erribera fruita eta barazki 
produzitzaile handia da, lur ona eta klima ona duelako 
hain zuzen ere. 

(1)Fruitu eta barazki freskoak jan ahal 
izateko urte osoan zehar, oso baliogarriak dira 
kontserbak. 

 
Zuhaitzean dagoen momentutik hasten da 

fabrikazio prozesua eta horretarako egokienak 
(2)aukeratu behar dira lehenbizi. Fabrikara heltzen 
diren momentu berean ikustatu (3)egin behar dira 
kondizio honetan heldu diren ziurtatzeko. Hotzak 
kontserbatzen ditu itxaroteko okasioa sortzen bada. 
Gero garbitu egiten dira eta jarraieran gaizki 
daudenak kendu. Urrengo pausoa tamainaren arabera 
sailkatzea da makinei lana errazteko. Ondoren hezurra 
kentzen zaie eta geroxeago hezurarren utsunea 
beherantz jarrita jartzen dira azala errazago kentzeko. 
Hau egin eta bi ikustapen gehiagorekin prest dago 
kontserbatzeko. Murtxika batzuk mermelada egiteko 
erabiltzen dira eta hobekien daudenak urazukretan 
jartzeko. Geroxeago poteetan sartu behar dira eta gero 
pisatu. Hau eginda gero urazukrea gehitu bahr zaie,(4) 
hots, sakalosa. (5)Oso garrantzitsua da ontziki ona 
izatea baita ongi iztea ere,(6) hermetikoki. Kalitate 
kontrol bat ere egotea (7)garrantzitsua da, 
(8)zerbait gaizki badago gaitzetsi egingo da eta ez 
da komertzializatuko. Azken pausoa etiketatzea da, 
ongi enbalatzea eta garraio egokia edukitzea. 

 
 (9)Kontutan izan behar dugu kalitatea. 

Inoiz ez dugu itxura txarrean dagoen kontserbarik 
(10)kontsumitu edo jan behar. 
 

Kontuan hartze enuntziatiborako 
mekanismoak 
 
 
 
 
 
(1)Testu osoaren justifikazioa 
 
 
 
(2) Enuntziatu modala, inpertsonala 
(3) Enuntziatu modala, inpertsonala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)Birformulazioa 
(5)Erreferentearen aurkezpen modalizatua 
(adjetibo kalifikatzailea) 
(6)adibidea 
(7) Erreferentearen aurkezpen modalizatua 
(8)adibidea 
 
(9) Enuntziatu modala 
(10)Enuntziatu modala 
 

 
 
3. HIPOTESIAK 
 

Lan honen inguruan  formulatzen ditugun hipotesiak izaera eta 
eremu ezberdinei dagozkie. Horregatik bi eremu ezberdinduko ditugu: A) 
Azalpenezko testu entziklopedikoaren izaerari dagokiona eta B) 
Hizkuntzaren didaktikari  dagokiona. 
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A) Azalpenezko testu entziklopedikoaren izaerari dagokionez: 
 
1) Euskarazko entziklopediako azalpenezko testuaren izen kohesioari 
buruz: Euskarazko testu mota honek beste hizkuntzetan ematen den antzera 
funtzionatuko du, eta, horregatik, izen kohesioan parte hartzen duten 
unitateen proportzionalitatea horien antzekoa izango da. Beraz, anafora 
nominalak pronominalen gainean nagusituko dira eta orduan, gaia 
aurkeztu, gaiari eutsi eta gaia berreskuratu izen sintagma bidez egingo da 
batez ere. Halere, euskaraz generoa markatzen ez denez, anafora 
pronominalak ezin izango dira erabili erderetan bezain maiz. 
 
2) Euskarazko testu kanonikoetan aurkituko ditugun ezaugarriak (izen 
kohesioari dagozkionak) eta ikasleen ekoizpenetan aurkitutakoak kidetasun 
zenbait izango dituzte. Hala anafora-motei dagokienean, nola anaforen 
dentsitateari dagokionean. Elkargune edo kidetasun horiekin ulertuko dugu, 
beraz, analizatutako azalpenezko testuak euskarazko testu-genero 
entziklopedikoa karakterizatzen duten unitateen aurrean gaudela. Alabaina, 
ezberdintasunak ere izango dira: testu kanonikoetako anafora dentsitatea 
ikasleen testuena baino altuagoa izango da; bestalde, anafora nominalen 
artean, testu kanonikoetan aniztasun handiagoa gertatuko da.  
 
3) Euskarazko testu kanonikoetako eta ikasleen ekoizpenetako ezaugarri 
berean agertuko diren indizeak ezberdinak izango dira; kanonikoen 
indizeetara hurbiltzen diren ikasleen testuak trebatuagoak direla ulertuko 
da. 
 
4) Testu kanonikoetan gertatzen diren kate anaforikoak ikasleen 
testuetakoak baino luzeagoak izango dira. Halaber, lehendabizikoetan, kate 
gehiago izango da aldi berean. 
Kate anaforikoen aldiberekotasunak testu fase berean kokatuko dira. Kate 
bakarra izango da fase batetik bestera arteko lotura ezartzen duena. Beraz, 
kate anaforikoen txandaketak testu fase barnean gertatuko dira gehienetan. 

 
Hizkuntzaren didaktikari dagokionez: 
 
5) Eskolan egin den esperimentazioari dagokionez: SDaren bidezko  
irakaskuntza/ikaskuntza prozesua jarraitu duen taldeari, oro har, 
aurretestutik ondotestura hobekuntzak nabarituko zaizkio. Hobetutako 
alderdiak harreman hestuan egongo dira SDan landutako eduki motekin. 
Hobekuntza horiez gain, SDan kontuan izan ez diren ezaugarri batzuetan 
ere hobekuntzak espero dira –hobekuntza kolateralak–. 
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6) Kontrol taldearen bilakaerari dagokionez (aurretestutik ondotestura), ez 
da hobekuntza handirik espero. Halere, bideo-zinta bi bider ikusi dutela 
kontuan izanik, eta testu bera bi bider idatzi dutela eta, hobekuntzak izan 
daitezkeela uste da –errepikapenaren poderioz gerta daitezkeenak, soilik–, 
baina, horiek, beti ere, ikaskuntza espezifikoa behar ez duten alderdietan 
gertatuko dira soilik (informazio kantitatean, besteak beste.). 
 
7) SDaren bidezko irakaskuntzak ez ditu areagotzen ikasleen arteko 
ezberdintasunak. Ikasle guztiek aurrera egingo dutela espero da, nahiz eta 
bakoitzak alderdi eta neurri ezberdinetan egin aurrera. Berezko  
aprendizaiak, aldiz, –irakaskuntza espezifikotik at gertatzen dena kontrol 
taldean–, areagotu egingo ditu ikasleen arteko ezberdintasunak.  
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VI. kapitulua  
 

Emaitzak: Azalpenezko testu entziklopedikoaren analisia, 
izen kohesioa. 
 
Sarrera 
 

Dakigunez, euskarazko 5 entziklopediatatik120 jasotako 60 testuko 
corpusa aukeratu da analisirako. Testuak analizatzeko V. kapituluan 
zehaztu dugu metodologia. Azalpenezko testuetan, dakigunez, 
mintzagaiaren menpe ematen da testu antolaketa eta, beraz, testu-kohesioa 
da testualizazio-mekanismorik garrantzizkoena (Schneuwly, 1988b). Hori 
dela eta, gaiaren sarrera eta gaiaren berreskurapena izen-sintagma bidez 
egiten da gehienetan.  

Metodologiaren kapituluan esan bezala, anaforak eta beste 
mekanismo batzuk dira kohesioa analizatzeko kontuan izan ditugun 
hizkuntz unitateak. Hasiera batean  testuen luzera emango dugu, honen 
arabera atera baita anaforen dentsitatea testuko. Esan bezala, 100 hitzetan 
ematen den anafora kopuruari deituko diogu anafora dentsitatea. Ondoren, 
bi izango dira aztertuko diren kontzeptuak: batetik, anafora moten banaketa 
oro har, eta entziklopediaz entziklopedia; eta, bestetik, anafora dentsitatea 
oro har eta entziklopediaz entziklopedia.  
 

Aipatu ezaugarrien osagarri modura, VIII. kapituluan, zehaztasun 
handiagoz aztertuko da anaforaren funtzio garrantzitsu bat: testu hasieran 
gaia nola aurkeztu eta nola berreskuratu, eta,  halaber, katea anaforikoen 
ezaugarriak. Azken bi ezaugarri horiek modu kontrastiboan aztertu dira 
ikasleen ekoizpenetan  ikusten diren ezaugarriekin alderatuz.  Modu 
horretara, euskarazko testu mota honen kohesio mekanismoa ezagutuko 
dugu.  
 
 
 
1. Aukeratutako testuen luzera 
                                           
120 Gogora dakartzagu aukeratutako entziklopedien izenak: Lur Hiztegi Entziklopedikoa (LHE); Planeta 
Entziklopedia (PE); Lur Entziklopedia Tematikoa (LET); Euskal Hiztegi Entziklopedikoa (EHE); 
Gazteen Entziklopedia (GE).  
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Metodologia kapituluan aipatu bezala, analisia egiteko testu bakoitza bere 
osotasunean hartu da; horregatik, luzera ezberdinetako testuak ditugu. 
Hona hemen entziklopedia bakoitzetik jasotako testuen luzera osoa,  batez 
bestekoa eta muturreko balioak: 
 

6.1.taula: 
Testuen hitz kopurua (entziklopediaz  entziklopedia, batez bestekoa eta muturreko balioak) 

 
Entziklopediak 
 

Hitz kopuru osoa Entziklopediaka  
Hitz kopurua (batez beste) 

Muturreko balioak 

LHE   2.261 188,41 101-268 
PE   2.036 169.66   52-232 
LET   2.656 221,33 111-350 
EHE   2.035 169,58   63-257 
GE   4.026 335,50 266-391 
Guztira 13.014 216,90   52-391 

 
2. Anafora motak euskarazko azalpenezko testu entziklopedikoetan 
 
IV. kapituluan aurreratu dugun moduan, anafora nominalak dira nagusi 
testu mota honetan; gainerako anaforak proportzio txikian agertzen dira. 
Emaitza horiek bat datoz Diskurtso Teorikoan aurkitutako datuekin (De 
Weck-ek aipatua, 1991). 
 
Ondoko taulan jaso dira anafora moten distribuzioa entziklopedia testuetan. 
 

6.2.taula: 
Anafora-moten banaketa entziklopedia testuetan. 

 
Anafora 
nominalak 

Anafora 
pronominalak 

Beste zenbait 
anafora 

Perpausa 
metadiskurtsi. 

 Paratestuari 
erreferentzia   

Guztira 

N % N % N % N %    N  % N % 
1330 84,75 128 8,17 72 4,58 29 1,84 10    0,63 1569 100 
 

Hemen ikusitako balioen antzekoak ikusi dira euskarazko testu-
liburuetako azalpenezko testuetan (Garcia, 1999). Bertan jasotako balioak 
honakoak ditugu: anafora nominalak %81,83; anafora pronominalak 
%12,02 eta beste anafora batzuk %8,01.  
 

Entziklopedia ezberdinetan aurkitu dugun anafora-moten banaketa 
ere oso antzekoa da, 6.3. taulan ikus daitekeenez. 
 
 
 

6.3.taula: 
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Anafora-moten banaketa %tan  entziklopediaz-entziklopedia. 
 

Anafora kategoriak LHE PE LET EHE GE Bataz 
beste 

Anafora nominalak 84,92 84,44 86,96 87,79 81,5 84,75 
Anafora pronominalak   7,72   6,7   8,83   4,47 10,96    8,17 
Beste zenbait anafora   2,94   6,36   1,81   5,69   5,93   4,58 
Perpausa metadiskurtsiboak   3,67   2,12   0,60   1,62   1,59   1,84 
Paratestuari erreferentzia   0,73   0,35   1,81   0,40   --   0,63 

 
 

6.1.grafikoa: 
Anafora moten banaketa entziklopediaz entziklopedia eta batez beste (%kotan). 

 
 

6.1. grafikoan ikus daitekeenez, entziklopedia ezberdinetako testuen 
artean, datuak oro har hartuta, ez da ezberdintasun handirik ikusi. 
Zehaztasunetara jaitsiz gero, anafora nominalen puntuazioen artean alderik 
handiena  6,29 puntukoa da. Anafora pronominalen artean 6,47  puntukoa. 
Eta gainerako anaforen artekoa, 4,55 puntukoa. Beraz, ezberdintasun 
handienak anafora pronominaletan gertatzen dira. Halere, eta portzentaietaz 
ari garela, oso alde murritzak daude batetik bestera, beren arteko 
diferentziak oso txikiak baitira. Beraz, datu horien argitara esan dezakegu 
anafora motak eta entziklopediak independienteak direla; hori dela eta, 
horien antzeko balioak aurkituko ditugu entziklopedia horietako horrelako 
beste testu batzuetan ere. 
 
Hona hemen, anafora mota bakoitzaren barne-sailkapenean aurkitu ditugun 
baloreak %tan. 
 
 

6.4.taula: 

Anafora motak entziklopediaz entziklopedia

0 50 100

LHE

PE

LET

EHE

GE

Batez beste

Parat.erref.

Perp.metad.

Beste

A.pronom.

A.nominalak
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Anafora moten banaketa %etan entziklopedia ezberdinen testuetan. 
 
Anafora kategoriak LHE PE LET EHE GE Guztira 
Anafora nominalak 84,92 84,44 86,96  87,79 81,5 84,75 
Errepikapena 31,98 32,86 27,27 27,23 35,61 30,99 
Determinazioa 33,08 22,25 36,05 31,29 23,96 29,56 
Testu barneko erref.deiktikoa   4,41   6,00   9,09   3,25   3,42   5,23 
Ordezkapen lexikala   2,20   8,12   0,90   7,72   4,56   4,7 
Anafora kontzeptuala 10,29 11,66  11,51 13,81 10,27 11,34 
Asoziazio bidezko anafora   2,94   3,53   2,12   4,47   3,65   3,31 
Anafora pronominalak   7,72   6,71   8,83   4,47  10,96   8,17 
Izenordain erakuslea (3.p.)   4,04   2,82   3,93   3,25   6,39   4,08 
Izenordain eta izenondo posesiboa (3.p.)   0,73   1,05   1,51   0,81   2,73   1,59 
Izenordain zehaztugabea   2,93   2,81   3,32   0,40   1,59  2,28 
Beste zenbait anafora   2,94   6,36   1,81   5,69   5,93   4,58 
Perpausa metadiskurtsiboak   3,67   2,12   0,60   1,62   1,59   1,84 
Paratestuari erreferentzia   0,73   0,35   1,81   0,40   --   0,63 
 
3. Anaforen dentsitatea euskarazko azalpenezko testu 
entziklopedikoetan 
 

Hona hemen entziklopedia testuetan aurkitu dugun anafora 
dentsitatearen batez bestekoa eta entziklopediaz entziklopedia: 
 

6.5.taula: 
Anaforen balio absolutuak eta dentsitatea entziklopedia ezberdinetan (anafora kopurua/100 

hitzeko) 
 
LHE PE LET EHE GE Guztira 
N % N % N % N % N % N % 
272 12,03 283 13,89 330 12,42 246 12,08 438 10,87 1569 12,05 
 

Hona hemen anafora dentsitatea  anafora mota ezberdinen arabera 
entziklopedia bakoitzeko testuetan: 

6.6.taula: 
Anaforen balio absolutuak eta dentsitatea (100 hitz bakoitzeko ikusi diren anaforak) 

 
 Anafora 

nominalak 
Anafora 
Pronominalak 

Beste zenbait 
anafora 

Perpausa 
metadiskurtsibo
ak 

Pratestuari 
erreferentzia 

Guztira 

 N % N % N % N % N % N % 
LHE   231 10,21  21  0,92 8 0,35 10 0,44 2 0,088   272 12,03
PE   239 11,73  19  0,93 18 0,88 6 0,29 1 0,049   283 13,89
LET   287 10,80  29  1,09 6 0,22 2 0,075 6 0,225   330 12,42
EHE   216 10,60  11  0,54 14 0,68 4 0,19 1 0,049   246 12,08 
GE   357   8,85  48  1,19 26 0,64 7 0,17 --- ---   438 10,87
Guzt
. 

1328 10,19 128  0,98 72 0,55 29 0,23 10 0,082 1569 12,05
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Taularatutako datuetan  ikus daitekeenez, entziklopedien arteko 
diferentziak txikiak dira hiru anafora motetan: anafora nominaletan, 
gehienez, 2,88 puntutakoa; anafora pronominaletan 0,65 puntutakoa eta 
gainerako anaforetan 0,66koa. 

Berretsi egin behar dugu aurretik esandakoa: anaforen banaketari 
dagokionez, ez dago ezberdintasunik aztertutako entziklopedietako testuen 
artean. 
 

Hona hemen 6.7. taulan anafora mota bakoitzaren dentsitatea 
entziklopedia ezberdinetako testuetan: 
 

6.7.taula: 
Anafora motak bost entziklopediako testuetan. Balioak entziklopedia bakoitzeko dentsitatearen 

arabera. 
 
 LHE PE LET EHE GE Guztira
Anafora nominalak 10,21 11,73 10,80 10,60 8,85 10,19 
Errepikapena 3,84 4,56 3,38 3,28 3,87   3,78 
Determinazioa 3,96 3,08 4,46 3,76 2,59   3,56 
Testu barneko erreferentzia deiktikoa 0,53 0,83 1,12 0,39 0,37   0,64 
Ordezkapen lexikala 0,26 1,12 0,11 0,93 0,49   0,58 
Anafora kontzeptuala 1,23 1,61 1,42 1,66 1,11   1,40 
Asoziazio bidezko anafora 0,35 0,49 0,26 0,53 0,39   0,40 
Anafora pronominalak 0,92 0,93 1,09 0,54 1,19   0,98 
Izenordain erakuslea (3.p.) 0,48 0,39 0,48 0,38 0,69   0,48 
Izenorde eta izenondo posesiboa (3.p.) 0,08 0,14 0,18 0,09 0,29   0,15 
Izenordain zehaztugabea 0,34 0,38 0,40 0,04 0,16   0,26 
Beste batzuk 0,35 0,88 0,22 0,68 0,64   0,55 
Perpausa metadiskurtsiboa 0,44 0,29 0,075 0,19 0,17   0,23 
Testutik kanpoko erreferentzia 0,088 0,049 0,225 0,049 --   0,082 
Guztira 12,03 13,89 12,42 12,08 10,87  12,05 
 

Anafora nominalen artean oso nabaria da errepikapena eta 
determinazioa anafora moten maiztasuna beste guztien gainetik. Bi anafora 
mota horien artean anafora dentsitatearen erdia baino gehiago osatzen dute 
kasu guztietan 6.8.taulan ikus daitekeenez. Hona hemen (hurrenez hurren) 
agertzen diren gainerako anafora nominalak: anafora kontzeptualak, testu 
barruko erreferentzia deiktikoa, ordezkapen lexikala eta asoziazio bidezko 
anafora. 
 

Anafora pronominaletan, berriz, izenordain erakuslea da maiztasun 
handienaz erabiltzen dena honako testuetan. 
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6.8.taula: 
Ordezkapena eta determinazioa anaforen balioa %tan entziklopedia bakoitzeko testuetan. 

Balioak: bi mekanismoen dentsitatearen batura eta %tan duten balioa dentsitate osoarekiko. 
 
LHE PE LET EHE GE Guztita 
D % D % D % D % D % D % 
7,8 65,06 7,64 55,11 7,84 63,32 7,04 58,52 6,46 59,57 7,34 60,55
 
4. Anafora motak: ezaugarriak eta adibideak 
 

Datu orokorrak ikusi ondoren, anafora motetan jarriko dugu arreta. 
Atal honetan azalpenezko testu entziklopedikoetan ikusi diren anafora 
motak eta horien adibideak emango ditugu. 
 
4.1. Anafora nominalak 
 

Esan bezala, anafora nominalek anafora guztien  %84,75a batzen 
dute eta beren batez besteko dentsitatea 10,19 da. Horrek esan nahi du 10 
hitzetatik bat anafora nominala dela honelako testuetan. Hona hemen I. 
grafikoan anaforen banaketa analizatu ditugun euskarazko azalpenezko 
testuetan. 
 

Ondoren, aurkitutako anafora moten ezaugarriak eta berauen 
adibideak aurkeztuko ditugu banan-banan: 
 

6.2.grafikoa: 
Anafora nominalen kategoriak %tan. 

 
 
4.1.1.Termino beraren errepikapena  
 
Termino beraren errepikapena eta terminoaren determinazioa 

kohesio mekanismorik erabilienak ditugu testu mota honetan. 
Lehendabizikoak, guztietatik  % 30,99 osatzen du eta bere dentsitatea 3,78 
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Dentsitate orokorra: anafora 
nominalak eta errepikapena
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da.  Bestalde,  mekanismo honen portaera oso antzekoa da entziklopedia 
guztietako testuetan (ikus 6.3. grafikoa): 

 
6.3.grafikoa: 

Errepikapena mekanismoaren dentsitatea entziklopediaz entziklopedia eta batez beste. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Testuan zehar aldaketarik ez dagoenean, askotan gai nagusiaren mantenua 
aurrekariaren lexema berberarekin egiten da. Gerta daiteke, gainera, 
aurrekariaren lexema bera izateaz gain, aurrekariaren kasu eta numero 
berean egotea (adib.:  orea orea ) ("stricte" deitu ohi zaio honi); edo  
aurrekariaren lexema bera izanik, numero edo/eta kasu desberdinetan 
egotea (adib: orea orearekin) ("large" esan ohi zaio honi). 

 
 Izena eta determinatzailearen bitartez egiten da termino beraren 
errepikapena gehienetan. Determinatzailea edozein kasutan egon daiteke  
(nominatiboan, ergatiboan, akusatiboan,...).  

 
Beste zenbaitetan lexema  errepikatzen da, baina orain beste hitz batekin 
hitz konposatua osatzen duela (esne esne-mota, zementu zementu-
motaren..., hari hari-muturrak, kasu).  

 
Oso gutxitan bada ere, zenbaitetan, izen zientifiko baten sinboloa da 
errepikatzen den izena. (Q karga eta V potentziala, esaterako). 

 
Termino bakarra izan ezik, izen sintagma osoa ere errepikatzen da zenbait 
kasutan. Esaterako, kautxu naturala, kautxu sintetikoa, kautxu landugabea; 
zur zuntzak; harri metamorfikoak, harri sedimentarioak, harri 
magmatikoak, etab. Horiek guztiak, gehienetan, gaiaren motak 
zerrendatzen direnean ematen dira. 
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 Aztergai ditugun testuak gai iraunkorreko testuak direla kontuan 
izanik, gehien errepikatzen den terminoa gaiaren izena da (gazta, kautxua, 
beira, haizea, zementua, papera, etab.). Horiez gain, badira, gai 
iraunkorreko kate anaforikoarekin gurutzatzen diren beste kate batzuk ere, 
gehienetan, osagaiei edo prozedurari dagozkienak, eta, horien terminoak 
ere maiz errepikatzen dira (Adib.: esnea eta matoia “Gazta” testuan; 
enboloa, zilindroa eta metala “Extrusioa” testuan; orea “Papera” testuan; 
kapulua “Zetarra” testuan, etab.). 

 
 Errepikapenen kokapenari erreparatuz gero, ikusi da zenbait kasutan 
gaiaren tematizazioa tituluaren errepikapenaz egiten dela testuaren 
hasieran121: Papiro Papiro orriak egiteko...(3.testua); Kutsadura 
organikoa Kutsadura arruntena da...(28.testua); DNAren 
sekuentziazioa DNA zatiak klonatu,...(32.testua); Glaziarra Izotz masa 
handia da glaziarra...(55.testua); Papera Papera fabrikatzeko 
teknika,...(42.testua); Distilazioa Distilazioa, nahasketa likido...(58. testua), 
etab. 

 
 Elementu berria tematizatzeko ere maiz erabiltzen da errepikapen 
mekanismoa. Hona hemen zenbait adibide:  

  
(1) “Jatorri eta eratze-prozesuaren arabera hiru harri-mota bereizten dira: magma 

harriak edo eruptiboak, sedimentarioak eta metamorfikoak. Magma-harriak 
batez ere....” (Harriak, G.E, 10. testua) 

 
(2) “...parte disolbaezinetik bereizi eta lupuluarekin egosten da. Lupuluak 

substantzia mingots bat askatzen du...” (Garagardoa, GE, 44. testua) 
 
(3) “Gero ore harrotua zatitu eta labean erretzen da. Labean ura galtzen eta 

karbono hidratoak dextrina bilakatzen direnez, ...” (Ogia, LHE, 6. testua) 
 

(4) “Ondoren, moldea prestatu behar da: metalen kasuan harea oso finez egingo da, 
eta beiraren eta plastikoen kasuan altzairuz. Moldea lortzeko,...” (Fundizioa eta 
moldeaketa kolada, PE, 23. testua) 

 
(5) “Ugalketa organoei  kono esaten zaie, eta batzuk emeak dira, (...) eta beste 

batzuk arrak, (...). Arrak luxezkoak dira, 3 cm-koak gehienez. Emeak, 
berriz,....” (Gimnospermoen ernalketa, LET, 30. testua) 

 
(6) “jaisten da geldiro-geldiro benetako ibaia bihurtuz, eta glaziarraren mihia 

eratzen du. Mihia bukatzen den lekuan aurreko morrena sortzen da....” 
(Glaziarra, GE, 55. testua) 

 
Batzuetan errepikatzen den terminoa tematizatzen den terminoaren 

osagarri da (gehienetan “noren” kasuan dagoen determinatzailea). Hona 
hemen zenbait adibide: 

                                           
121 Gai nagusiaren tematizazioa zehaztasun handiagoz aztertu dugu atal honen IV. kapituluan. 
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(7) “ Behin sortasun aldia amaitu eta gero, mastozito sentsibilizatuak 

alergenoarekin bigarren aldiz harremanetan jartzen hasten da aldi hau. 
Mastozitoen mintzean elkarren ondoan...” (Alergia, LET, 53. testua)  

 
(8) “(..) etengabeko dardarrean dago makina. Makinaren bukaeran paperak ....” 

(Papera, EHE, 42. testua) 
 

(9) “...zelula horien zatiketen kariaz eratzen eta hazten da nodulua. Bakterioen 
infekzio eremua eta noduluaren hazkuntza eremua,...” (Noduluak, LET, 27. 
testua)  

 
(10) “...Horregatik zehaztuko da potentzialak zein lekutan hartzen duen zero balioa. 

Komeni da potentzialaren zeroa eroale batean egotea,...”(Energia 
kondensadoreetan, LET, 26. testua) 

 
 
Beste zenbait kasutan termino beraren errepikapena anbiguitatea 

saihesteko erabiltzen da. Hona hemen zenbait adibide: 
 
(11) “Oihalaren sarea oso itxia denez, oreari eutsi egiten dio eta orea drenatu egiten 

du....”(Papera, EHE, 42. testua) 
 
(12) “Okintzan funtsean hiru aldi bereizten dira: orea osatzea, orea legamiaz 

harrotzea eta labean erretzea.”(Ogia LHE, 6. testua) 
 
(13) “Gaur egun beira optikoa ere egiten da, batez ere flint-glass eta crown-glass 

motak, arragoa bakarra duen labean, eta bertan egoten da beira hoztu 
arte”(Beira, LHE, 7. testua) 

 
(14) “Irteerako zuloan zentraturik eta zuloa baino txikiagoa den pieza ...”(Extrusioa, 

PE, 13. testua) 
 

Enumerazioetan ere errepikapena erabiltzen da: 
 

(15) “ Erradiaktibitate bidez markatzeko teknikak, zati jakin bat hausteko 
teknikak eta elektroforesi teknikak dira metodo erabilienak” (DNAren 
sekuentziazioa, LET, 32. testua) 

 
Laburbilduz, esan dezagun, termino beraren errepikapenak honako 

funtzioak betetzen dituela aztertutako testuetan: 1) gai berria tematizatzea; 
2) errepikatzen den gaiaren zehaztasunak tematizatzea: ezaugarriak 
(potentzialaren zeroa, esaterako), atalak (makinaren bukaeran, mastozitoen 
mintzean, esaterako); 3) aurrekariaren identifikazio arazoak ekiditea; 4) 
zerrenda bateko aleak izendatzea. 

 
 
 
 
 
 



 258

4.1.2.Elementu determinatzaileen bitartez eginiko 
berreskurapena  

 
Esan bezala, determinazioa dugu testu mota honetan gehien ikusi den 

kohesio-mekanismoa errepikapenarekin batera. Anafora mota honek, 
guztietatik  % 29,56a osatzen du, eta bere dentsitatea 3,56 da. Bestalde,  
aztertutako entziklopedien artean ez da ezberdintasun  handirik ikusi 
mekanismo honen erabileran. Hona hemen anafora mota honen banaketa 
entziklopedia ezberdinetako testuetan (ikus 6.4. grafikoa). 

 
6.4.grafikoa: 

Determinazioa mekanismoaren dentsitatea entziklopediaz entziklopedia eta batez beste. 

 
Determinazioa izeneko mekanismoa askotan erabiltzen da prozesuen 

deskribapenean (fabrikazio prozesuan, osatze prozesuan edo funtzionatze 
prozesuan, besteak beste). Testuan aurretik aurkeztutako tresna edo 
material mota –zehaztugabea edo generikoa– determinatzea da mekanismo 
honen funtzioa. 
 
Determinazioa modu ezberdinez egiten da. Hona hemen zenbait adibide: 

 
-Izena + determinatzaile zehaztugabea (bat, hainbat,...) Izena+ 
determinatzailea (enbolo batez  enboloaren, 13. testua). Honelakorik gutxi 
ikusi da. Hona hemen zenbait adibide:  

 
(16)  “...ikusgarriak izaten dira, batez ere, lurpeko tximiniaren adarrek haitzuloren 

bat barne hartzen dutenean. Haitzuloan ur-lurrina metatzen da presioaren 
menpean;...” (Geyserrak, PE., 20. testua) 

 
(17) “ Zilindroaren barnean dagoen metala, enbolo batez bultzatzen da presio 

handiz. Aipatu era horretan, enboloaren presiopean...” (Extrusioa, PE, 13. 
testua) 
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(18) “OEK neurtzeko, ur kantitate bat (50 ml.) dikromatoarekin tratatu eta uretan 
dagoen materia organikoa oxidatu egingo da:...” (Kutsadura organikoa, LET, 
28. testua) 

 
(19) “..sarbide bat irekitzeko modurik errazena, habe bat, egur bat edo beste 

materialen bateko blokeren bat bi euskarriren gainean, ataburu modura, jartzea 
da. Kasu honetan, presioak bertikalak dira eta zuzenean euskarriek jasaten 
dituzte.” (Ganga, GE, 56. testua) 

 
(20)  “...metalezko oihal mehe baten gainean zabaltzen direnean ura irazi egiten da 

oihalean zehar...” (Papergintza, LHE, 8. testua) 
 
 

-Testu mota honetan tematizatzen diren gaiak generikoak direnez (harria, 
ogia, sagardoa, geyserrak,...), determinatzeko modurik arruntena honakoa da: 
izen generikoa  izena + determinatzailea. Hona hemen zenbait adibide: 

 
(21)  “Prozedura honetan forma desberdinezko burdinazko edo altzairuzko piezak 

lortzen dira(...). Lehenik, biguntzeko, pieza gori jarri behar da...” (Fabrikazio-
metodoak: Forjaketa, PE, 14. testua) 

 
(22) “...eranstean gatzatu egiten da eta ore bihurtzen da (gaztanbera); zanpatuz, 

zatituz eta egosiz gazura kendu ohi zaio oreari,...”(Gazta, LHE, 9. testua) 
 
-Izen generiko  Izena + determinatzailea, determinatzailea erlatibozko 
perpausa baten bidez egiten denean. Kasu hau ere oso arrunta da testu 
horietan. 

 
(23) “Papera gurutzaturik dauden zelulosazko zuntzez eratuta dago. Uretan esegita 

dauden zelulosa zuntzak metalezko oihal baten gainean zabaltzen direnean ura 
irazi egiten da oihalean zehar eta zuntzak ...” (Papergintza, LHE, 8. testua) 

 
(24) “...pieza gori jarri behar da, eta jarraian presiopean jarri behar da, aire 

konprimituz(...). Piezaren gainean eginiko presioak deformazioak sortarazten 
ditu...” (Forjaketa, PE, 14. testua) 

 
(25) “..DNA zatiaren sekuentzia osoa jakin daiteke. Entzima mugatzaileen bidez 

ateratzen diren zatiak bata bestearen gainean...”(DNAren sekuentziazioa, 
LET, 32. testua) 

 
(26) “...eta baliabideak anitzak dira (bernizak, koloreak, inkrustazioak, 

esgrafilatuak, etab) gustu, garai eta tokiaren arabera arras aldatzen direnak, hain 
zuzen.(...)”(Zeramika, EHE, 46. testua) 

 
(27) “..Fenomeno orogenikoek sortutako tenperatura handi eta presio altuak dira 

aldaketa horri eragiten diotenak....” (Harriak, GE, 53. testua) 
 

(28) “...beira puzteko makina automatikoak erabiltzen dira, orduko 2.000 ale baino 
gehiago ekoizten dutenak.(...)” (Beira-piezen prestakuntza, PE, 21. testua) 
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-Determinatzeko beste modu bat: azpi-sailak edo motak. Sail honetako 
adibideetan, maiz, izena isildu egiten da eta izenlagunaren bidez egiten da 
berreskurapen anaforikoa ( gehienetan mintzagaiaren ezaugarri bat) [IS ( φ 
+ izenlaguna + determinatzailea]. Hona hemen zenbait adibide: 

 
 
(29) “”...kotxeetarako beirak esaterako, % 72 silize du, %12,5 sosa eta % 11,5 

kare, eta botiletakoak, % 72 silize du,...” (Beiragintza, LHE, 1991-94, 7. testua) 
 
(30) “..Kautxuak aplikazio ugari dauzka: landugabea, oinetako-zoletarako eta 

itsasteko gometarako erabiltzen da eta bulkanizatua, berriz, gainerako 
aplikazioetarako (pneumatiko, motelgailu, juntura, kable-isolatzaile, jostailu, 
etab)....” (Kautxua, GE, 1991, 51. testua) 

 
(31) “Aurreko masaren erresistentziak erdikoa gorantz bultzatzen du lurretik 

banandu arte, beste biek elkar ukitzen dutelarik.” (Hodei-fronteak, PE, 17. 
testua) 

 
(32) “Prozesu mekanikoan zura ore bihurtzeko prozedura fisikoak (ehoketa, 

konprimaketa, etab) erabiltzen dira soilik. Kimikoan, ordea,...” (Papera, EHE, 
57. testua) 

 
(33) “Papiro zaharrenak, K.a. 3.000 urte ingurukoak, Egipton aurkituak dira; 

Grezian eta Erromako inperioan ere erabili ziren. Hasierakoak letra hieratikoz 
idatziak dira, eta geragokoak hieroglifiko idazkeraz, latinez eta grekeraz, 
besteak beste. (Papiro, LHE, 3. testua) 

 
(34) “Lehen zelula horiek hipotoniko egiten dira albokoekiko, eta, beraz, 

azkenekoetara pasatzen da ura....” (Xurgatzea, LET, 29. testua) 
 

(35) “ Europan glaziarrik zabalena Islandiako (...)  eta txikixeagoak, hor daude 
....”(Glaziarra, GE, 55. testua) 

 
-Batzuetan zerrendatutako aleak izen propioak dira (produktuaren jatorria 
adierazten dituzten izen propioak). Horrelako kasuetan izen propioak 
izenlagunaren funtzioa betetzen du. Hona hemen adibide bikotea: 
 

(36) “Euskal Herriko sagardoa bizia eta gazia da. Asturiaskoa, berriz, ez da hain 
bizia,..”(Sagardo, EHE, 44. testua) 

 
(37) “Euskal Herrian Idiazabalgo gazta, Erronkarikoa eta Piriniotakoa dira 

ezagunenak”(Gazta, LHE, 9. testua) 
 
 

Laburbilduz, ikusitakoaren arabera, esango dugu  determinazioa modu 
ezberdinez egiten dela testu mota honetan:  
 
1) [IS zehaztugabea ( I + determinatzailea (bat, hainbat,..)]  [IS zehaztua 

( I+ determinatzailea (a/ak)];  
2)  IS generikoa  IS zehaztua;  
3)  IS generikoa /zehaztugabea  IS (erlatibozkoa + determinatzailea);  
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4)  [IS (I + Iz+ determinatzailea)]  [IS (φ + Izenlaguna+ 
determinatzailea)];  

5)  IS (I+Izenlaguna + determinatzailea)]  [φ + Izenlaguna-izen propioa- 
+ determinatzailea)]. 

 
 
4.1.3.Testu barneko erreferentzia deiktikoa 
 

Berreskuratzeko mota hau ez da testu guztietan gertatzen, eta 
gertatzen den testuetan kasu bat edo beste ikusi da bakarrik; aztertutako 
testuetan, gehienez, honelako 5 anafora ikusi da testu bakoitzeko. Anafora 
mota hau, guztietatik  % 5,23 da, eta bere dentsitatea 0,37. Aurreko bietan 
bezala, hemen ere antzeko balioak hartzen ditu entziklopedietako testuetan.  

 
Aurreko bi mekanismoen azpi-kategoria dugu hau, errepikapenaren 

eta determinazioaren arteko zerbait, alegia. Horietatik bereiztea oso erraza 
da, honek izenondo erakuslea baitarama beti. Beraz, honetan, (izenaren 
errepikapena+erakuslea)-ren bitartez egiten da terminoaren berreskurapena. 
Berreskurapen mota hori oso segurua da, izena errepikatzeaz gain, 
erakuslearekin adierazten delako. Hauetariko gehienak elementu baten 
lehendabiziko anaforizazio dira eta beren aurrekaria aurre-aurreko 
kontestuan egoten da gehienetan. Hona hemen  zenbait adibide: 

 
(38) “...bertakoek ordura arte Mundu zaharrean ezezaguna zen material bat zutela 

konturatu zen(...). Material hori Amazonaseko hainbat...” (Kautxua, GE, 51. 
testua) 

 
(39) “...likido bihurtzen da eta horren baitan burutzen dira erreakzio nagusiak. 

Erreakzio horien araberakoa da zementuaren balioa.(...)” (Zementu, EHE, 39. 
testua) 

 
(40) Fabrikazio metodoak: Extrusioa. Oso xaflakorrak diren materialez (aluminioa, 

letoia, beruna, kobrea etab.) eginiko piezak lortzeko erabiltzen da fabrikazio-
metodo hau. (...)” (Fabrikazio-metodoak:Extrusioa, PE, 13. testua) 

 
(41) “..horretarako, barra metalikoa diametroa gero eta txikiagoa duen kono-eiteko 

zulodun piezatik pasaraziz; ilada deritzon pieza hau, altzairu gogorrez egina 
dago. (...)”(Fabrikazio-metodoak:Extrusioa, PE, 13. testua) 

 
(42) “Kartulina edo paper zurrunaren gainean originalaren kopia egin eta kopia hori 

ebaki egiten da, beiratea osatuko duten txantiloiak egiteko. Txantiloi hauek 
erabiliz...”(Beiratea, EHE, 45. testua) 

 
(43) “...proteinak peptido solbagarri bihurtzen dira aurrena eta aminoazido gero, 

aminoazido horiek osagaietan bana daitezkeelarik.(...)” (Gazta, LET, 34. 
testua) 

 
(44) “Harri sedimentarioak aurreko harri zaharragoen higiduren ondoriozko 

partikulez osatuak dira. Partikula horiek ibaietako urak,...garraiatzen dituzte 
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eta sedimentu gisa metatu. Denboraren poderioz, sedimentu hauek trinkotu 
egiten dira...” (Harriak, GE, 53. testua) 

 
(45) “Bi pieza torlojuen bidez bildu behar direnean, sarri, horietako batek dranbal 

modura jokatzen du, zuloa hariztaturik edukirik. Zulo hauen barnea eskuz 
hariztatzeko...” (Eskuzko hariztaketa, PE, 22. testua) 

 
(46) “...Eredua aterata, barnean modeloaren forma duen hutsunea geratuko da. 

Hutsune hori da prezeski...” (Fundizioa eta moldeaketa kolada, PE, 23. testua) 
 

(47) “Papiro orriak egiteko papiro landarearen zurtoinaren barnekaldea zerrenda 
luzaranetan zatitzen zen eta zerrenda horiek elkarren alboan ezartzen 
ziren....”(Papiro, LHE, 3. testua) 

 
(48) “...Ur garbiaren oxigeno konzentrazioa disoluzio asearen baliotik gertu egoten 

da eta balio hori tenperaturaren arabera aldatzen da:....” (Kutsadura organikoa, 
LET, 28. testua) 

 
(49) “...eta horregatik pasatzen da ura kanpotik (lurretik) sustrai ileko zeluletara. 

Lehen zelula horiek hipotoniko...” (Xurgatzea, LET, 29. testua) 
 

(50) “DNA zatiak klonatu, elektroforesi bidez berezi eta zunda erradioaktiboen 
bidez identifikatu ondoren, DNA zati horiek aztertu egin daitezke...” (DNAren 
sekuentziazioa, LET,32. testua) 

 
(51) “substantzia hegaskorra kondentsatu eta likido bihurtzeko. Likido distilatu 

hori ontzi batean jasotzen da.” (Distilazioa, GE, 58. testua) 
 

(52) “...distilazio faktorea 4 dela esaten da. Zenbat eta handiagoa izan faktore hau, 
orduan eta errazago...” (Distilazioa, GE, 58. testua) 

 
(53) “..alergenoekin bat egiteaz gainera, mastozito hartzaileekin ere batzen dira. 

Ehun konjuntiboan eta muki mintzetan dauden zelulak dira mastozito horiek, 
eta alergia...”(Alergia, LET, 33. testua) 

 
-Zenbait kasutan aurrekaria eta berreskuratzen den terminoa ez daude 
deklinabideko kasu berean. Honelakoetan, anaforak Izen Sintagma baten 
osagarri funtzioa betetzen du.  
 
 

(54) “..nahastea osatzen duten hidrokarburoen irakite-tenperatura desberdinez 
baliatuta, baporizazio selektiboa egiten zaio nahaste horri, poliki-poliki 
berotuta....” (Errefinaketa, EHE, 47. testua) 

 
(55) “Kautxu naturala zuhaitz amazoniar batetik ateratzen da, nahiz eta gaur egun , 

Afrikan eta Asiako Hegoekialdean ere zuhaitz horren lanketa handiak eginak 
dauden.” (Kautxua, GE, 51. testua) 

 
(56) “...barnekaldean dauden pieza edo horma batzuen bidez, korronte txikiagoetan 

banatzen da, eta korronte hauei inklinazio egokia emanez...” (Francis turbina, 
PE, 16. testua) 
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(57) “Eguzki-izpiek gehiago berotzen dituzte Lurreko eremu batzuk beste batzuk 
baino, eta ondorioz, eremu horietan lurrazaletik hurbil dauden aire-masaren 
tenperatura igo egiten da...”(Haize, EHE, 48. testua) 

 
(58) “...noduluaren meristema eremua, bakteriorik ez duten zelulez osatua; zelula 

horien zatiketen kariaz eratzen eta hazten da nodulua,...” (Noduluak, LET, 27. 
testua) 

 
-Kasu banaka batzuetan testu barruko erreferentzia deiktikoa 
ordezkapen lexikalarekin laguntzen da. Zeramika adibidean ikusten 
denez (62), “azken pausua” “Azken fase honi” bidez berreskuratzen 
da. Beraz, “pausu fase” aldaketa ematen da. Honi testu barruko 
sinonimia mekanismoa deituko diogu eta 1.4. puntuan aztertuko da. 
 
(59) “Horrela lortutako objektua dekoratzea da azken pausua. Azken fase honi 

dagokionean,...” (Zeramika, EHE, 46. testua) (ordezkapen lexikala) 
 
-Kasu banakak dira determinatzailea plural hurbila erabiliz 
berreskuratzen dutenak; hona hemen adibide bat: 
 
 
(60) “ Esne freskoa, bost eta hamar mila litroko ontzi handietara isurtzen da eta 

ontziok dituzten berotze-sistemekin, esnea pasteurizatu egiten da bertan...” 
(Gazta, GE, 49. testua) 

 
 

4.1.4. Testu barneko sinonimia. Ordezkapen lexikalak 
 
Anafora honek, anafora guztien % 4,7 hartzen du. Bere dentsitatea 

0,58 da. Beraz, ez da oso ugaria testu mota honetan. Besteetan bezalaxe, 
hemen ere antzeko banaketa ikusten da entziklopedietako testuetan.  

 
Ordezkapen lexikalak analizatzeko lexema nominalak analizatu 

behar dira. Ikuspuntu formaletik begiratuta ez du zertan aldaketarik egon 
aurrekariaren eta anaforaren artean. Biak kasu eta numero berean egon 
daitezke (izena+ determinatzailea). Bien arteko ezberdintasunak semantika 
mailakoak dira. Hemen hiru erlazio semantiko-mota bereizi ditugu: 
hiponimia, sinonimia eta testu barruko sinonimia. 

 
 

-Hiponimia erlazioa 
 

 
(61) “..Horrela entzimak eratzen dira, amilasa esaterako, hidratazio-fasean alearen 

almidoi eta proteina batzuk garagardoari zaporea ematen dioten dextrina 
bihurtzen dituztenak, eta aurrerago hartzituko den maltosa ere eratzen da. 
Segidan, handik lortutako produktua lehortu egin behar da estufan. Hidratazio-
prozesuan lortu den substantzia lehorra...”(Garagardoa, GE,50. testua) 
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(62) “...Kautxu hitza hango cauchuc termino indigenatik dator. Nolanahi ere 

denbora asko iragan beharko zuen substantzia hori...” (Kautxua, GE, 51. 
testua) 

 
(63) “...kautxuaren propietateak hobetuak gertatzen dira. Horren ondoren, material 

hori...” (Kautxua, GE, 51. testua) 
 

(64) “Erreakzio horien araberakoa da zementuaren balioa. Lortutako produktuari 
klinker esaten zaio...” (Zementu, EHE, 39. testua) 

 
(65) “ Hortzore-hodietan gertatzen den prozesuaren antzekoa da. Zilindroaren 

barnean dagoen metala,...” (Extrusioa, PE, 13. testua) 
 

(66) “...Gaur egun zeramika-objektuak etxeko tresnak eta apaingarriak izateaz 
gain, bere ezaugarriengatik zeramika produktuak industria alor askotan 
erabiltzen dira. (Zeramika, EHE, 46. testua) 

 
(67) “Zetarra, zeta-tximeletaren beldarra edo larba da. Intsektu hau 

lepidopteroaren ordenakoa da eta taldeko guztien...” (Zetarra, GE, 54. testua) 
 

(68) “Pieza huts edo baoak serie handitan fabrikatzeko (botilak, kasu), beira 
puzteko makina automatikoak erabiltzen dira, orduko 2.000 ale baino gehiago 
ekoziten dutenak....” (Beira-piezen prestakuntza, PE, 21. testua) 

 
(69) “Likore. Edari bizia, hainbat gai destilatuz,...” (Likore, LHE, 4. testua) 

 
(70) “Hausnarkariek oso denbora gutxian landare asko irensten dute. Elikagaiak 

ahotik zuzenean urdailaren lehenengo barrunbera,...” (Hausnarkari, EHE, 37. 
testua) 

 
(71) “Errumean belarra pilatu eta hartzitu ondoren, erretikulu-an janaria ore 

bihurtzen da eta ahora bidaltzen da(...)Azkenik abomasotik elikagaia hestera 
igarotzen da eta hemen zati bat odolera joaten da. (Hausnarkari, EHE, 37. 
testua) 

 
(72) “Belarjaleak direnez, talde honetako espezie askok goi-barailan ez dute 

ebakortzik...” (Hausnarkari, EHE, 37. testua) 
 
-Sinonimia. Oso gutxi dira sinonimia bidezko ordezkapenez ikusi diren 
anaforak. Hona hemen zenbait: 

-  
(73) “ Ogi mota asko dira, egiteko moduaren arabera: ogia egiteko zer labore mota 

erabiltzen den (garia, oloa,...), bihia osorik edo zahi gabe erabiltzen den,...” 
(Ogia, LHE, 6. testua) 

 
(74) “...kapulua mutur batetik zulatu eta tximeleta irteten da, baina zeta-haria 

alferrik galduz,...Horrelako galerarik gerta ez dadin, krisalidak hil eginbehar 
dira...” (Zetarra, GE, 54. testua) 

 
(75) “Geyserrak iturri edo isurgune termal bereziak dira. Iturburura datorren 

ura...” (Geyserrak, PE, 20. testua) 
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(76) “Moldea lortzeko, eredua moldeatzeko kutxetan dagoen hareaz estaltzen da. 
Eredua aterata, barnean modeloaren forma duen hutsunea...”(Fundizioa eta 
moldeatzeko kolada, PE, 23. testua) 

 
 
-Ordezkapen lexikala testuaren barruan. Honelako kasuetan, testuaren 
kotestuari esker erlaziona daitezke bi terminoak –anafora eta bere 
aurrekaria–. Sail honetan ematen diren zenbait anafora aurrekari ebolutiboa 
duten anaforak ditugu122. (80) adibidean, esaterako, egurra ikatz bihurtzen 
da. Beraz, aipatzen den "ikatza" dagoeneko ez da  testu hasierako "egurra"; 
materia horrek jasan duen prozesuari esker hartu duen izaera eta izena 
berria da. 

 
(77) “...Gero su ematen zaio, eta egurra zeharo erre gabe pixkanaka egosten da; 

horretarako, suak airea har dezan, alboetan zuloak egiten zaizkio. Hamar egunen 
buruan ikatza egina dago....”(Txondor, EHE, 40. testua) 

 
Mota honetako ordezkapenetan, maiz, izenondo erakusleaz lagunduta 
aurkitu dugu anafora; modu horretara ziur dakigu zein den bere aurrekaria. 

 
(78) “ ...gaztaren masa nagusia izatera iritsiko diren flokuluak eratzen ditu. Bilgune 

hauek estu-estu elkarlotuz...” (Gazta, GE, 49. testua) 
 

(79) “...beirateak izango dituen (...) motiboa marraztu eta koloreztatu egin behar du 
egileak edo artistak. Original hori...”(Beiratea, EHE, 45. testua) 

 
(80) “...eta ondorioz hodeiak eratzen dira. Ukipen azal hauei hodei-fronte deitzen 

zaie” (Hodei-fronteak, PE, 17. testua) 
 

(81) “Magma-harriak batez ere silikatoz daude osatuak eta magma dute jatorri; 
Lurraren barruko jariakin hau...”(Harriak, GE, 53. testua) 

 
(82) “...eta ingurukoa baino presio atmosferiko txikiagoa daukan eskualdea da. 

Gune hau inguruko aire masa...” (Haize, EHE, 48. testua) 
 

(83) “..Sagarra urez ondo garbitu ondoren, birrindu edo jo egiten da (hazia puskatu 
gabe); pats hori...” (Sagardoa, EHE, 44. testua) 

 
 

4.1.5.  Anafora kontzeptualak.   
 

Esan bezala, anafora kontzeptualek anafora guztien % 11,34 osatzen 
dute eta beren dentsitatea % 1,40koa da analizatu ditugun testuetan. Horrek 
esan nahi du termino beraren errepikapena eta determinazioaren ondoren 
gehien ikusi den anafora mota dela, anafora pronominalen aurretik. Beraz, 
sendoa da anafora honen presentzia  azalpenezko testuetan. Ondoko 

                                           
122 Ikus IV. kapitulua. 
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grafikoan ikus daitekeenez, oso modu beretsuan agertzen da anafora hau 
aztertutako entziklopedietan. 
 
 

6.5.grafikoa: 
Anafora kontzeptuala entziklopediaz entziklopedia 

 
Beraz, aurreko mekanismoekin gertatzen den bezalaxe, honetan ere 

ez dago alderik entziklopedien artean, anafora eta entziklopedia 
independienteak dira;  horregatik edozein entziklopediatan anafora hau 
antzeko proportzioan agertuko da. 
 

Testuan aurretik aipatutakoa birformulatzea da anafora honen funtzio 
nagusia. Birformulazio horiek  mota ezberdinetakoak izan daitezke 
birformulatzen duten testu-zatiaren arabera: testu zati oso baten 
birformulazioa den, adibidez:  
 

(84) “... Harri txikiagoak erabiltzen direnean, bata bestearen gainean eta poliki-poliki 
aurrera egiten dutela jarri behar dira,(...). Egitura honek, ordea,...” (Ganga, GE, 
56. testua). 

 
  Kasu honetan, esaterako, “egitura honek” aurreko zati osoa 
berreskuratzen du (harri txikiak, bata bestearen gainean jarrita eta poliki-poliki 
aurrera egiten dutela jarrita); baina ideia, termino edo kontzeptu bakar bat ere 
birformula dezake, adibidez:  
 

(85) “...Likoreak usain eta zapore txarrak ezabatzearren, zahartzen uzten dira; 
zahartze aldi honek...” (Likore, LHE, 4. testua). 

 
 Birformulazio guztiak nominalizazio batez egiten dira gehienetan 

eta horregatik autore batzuek nominalizazio izena  ematen diote 
mekanismo honi (hiponimia bidezko nominalizazioak). (de Weck, 1991, 
Rosat, 1995).  
 

Dentsitate orokorra: anafora nominalak eta anafora 
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Berreskuratze moduari dagokionez (nominalizazio izaera), guk 
aztertutako testuetan, batzuk lexikalizatu gabe daude –generikoak direla 
esango dugu– (adibidez: modu horretan, era horretara, hala, etab.) edo 
antzeko moduan eginiko berreskurapenak. Adibidez:: 

 
(86) “Irteerako zuloan zentraturik eta zuloa baino txikiagoa den pieza jarriz gero 

(piezaren eta zuloaren ertzen artean tartea uzteko moduan), piezak hodi forma 
hartuko du. Era horretan,...” (Fabrikazio-metodoak: Extrusioa, PE, 13. testua) 

 
...eta beste batzuk lexikalizatuta daude eta aurrekoek baino informazio 
gehiago ematen dute (prozesu hau, metodo honek, teknika honek, 
adierazpen hori, etab.) edo antzera eginiko berreskurapenak. Adibidez: 
 

(87)  “..Bulkanizazioa zuzenean egin daiteke, kautxuari nahi den forma 
emateko matrizedun prentsetan; prozedura hau jarraitzen da...” 
(Kautxua, GE, 51. testua) 

 
 Hirugarren modu bat ere ikusi da, aurretik emandako informazioa 

baino gehiago ematen duena (adibidez: “Jarduera bolkanikoekin zerikusirik 
duten jarduera horiek…”.) edo informazioa modalizatuta ere ager daiteke ( 
adibidez: “ erreakzio konplexu hauek”). Adibidez: 

 
(88) “...Era honetara, lurrinaren eta uraren zorrotada bortitza kanporatzen da. 

Jarduera bolkanikoekin zerikusirik duten gertaera horiek ikusgarriak...” 
(Geyserrak, PE, 20. testua) 

 
 Beraz, aurretik emandako informazioa birformulatze eta 

determinatze hutsa izan daiteke edo horiez gain, informazioa gehitu eta 
modalizatu ere egin dezake anafora mota honek. Gehitzen duen informazio 
motaren arabera sailka daitezke anafora hauek: kalifikatzaileak, 
rekapitulatzaileak, zehaztaileak, etab. Guk analizatu ditugun testuetan 
ikusitako anafora kontzeptual gehienek prozesu batekin (fabrikazio/ osatze/ 
funtzionatze prozesua) edo prozesuaren urrats batekin dute zerikusia. 
Horregatik, birformulatzeko erabili diren lexema gehienak prozesu edo 
prozedura batekin erlazionatzen ditugu. Hona hemen hauetariko zenbait: 
prozesu honetan, eragiketa hau, egitura honek, metodo hori, teknika hau, 
azterketa hauei esker, prozedura hau, etab. Ikusten denez, kasu guztietan 
izenondo erakuslearekin lagunduta agertzen da. 
Hona hemen zenbait adibide: 
 

(89) “...Gero zenbait produktu gehitzen zaizkio(..) eta honek esnea loditu eta matoi 
bihurtzen du. Lan honi gatzatzea edo matoitzea deritzo. Prozesu honetan, 
kaseina izeneko...” (Gazta, GE, 49. testua) 

 
(90) Koagulazio propietateak hobetzeko, gatza eta koloremaileak ere gehitu ohi 

zaizkio. Eragiketa hau egin ondoren....” (Gazta, GE, 49. testua) 
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(91) “..Zementua urarekin nahasten denean, orea denborarekin loditu eta gogortu 

egiten da, eta prozesu horretan beroa askatzen du.” (Zementu, EHE, 39. 
testua) 

 
(92) “...Mamiaren umotzea oso konplexua da, eta bakterioek eta lizunek egiten dute; 

prozesu horretan proteinen hidrolisia gertatzen da...” (Gazta, LET, 34. testua) 
 

(93) “ Xurgatzea. Prozesu honen bitartez pasatzen dira ura eta uretako gatz 
mineralak...”(Elikagaien xurgatzea, LET, 29. testua). 

 
(94) “..DNA markatu hori daukan haztegia lau zatitan banatzen da, zati bakoitzari 

trataera kimiko ezberdina ezartzen zaio, molekulak dituen lau baseetatik bat 
hausten duena, eta base hori ezabatzen duena. Prozesu horretatik ateratzen 
diren zatiak...” (DNAren sekuentziazioa, LET, 32. testua) 

 
(95) “...lurrinak likidoari eragiten dion presioa areagotu egiten da lurrinketa 

gerarazten duen oreka sortu arte; ontzia betetzen duen lurrinari asetzaile deritza. 
Fenomeno hau sortarazten duen presioa lurrin presioa da....”(Lurrin, EHE, 38. 
testua) 

 
(96) “ ...U=1/2 QV=1/2 Q/c= ½ CV. Adierazpen hori edozein kondentsadorerentzat 

erabil daiteke, orokorra da."( (Energia kondentsadoreetan, LET, 26. testua) 
 

(97)  “...geroz eta indar handiagoa hartzen ari da metodo hau, edateko uraren beharra 
areagotuz doan neurrian. Eragiketa hori ere, distilazioz egiten da...” 
(Distilazioa, GE, 58. testua) 

 
(98) “...hodia betetzeko erabili den gaiarekin duen elkarrekintzaren araberako 

lastertasunean, halako moduan ezen, (...), proteinak bata bestearekin bereizteko 
moduan geratzen diren. Teknika horrekin baina, ezin izaten da proteina 
garbirik lortu, eta zenbait bider errepikatu behar izaten da prozesua hodi 
desberdinetan....” (Kromatografia, LET, 31. testua) 

 
Beste batzuetan prozesuarekin edo urratsarekin batera informazio gehiago 
ematen da anafora kontzeptualaren bidez: erreakzio metaboliko hauetan; 
Berotze prozesua; Arrisku hori; Harreman onuragarria da; Bitarteko 
kimiko honekin, etab. Hona hemen adibide bat: 

 
(99) “Mastozitoen mintzean elkarren ondoan dauden bi IgE molekulekin batzen da 

lehenik alergenoa. Batasun horrek aldaketak eragiten ditu(..) eta horren 
ondorioz, histaminak askatzen dira. Bitarteko kimiko horrekin batera beste gai 
asko askatzen dituzte...” (Alergia, LET, 33. testua) 

 
Kasu bakarren batean birformulatzen duen terminoak ez du izenondo 
erakuslerik eramaten: 

 
(100) “...Onddoak xurgatzeko gatzak eta ura landarera pasatzen dira, eta onddoak 

landaretik berriz, karbono hidratoak eta gai nitrogedunak xurgatzen ditu. 
Harreman onuragarria da bi organismoentzat (mutualismoa). Arrazoi 
horregatik, zuhaitz mota jakin...”(Elikagaien xurgatzea , LET, 29. testua) 
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(101) “Bi kasuetan molekula-multzo batek (...) beharrezkoa duen energia hartzen du 
likidoaren gainazaleko tentsioa gainditu eta atmosferan sakabanatzeko. 
Fenomenoak intentsitate....” (Lurrin, EHE, 38. testua) 

 
(102) “...Metala hozketaz solidifikaturik dagoenean, pieza moldetik atera daiteke. 

Eragiketa ongi burutzeko, ...” (Fundizioa eta moldeaketa kolada, PE, 23. 
testua) 

 
 

-Batzuetan mekanismo honek kontzeptu bat definitzeko balio du: 
 

(103) “ Esne freskoa bost eta hamar mila litroko ontzi handietara isurtzen da eta 
ontziok dituzten berotze sistemekin(...)Gero zenbait produktu gehitzen 
zaizkio(..) eta honek esnea loditu eta matoi bihurtzen du. Lan honi gatzatzea 
edo matoitzea deritzo....” (Gazta, GE, 49. testua) 

 
(104) “...Gas horiek presiozko ontzi metalikoetatik datozen gomazko mangeretatik 

iristen dira sopletera. Prozedura honi soldadura autogeneoa 
deritzo.....”(Soplete oxiazetilenoa, PE, 24. testua) 

 
(105) “...Urez eta mineralez osatutako multzo honi izerdi gordina deitzen zaio....” 

(Elikagaien xurgatzea, LET, 29. testua). 
 
(106) Kasu batzuetan, oso erreakzio gogorra izaten da, eta odol presioa jaitsiarazi, 

bronkioloak uzkurtu eta heriotzea eragiteraino ere irits daiteke. Erantzun mota 
honi anafilaxia deitzen zaio.(Alergia, LET, 33. testua) 

 
 

-Anafora kontzeptualaren bitartez tema berri bat sartzen da. Kasu horietan 
nominalizazioa tema berriaren osagarria edo aditzaren osagarria da. 

 
(107) “...Piezak soldatzeko lehenik elkar ukitzen jartzen dira, eta sopletearen beroaz 

urtu egiten da juntura-ingurua. Baldintza horietan metalak nahastu egiten 
dira...” (Soplete oxiazetilenoa, PE, 24. testua) 

 
(108) “...Piezaren gainean eginiko presioak deformazioak sortarazten ditu, hasierako 

eitea aldatuz, nahi den forma lortu arte. Eragiketa hauek errazteko, forma 
egokia duten...” (Forjaketa, PE, 14. testua) 

 
(109) “..Errefinaketaren lehen urratsa distilazio zatikatua izan ohi da;(...)baporizazio 

selektiboa egiten ohi zaio nahaste horri, poliki-poliki berotuta. Teknika honez 
gain beste hainbat metodo osagarri dago: difusio termikoa,...Dena den prozesu 
hau maila bateraino egiten da,......” (Errefinaketa, EHE, 47. testua) 

 
(110) “...Baina erregaitarako erabiltzen diren produktuak, cracking-etik lortzen dira, 

alegia, (...); askotan erreakzio konplexu hauek katalizatzaile bidez egiten dira. 
Prozesu horretatik lortzen diren hidrokarburo gaseosoak...” (Errefinaketa, PE, 
47. testua) 

 
-Esan bezala, anafora kontzeptual batzuek ez dute ia informaziorik ematen; 
lexikalizatu gabeko anaforak direla esango dugu eta beren funtzioa gaiaren 
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hurrenkera mantentzea da. Izen generalizatzaileak  (era, modu, kasu, etab.) 
eta izenondo erakuslea da azpi mota honen formarik arruntena. 

  
(111) “Zilindroaren barnean dagoen metala, enbolo batez bultzatzen da presio handiz. 

Aipatu era horretan, enboloaren presiopean...” (Extrusioa, PE, 13. testua) 
 

(112) “...blokeren bat bi euskarrien gainean, ataburu modura, jartzea da. Kasu 
honetan, presioak bertikalak dira(.....). Harri aroko monumentu megalitikoak eta 
baita tenplu greziarrak ere, era horretan eraikitakoak dira. (Ganga, GE, 56. 
testua) 

 
(113) “ ...Batzutan handitu edo txikitu egin behar da presioa, distilazioa errazteko; 

kasu horietan, presiozko ...” (Distilazioa, GE, 58. testua) 
 

(114) “Hozte hori Lurraren barruan edo kanpoaldean gerta daiteke, eta era horretara 
hainbat harri mota sortzen dira....”(Harri, LHE, 10. testua) 

 
(115) “.. Q karga eroale batetik bestera garraiatu eta gero, bi eroaleen arteko 

potentzial-diferentzia hauxe izango da: V=Q/C. Hala, potentzial zero duen 
eroaleari –Q karga izango da, eta bestean...” (Energia kondentsadoreetan, LET, 
26. testua) 

 
 

Anafora biltzailea. Anafora kontzeptualaren azpi-sail bat dugu anafora 
mota hau; nominalizazio bakar batean birformulatzen ditu zerrenda batean 
emandako kontzeptuak. Beraz, anafora honek bere aurretiko edo atzetiko 
zerrenda-aleak bildu egiten ditu, izena ematen die eta determinatu egiten 
ditu. Aztertutako testuetan, gehienetan, zerrendaren aurrean joaten da, 
adibidez: 
 

(116) “Gero, zenbait produktu gehitzen zaizkio, hala nola, azido laktikoa eta txekor 
gazteen gatzagia...."  Gazta, GE, 49. testua ). 

 
Gutxi batzuetan, halere, zerrenda ostean joaten da, adibidez: 
 

(117) ”Gazta egiteko honako pausuak eman behar dira: gatzatu, prentsatu, gatza eman 
eta ondu. Fabrikazio industrialean fase guzti hauek eskala...” Gazta, GE, 49. 
testua).  

 
Zerrendatutako nozioak izendatzeko balio duen nozio bakarra osatzen du 
nominalizazio honek. Hona hemen zenbait adibide:  
 
-Zerrendaren ostean ematen den nominalizazioa: 

 
(118)  “...Irinaz eta urez bakarrik osatutako orea labean errez gero opil zapal gogor 

bihurtuko litzateke. Hori dela eta, legamia ere gehitzen zaio oreari. Ondoren gai 
horiek guztiak ongi nahastu eta oratu behar dira....”(Ogia, LHE, 6. testua) 
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(119) “... Papergintzarako oinarrizko urrats hauek ematen dira: 1) Zuhaitz enborrei 
azala kendu,...2) Zur zuntzei (...). 3) Zuntzak askatzeko (...). 4) Oreari (...). 5) 
Amaigabeko (...). Gaur egun ez dira paper lantegi guztietan egiten lehen bi 
urratsak, beste lantegi...”(Papergintza, LHE, 8. testua) 

 
(120) “ Zementua....eta kararri, buztin eta margaren nahasketa berotuta lortzen da. 

Hiru arroka hauen konbinazioa xehetu...” (Zementu, EHE, 39. testua) 
 

(121) “...Erradiaktibitate bidez markatutako teknikak, zati jakin bat hausteko teknikak 
eta elektroforesi teknikak dira metodo erabilienak....”(DNAren sekuentziazioa, 
LET, 32. testua) 

 
Zerrenda aurretik ematen den nominalizazioa 

 
(122) “Gero, zenbait produktu gehitzen zaizkio, hala nola, azido laktikoa eta txekor 

gazteen gatzagia...." (Gazta, GE,49. testua) 
 

(123) “Osagai nagusiak alea, lupulua, ura eta legamia dira...”(Garagardoa, GE, 50. 
testua) 

 
(124) “Nagusiki gehigarri batzuk eranstean datza kontua (sufrea batipat) 

eta....”(Kautxua, GE, 51. testua) 
 
(125) “Kautxuak aplikazio ugari dauzka: landugabea, oinetako-zoletarako eta 

itsasteko gometarako...eta bulkanizatua, berriz, gainerako aplikazioetarako 
(pneumatiko, motelgailu,...)”...(Kautxua, GE, 51. testua) 

 
(126) “..Plastikoak produktu amaituak bihurtzeko hainbat metodo daude, hala nola, 

konpresio bidezko moldeaketa,...”(Plastikoa, GE, 52. testua) 
 

(127) “...portzelana gogorrak hiru osagai ditu: kaolina, feldespatoa eta 
kuartzoa....”(Portzelana, EHE, 41. testua) 

 
(128) “...Prozesu mekanikoan zura ore bihurtzeko prozedura fisikoak (ehoketa, 

konprimaketa, etab) erabiltzen dira soilik. (...) Kimikoan, ordea,(...).Aditiboak 
eransten zaizkio (kargak, kolak, koloratzaileak, etab)..” (Papera, EHE, 42. 
testua) 

 
(129) “...Azken fase honi dagokionean, dekorazio-teknika eta baliabideak anitzak 

dira (bernizak, koloreak,...)(...)Bestalde eta erabilitako materialaren arabera, 
zeramika-mota desberdinak bereizten dira: buztin-lana, loza,...(...). Gaur egun 
zeramika-objetuak etxeko tresnak (komun-ontziak,..) eta apaingarriak 
(axuleiuak, adibidez) izateaz gain, bere ezaugarriengatik (gogortasuna, 
erresistentzia handia,...)(..)industria alor askotan erabiltzen dira. Hala nola 
eraikuntzan,.....”(Zeramika, EHE, 46. testua) 

 
(130) “...Biltzen dituzten familien artean kamelidoak (gameluak, dromedarioak,...), 

zerbidoak (oreinak, ...) girafidoak,...”(Hausnarkari, EHE, 37. testua) 
 

(131) “...Arkitekturan gehien erabilitako arku-motak, erdi-puntuko arkua eta arku 
gotikoa edo zorrotza dira, baina ferra-arkua,...”(Ganga, GE, 56. testua) 

 
 



 272

- Anafora kontzeptualen atala bukatzeko, azken sail honetan batu ditugu  
aditz sintagma edo perpausa oso bat IS batez berreskuratzen diren kasuak. 
Izenaren lexema aurreko aditz baten erro berekoa da. Beraz aditza 
nominalizatua dela esango dugu. Honelako kasu banakaren batzuk ikusi 
dira. Hona hemen zenbait adibide: 

 
(132) “Ogi orea, irina eta ura nahastuz osatzen da, eta nahastura horri gatza eta...” 

(Ogia, LHE, 1991-95, 6. testua) 
 

(133) “...masa hotza da masa beroari saka egiten diona. Bultzada honek...”(Hodei-
fronteak, PE,17. testua) 

 
(132) adibidean, nominalizazioaz gain ordezkapen lexikala ere egiten da: 
saka- bultza. 
 

(134) “: magma edo laba hoztean eta trinko bihurtzean eratzen diren harriak. Hozte 
hori Lurraren barruan edo kanpoaldean...” (Harri, LHE, 10. testua) 

 
(135)  “ ...Aire-masen higidura bertikalek presio atmosferikoaren baldintzak aldatzen 

dituzte eta aldaketa horiek haizeak orekatzen dituzte....(Haize, EHE, 48. 
testua) 

 
(136) “Mastozitoen mintzean elkarren ondoan dauden bi IgE molekulekin batzen da 

lehenik alergenoa. Batasun horrek aldaketak eragiten ditu(..) eta horen 
ondorioz, histaminak askatzen dira. Bitarteko kimiko horrekin batera beste gai 
asko askatzen dituzte...” (Alergia, LET, 33. testua) 

 
Laburbilduz, esan daiteke anafora kontzeptualak garrantzi handia 

duela testu mota honetan, bere bidez ziurtatzen baita kasu askotan jarraipen 
tematikoa eta gaiaren kontzeptualizazioa. Gainera, anafora honek 
kontzeptuak laburtzeko eta birformulatzeko duen dohaina dela eta, oso 
balioanitza suertatzen da kontzeptuen hurrenkera mantentzeko eta, halaber, 
gai berriak tematizatzeko. Bestalde, berreskurapena ziurtatzen du (anafora 
bere aurrekariarekin erraz identifikatzen da), kasu gehienetan izenondo 
erakuslearekin lagunduta agertzen baita. Bestalde, anafora honek trama 
orokorrak ere lotzen ditu, kasu gehienetan paragrafo osoak birformulatzen 
baititu; modu horretara, irakurlearen ulermena erraztu egiten du, testuaren 
edukia laburtu eta gogorarazten baitzaio. 

 
 

4.1.6. Asoziazio bidezko anaforak 
 

Anafora mota honek, gainerako anaforen % 3,31 osatzen du eta bere 
dentsitatea 0,40 da. 6.6. grafikoan ikus daitekeenez, gainerako anaforen 
antzera, balore beretsuak jaso dira entziklopedietako testuetan. 
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Asoziazio bidezko anaforetan, erreferentziakideko anaforetan ez 
bezala, testuan sartutako entitatea berria da (Prince, 1981; Gundel eta kol.; 
1993; Berrendoner, 1994; Kleiber eta kol., 1994); baina, arestian esan 
bezala, interpretatua izateko, testuan aurretik aipatu aurrekari batekiko 
menpekotasun erlatiboa izan behar du. Testu mota honetan aurkitutako 
erlaziorik ohikoenak fabrikazio prozesuarekin erlaziona daitezkeen  

 
 

6.6. grafikoa: 
Asosiazio bidezko anaforaren dentsitatea 

 
entitateak dira. Esaterako, elaborazioa eta metodoak; fabrikazioa eta 
osagaiak; garagardoaren fabrikazio prozesua eta hartzidura prozesua;  
prozesua eta osagaiak; ogiaren fabrikazio prozesua eta legamiaren 
hartzidura; prozesua eta lehen urratsa eta abar123. Hona hemen zenbait 
adibide: 
 

(137) “Garagardoaren elaborazioan gertatzen den prozesu biokimikoa da, dagoen 
konplexuenetakoa. Orain berriki baino ezin izan da lortu bertan gertatzen diren 
erreakzioak zehazki esplikatzea; ordura arte inor ez zen ausartzen duela 
ehundaka urtez gero erabiltzen ziren metodoak aldatzera.” (Garagardoa, GE, 
50. testua) 

 
(138) “...Garagardoak garrantzizko papera jokatu du gure zibilizazioan eta Aintzin 

Aroan ere egiten zuten. Hala ere, orduko garagardoak seguraski ez zuen 
zerikusirik gaur edaten dugunarekin. Osagai nagusia garagarra izan ohi 
zen..”(Garagardoa, GE, 50. testua) 

 
(139) “Joan zen mendearen erdialdean kalitate handiko garagardoa fabrikatzea lortu 

zen hartziduraren prozesua perfekzionatu zenean....”(Garagardoa, GE, 50. 
testua) 

 
(140) “...Ondoren gai horiek guztiak ongi nahastu eta oratu behar dira nahastura egoki 

bat lortu arte. Legamiaren hartziduran sortzen den karbono 
anhidridoak,...”(Ogia, LHE, 6. testua) 

 

                                           
123 Ikus "Asoziazio bidezko anafora" "Testualizazio mekanismoak" kapituluan (ikus IV.kapitulua). 
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(141) “Papera egiteko hazkuntza azkarreko koniferoen zura erabiltzen da gaur egun. 
Lehen urratsa paper-orea fabrikatzea da; prozesu mekanikoa..” (Papera, 
EHE, 42. testua) 

 
(142) “..dena den prozesu hau maila bateraino egiten da, osagai askok propietate 

fisiko eta kimikoak oso antzekoak dituzte eta ez da...”(Errefinaketa, EHE, 47. 
testua) 

 
(143) “Gehien erabiliriko materialak burdinurtua (fundizio grisa), altzairua, 

aluminioa, brontzea....dira. Prozesua eredu edo modeloaren eraiketaz hasten 
da...”(Fundizioa eta moldeaketa kolada, 23. testua) 

 
 
Beste erlazio mota batzuk ere ikusi dira testu hauetan, hala nola, fenomeno 
baten ondorioak: beroa edo hotza tenperatura aldaketekin; bultzada 
ibilbidearekin, esaterako. 
 
 

(144) “Behe latitudeetatik datorren aire-masa beroren bat hotzagoa den beste aire-
masa batean barneratzen denean, bien artean ukipen-zona sortzen da, honen bi 
alboetako tenperaturen artean alde nabarmena dagoelarik...”(Hodei-fronteak, 
PE, 17. testua) 

 
(145) “...Bultzada honek, batetik, eta dentsitateen arteko aldeak, bestetik, fronte 

beroaren gainazala ibilbidearen norantzan makurtzea eragiten dute, ...” (Hodei-
fronteak, PE, 17.testua) 

 
Jakintza orokorrekin zerikusia duten erlazioak, esaterako, osotasuna atalak 
erlazioa (Kleiber,1999)124 (zuhaitza/enborra) (substantzia/molekulak); edo 
materia eta bere ezaugarriak (materia/masa) edo kontzeptualagoa oraindik,  
edozer gauza egiteko materia bat behar dela, edo, ogia egiteko nahastura 
bat egin behar dela, edo sopletearekin mozten diren materiak metalak 
direla, etab. 
 

(146) “...Kautxu naturala zuhaitz amazoniar batetik ateratzen da, nahiz eta gaur egun, 
Afrikan eta Asiako Hegoekialdean ere zuhaitz horren landaketa handiak eginak 
dauden. Latex izenarekin ezagutzen den izerdia, enborrean egindako ebaki 
batzuetan jaso...”(Kautxua, GE, 51. testua) 

 
(147) “...Kimikoki, isoprenoaren polimeroa da substantzia hau eta horrek esan nahi 

du, molekulek katea luzeak eratzen dituztela...”(Kautxua, GE, 51. testua) 
 

(148) “...ogia egiteko zer labore mota erabiltzen den (garia, oloa, garagarra edo 
zekalea), bihia osorik edo zahi gabe erabiltzen den, nahastura urez edo esnez 
osatzen den,...”(Ogia, LHE, 6. testua) 

 
(149) “...Osagaiak xehetu, nahastu eta labera - labe birakariak gehienetan- sartzen 

direnean, hasieran masak bere pisuaren herena galtzen du......”(Zementu, EHE, 
39. testua) 

                                           
124 Azalpen gehiagotarako, jo "Testualizazio mekanismoak" kapitulura. 
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(150) “...Aintzinatean, espezieak eta zeta ziren Ekialdeko produkturik 
preziatuenetakoak. Bai elaborazio-teknika eta bai zetarraren hazkuntza, arretaz 
gordetako sekretuak ziren Txinan; handik zetozen, Pertsia zeharkatu eta gero, 
Europan saltzen ziren oihalak..”(Zetarra, GE, 54. testua) 

 
(151)  “..Mozketarako, lehenik berotu egiten da pieza sopletearen sugar arruntaz. 

Metala gori dagoenean, oxigenoaren...”(Soplete oxiazetilenoaren bidezko 
soldadura, PE, 24. testua) 

 
(152) “Piezaren gainean eginiko presioak deformazioak sortarazten ditu, hasierako 

eitea aldatuz, nahi den forma lortu arte. (Forjaketa, PE, 14. testua) 
 

(153) “Errefinaketa. Normalean petrolio gordina ez da zuzenean erabilgarria, 
produktu egokietan transformatu behar da....”(Errefinaketa, EHE, 47. testua) 

 
(154) “...egur bat edo beste materialen bateko blokeren bat bi euskarrien gainean, 

ataburu modura, jartzea da. Kasu honetan, presioak bertikalak dira...” (Ganga, 
GE, 56. testua) 

 
(155) “...Orea prestatu ondoren, orria eratu behar da. Antzina, prozesu hau eskuz 

egiten zen; gaur egun paper-tira jarrai luzeak eta handiak sortzen dituzten 
makinak daude...” (Papera, GE, 57. testua) 

 
(156) “..Sagardoa prozesu naturalaz burutzen da eta %4-5 alkohol inguru izaten du. 

Sagarra bildu eta leku lehorrean gordetzen da...”(Sagardo, EHE, 44. testua) 
 

(157) “Gimnospermo ezagunenak koniferoak (pinuak) dira. Ugalketa organoei kono 
esaten zaie, eta batzuk...”(Gimnospermoen ernalketa, LET, 30. testua)  

 
 
4.2. Anafora pronominalak 
 

Esan bezala, anafora pronominalek anafora guztien % 9,24  osatzen 
dute. Eta proportzio hori oso modu beretsuan mantentzen da analizatu 
ditugun entziklopedia guztietan, ondoko taulan ikus daitekeenez: 

 Gogora dezagun, Garciak (1999) ere antzeko datuak ikusi dituela 
testuliburuetako testuetan: anafora pronominala %12, 02.  
 

6.9.taula: 
Anafora pronominalen errepresentagarritasuna %tan entziklopedia ezberdinetan eta guztira. 

 
LHE PE LET EHE GE Guztira 
6,99 5,66  7,31  3,66  8,23  6,62 

 
Beraz, esan daiteke anafora mota hau oso urria dela testu mota 

honetan, anafora nominalen bitartez gauzatzen baita kohesio mekanismoa, 
proportzio handi batean behintzat. 
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Hona hemen anafora pronominalen dentsitatea entziklopedietan: 
 

6.10.taula: 
Anafora pronominalen dentsitatea entziklopedietan eta batez besteko balioa. 

 
LHE PE LET EHE GE Guztira 
 0,84 0,78 0,90 0,44 0,89 0,79 

 
Ikusten denez, eta dentsitateari dagokionez, anafora pronominalen 

banaketa oso antzekoa da entziklopedia guztietan. Eta esan bezala, 
desoreka handia dago anafora nominal eta pronominalen artean (ikus 6.7. 
grafikoa) 

6.7. grafikoa: 
Dentsitate orokorra: anafora nominalak eta pronominalak 

 
 

Hona hemen hurrenez hurren aztertu ditugun anafora pronominalen 
balioak, ezaugarriak eta adibideak: 
 

 
4.2.1. Izenordain erakuslea 
 
Anafora pronominaletan berau da maiztasun handienaz agertzen dena 
(anafora pronominaletan % 61,63). Anafora guztien %4,08 da eta bere 
dentsitatea 0,48koa da. Ondoko grafikoan ikus daitekeenez, antzeko 
balioak ikusi dira lau entziklopediatan; GE entziklopedian, berriz, besteetan 
baino maiztasun handiagoa ikusi da. 
 
 Izenordain erakusleak termino bakarra edo testu zati oso bat 
berreskura dezake. Horrez gain, katafora modura ere ikusi da adibide bakan 
batzuetan.  
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6.8.grafikoa: 

Izenordain erakuslea azalpenezko testuetan 
 

 
Izenordain hau deklinabideko kasu ezberdinetan agertzen dela ikusi 

da, eta, beraz, parte hartzen duen perpausean hainbat funtzio bete ditzake. 
 Batzuetan, izenordaina antolatzaile baten zatia osatzen du (hori dela 
eta, honen ondorioz, horiez gainera, honen ondoren, etab.). Beraz, kasu 
horietan antolaketa eta kohesio-mekanismoak gainezarririk gertatzen dira. 
 

Anafora honek nahasmendu handia sortu ohi du, besteak beste, 
aurrekari posible bakarra izateaz gain, bere aurrekaritik oso hurbil egon 
behar baitu, anaforak ongi funtziona dezan. Horrez gainera, euskarazko 
gramatikak beste oztopo bat eransten dio: generoa ez markatzeagatik 
sortzen duena. Azken urteotan anafora honetaz hainbat gomendio (Zabala, 
1996)  eman izan dira; horietako bat, katafora modura funtzionatzen 
duenean “hau, honek,....” forma erabiltzea gomendatzen da eta anafora 
modura funtzionatzen duenean, berriz, “hori, horrek” formak hobestea. 
Alabaina, aztertutako testuetan ez da gomendio hori betetzen. Analizatu 
ditugun kasuetan bata zein bestea erabiltzen da, eta kasu batzuetan biak ere 
erabiltzen dira testu berean. 
 
Hona hemen anafora honen zenbait adibide: 
 
-Termino bakarra berreskuratzen dutenak 
 

(158) " ... Gero, zenbait produktu gehitzen zaizkio, hala nola azido laktikoa eta txekor 
gazteen gatzagia (hausnarkarien liseriketa-aparatu abomasotik ateratako 
likidoa) eta honek esnea loditu.." (Gazta, GE, 49. testua) 

 
(159) " eta orea eratzen da; hau, berotzen jartzen da(...). Lupuluak substantzia 

mingots bat askatzen du, eta hori da garagardoari bere zapore berezia ematen 
diona,..." (Garagardoa, GE, 50. testua) 
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(160) " bien artean ukipen-zona sortzen da, honen bi alboetako tenperaturen artean 
alde nabarmena dagoelarik.."(Hodei-fronteak, PE, 17. testua) 

 
(161) " Zeramika lanak egiteko prozesuan lehenik buztina (eta honi gogortzeko 

eransten zaizkion materialak) urarekin nahasten da orea egiteko. ..."(Zeramika, 
EHE, 46. testua) 

 
(162) " ...Ondoren, kapuluak ur berotan sartzen dira haien substantzia zementatzailea, 

serizina, bigundu eta kardatzea errazteko. Eskuila-zurdetan hari-muturrak 
kateatuta geratzen dira;(...) eta normalean hari bakoitzetik 700 bat metro zeta 
gordin lortzen da. Hau bainu alkalinoan egosi..."(Zetarra, GE, 54. testua) 

 
(163) "...soldadura ona galaraziko luketen oxidoen eraketa ekiditeko, materia 

desoxidatzaileak erabiltzen dira; hauek, sugarraren berotan urturik, estali egiten 
dute soldagunea.." (Soplete oxiazetilenoaren bidezko soldadura, PE, 24. testua) 

 
(164) "... Metala gori dagoenean, oxigenoaren irteera irekitzen da, eta horrek “erre” 

egiten du metala, mozketa eginez."(Soplete oxiazetilenoaren bidezko soldadura, 
PE, 24. testua) 

 
(165) "...errefinaketan hiru eraldaketa-prozesu aplikatzen dira: petrolio gordina 

osagaietan banatzea, hauen egitura molekularra kimikoki 
aldatzea..."(Errefinaketa, EHE, 47. testua) 

 
(166) "... molekulak ioitan banatzen dira eta hauek disolbatzaileari biltzen zaizkio.." 

(Meteorizazio kimikoa, PE, 15. testua) 
 

(167) "...Haizeen norabidea indar desberdinen eraginaren menpe dago, horien artean, 
Lurraren errotazioa dago...."(Haize, EHE, 48. testua) 

 
(168) "..eta glaziar kontinentalak, Antarktikan hedatzen direnak bezalakoak; hauek 

izotza pilatu ahala..." (Glaziarra. GE, 55. testua) 
 

(169) ".... Era honetan ore likatsu bat lortzen da, eta honi kola eransten 
zaio,.."(Papera, GE, 57. testua) 

 
(170) "...Horrela lortutako paperari, akabera-eragiketa bat edo gehiago egiten zaizkio, 

hala nola: kalandraketa, lisaketa edota satinaketa. Hauek funtsean,..." (Papera, 
GE, 57. testua) 

 
(171) "... muztioa lortzen da. Hau upelean gordetzen da..."(Sagardoa, EHE, 44. testua) 

 
(172) "... Garaia baino lehen arbolatik erortzen diren sagarrak baztertu egiten dira; 

zizare-sagarrak dira horiek..."(Sagardo, EHE, 44. testua) 
 

(173) "... sustraiko sistema baskularreko hodiak ere badira noduluan, eta horiek 
arduratzen dira bakterioek behar dituzten azukreak..."(Noduluak, LET, 27. 
testua) 

 
(174) "...Mikrospora bakoitzetik mikrometofito bat(..)sortzen da mitosi bidez, eta hori 

da polen alea...."(Gimnospermoen ernalketa, LET, 30. testua) 
 
-Testu-zati bat berreskuratzen dutenak 
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(175) "...Kimikoki, isoprenoaren polimeroa da substantzia hau eta horrek esan nahi 
du, molekulek katea luzeak eratzen dituztela kiribiltzeko joerarekin..."(Kautxua, 
GE, 51. testua) 

 
(176) "..eta horrela, kautxuaren propietateak hobetuak gertatzen dira. Horren 

ondoren, material hori.."(Kautxua, GE, 51. testua) 
 

(177) " Irinaz eta urez bakarrik osatutako orea labean errez gero opil zapal gogor 
bihurtuko litzateke. Hori dela eta, legamia ere gehitzen zaio oreari. ..."(Ogia, 
LHE, 6. testua) 

 
(178) " Gero feldespatozko gainestaldura jartzen zaio eta bigarren aldiz 1.250-1.450º 

C-tan erretzen da. Horren ondorioz gogortu egiten da oso,..."(Portzelana, EHE, 
41. testua) 

 
(179) ."... Egitura honek ordea, erraz samar erortzeko arriskua izaten du eta agian 

horrek ekarri zuen gangaren ideia. ..."(Ganga, GE, 56. testua) 
 

(180) "Ganga osatzen duten harri edo bestelako elementuek, beren lekuan 
mantentzeko baldin badira, elkarri eta horma eustaileari eragiten dioten 
bultzadari esker da. Hauetan, presioa bertikala ezezik, horizontala ere 
bada.."(Ganga, GE, 56. testua) 

 
(181) "...lerro zuzen eta angeluak kupularen kurbara egokitzeak sortzen zuen arazoa 

planteatu zen. Hori konpontzeko, petxinak asmatu ziren,..."(Ganga, GE, 56. 
testua) 

 
(182) "...azkenik, eremu finkatzailea dago, zelula bakteriodunak dauden eta 

nitrogenoa finkatzen den tokia. Horiez gainera,.." (Noduluak, LET, 27. testua) 
 

(183) "...Polen alearen zelulak polen hodia eratzeak ez du zertan berehala gertatu. 
Batzuetan urtea baino gehiago igarotzen da hori baino lehen...." 
(Gimnospermoen ernalketa, LET, 30. testua) 

 
 
-Katafora modura funtzionatzen du 
 

(184) " eta hau egiten da, garagardoa azkenik iragazi, pasteurizatu eta, 
botilaratu,..."(Garagardoa, GE, 50. testua) 

 
4.2.2. Izenordain eta izenondo posesiboa (3. pertsona) 
 

Gutxi batzuetan, izenlagun posesiboaren bitartez ere determinatu 
egiten da. Izenordainik ez da ikusi aztertutako testuetan. Alabaina, 
izenondoaren bitartez berreskuratu egiten da erreferentea; horregatik izan 
dugu kontuan gure sailkapenean. Hona hemen adibide bat: 
 

(185)  " Hausnarkariak herbiboroak dira eta animalia gehienak bezala, ezin dute 
zelulosarik liseritu. Beren liseri-aparatuaren diseinuari esker, ordea, eta..." 
(Hausnarkari, EHE, 37. testua)  
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Adibidean, “beren” hausnarkarien ordez ematen zaigu, modu 
horretara hitz honen errepikapena saihestuz.  

 
4. 2.3. Izenordain zehaztugabea 

 
Aurrekoen antzera oso urriak dira hauek ere. Testu mota honetan 

anafora guztien % 2,28 osatzen dute eta beren dentsitatea 0,26koa da. Hona 
hemen zenbait adibide: 

 
(186) "...eta zenbaiti (...) begiak ernatzen zaizkio; beste zenbaiti kea ematen zaie..." 

(Gazta, LHE, 9. testua) 
 
(187) "...batzuk funtsezkoak ezaugarriak ematen dietenak, eta besteak osagarriak,..." 

(Harriak, GE, 53. testua) 
 

(188) "..arrak bata bestearen ondoren sartuko dira, ordenan...."(Eskuzko hariztaketa, 
PE, 22. testua) 

 
(189) "bi motatakoak dira; bata biraketakoa eta bestea bararren ardatzean 

aurreratzekoa...."(Eskuzko hariztaketa, PE, 22. testua) 
 

(190) "..eta kasu batzuetan ezta letaginik ere..."(Hausnarkari, EHE, 37. testua) 
 

(191) "...Harri txikiagoak erabiltzen direnean, bata bestearen gainean eta poliki-
poliki aurrera egiten dutela..." (Ganga, GE, 56. testua) 

 
(192) "...nahasketa substantzia desberdinak lortzeko, bakoitzaren irakite-puntuaren 

arabera egiten da..." (Distilazioa, GE, 58. testua) 
 

(193) " Urtu, arragotu eta aroa eman, hirurak arragoa edo galdaratan egiten 
dira..."(Beiragintza, LHE, 7. testua) 

 
(194) "..betetzen bada, bata eta bestearen gainaldeen..."(Elkar komunikaturiko 

hodien printzipioa, LET, 25. testua) 
 

(195) "...isurkari batek besteari buruz duen intentsitatea..." (Elkar komunikaturiko 
hodien printzipioa, LET, 25. testua) 

 
(196) "Q karga eroale batetik bestera garraiatu eta gero, bi eroaleen arteko..." 

(Energia kondentsadoreetan, LET, 26. testua) 
 

(197) "Kondentsadore bat, bertako eroale batetik bestera karga garraiatuz karga 
daiteke...."(Energia kondentsadoreetan, 26. testua) 

 
(198) "...eroale baten potentziala zero da eta bestearena, berriz, V. 

Beraz,....."(Energia kondentsadoreetan, 26. testua) 
 

(199) " Hiru pieza dituen jokoak dira, izatez, torlojuen antzekoak, 1,2,3, zenbakiak 
dituztenak, lehenengo biek hariztapen konikoa dute, hirurek luzetara artekak 
eginda..." (Eskuzko hariztaketa, PE, 22. testua) 
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4.3.Beste anafora batzuk (horrela, hemen, bertan,  hortik, 
handik, ordura arte, horretarako...) 
 

Anafora multzo honetan lekuzko adberbioak sartu ditugu batik bat. 
Anafora mota horrek  guztien %4,58 osatzen du. Eta bere dentsitatea 
0,55ekoa da. 
 

Entziklopedia ezberdinetan antzeko balioak ikusi dira, gainerako 
unitateen antzera.  
Hona hemen zenbait adibide: 
 

(200) " (...) Fabrikazio industrialean fase guzti hauek eskala handitan gauzatzen dira. 
Esne freskoa bost eta hamar mila litroko ontzi handietara isurtzen da eta ontziok 
dituzten berotze sistemekin, esnea pasteurizatu egiten da bertan, hartzi ez 
dadin...."(Gazta, GE, 49. testua) 

 
(201) "(...)Garagardoaren elaborazioan gertatzen den prozesu biokimikoa, dagoen 

konplexuenetakoa da. Orain berriki baino ezin izan da lortu bertan gertatzen 
diren erreakzioak zehazki esplikatzea; ordura arte  inor ez zen ausartu..." 
(Garagardoa, GE, 50. testua) 

 
(202) "(...) Kimikoki, isoprenoaren polimeroa da substantzia hau eta horrek esan nahi 

du, molekulek katea luzeak eratzen dituztela kiribiltzeko joerarekin; hortik 
kautxuaren propietate elastikaok..." (Kautxua, GE, 51. testua) 

 
(203) “...zetarren hazkuntzan, arretaz gordetako sekretuak ziren Txinan; handik 

zetozen...”(Zetarra, GE, 54. testua) 
 

(204) “...gero bildu egiten da lurpean, (...), eta hor pixkanaka-pixkanaka berotzen 
da...” (Geyserrak, PE, 20. testua) 

 
(205) “..Ontziaren azken partera iristean, beira-xafla solidoa da (...). Hortik 

aurrera..(Beira piezen prestakuntza, PE, 21. testua) 
 

(206) “...beraz, azkenekoetara pasatzen da ura. Horrela, zelulaz zelula...”(Xurgatzea, 
LET, 29. testua) 

 
(207) “...errotorearen paletetara bideratzen dira, bertan energia zinetikoa....”(Francis 

turbina, PE, 16. testua) 
 

(208) “(...) Gero, izotza haranean behera jaisten da, geldiro-geldiro benetako ibaia 
bihurtuz, eta glaziarraren mihia eratzen du. Mihia bukatzen den lekuan aurreko 
morrena sortzen da. Hemen glaziarrak garraiatutako material guztiak....” 
(Glaziarra, GE, 55. testua) 

 
(209) “Landareen kloroplastoetan gertatzen da batez ere, bertan baitago 

klorofila...”(Fotosintesi, LHE, 5. testua) 
 

(210) “..itsasoeta urak lurrintzean, bertan urtuta zeuden gatzak..” (Harri, LHE, 10. 
testua) 
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(211) “ ...zilindro bilbatuak erabiltzen direnean errotograbatua esaten zaio. Horrela 
grabaturiko inpresio-zilindroak...”(Sakongrabatu, EHE, 43. testua) 

 
(212) “...zortzi bat egun geldi edukitzea komeni da, horrela azukre gehiago egiten 

baitzaio....”(Sagardo, EHE, 44. testua) 
 

(213) “...Hau kupelean gordetzen da eta bertan bi irakinaldi izango ditu....” 
....”(Sagardo, EHE, 44. testua) 

 
(214) “ Garrantzia duen magnitudea potentzial-diferentzia da. Horregatik zehaztuko 

da...”( Energia kondentsadoreetan, LET, 26. testua) 
 

(215) “..azterketa sakonak egin dira gai honi buruz. Horrela jakin da nola infektatzen 
dituzten bakterio finkatzaileek landareen sustraiak ...”(Noduluak, LET, 27. 
testua) 

 
(216) “...eta, barruko aldera hazi ahala, infekzio harizpia edo korda sortzen da. Hortik 

sartzen dira bakterioak...”(Noduluak, LET, 27. testua) 
 

 
4.4. Esapide metadiskurtsiboak 
 

Esapide metadiskurtsiboak ez dira anaforak propioki, baina sail 
honetara ekarri ditugu testua antolatzeaz gain testuan gai berria sartzeko 
erabil daitezkeelako. Mekanismo honek, gainera, testu osoaren edo 
paragrafo osoaren gaia tematizatzen du. Aztertu ditugun testuetan 
gainerako anaforen % 1,84 da mekanismo honen errepresentagarritasuna.  
Eta bere dentsitatea 0,12koa. Baina datu horiek ez dute errealitatea islatzen, 
mekanismo honek betetzen duen funtzioagatik (testu, testu fase edo 
sekuentzia osoa antolatu eta tematizatu), ezin baitu dentsitate handirik izan 
testuan.  

 
6.9.grafikoa 

Esapide metadiskurtsiboen dentsitatea azalpenezko testuetan 
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Horregatik, maiztasuna ikusteko, beste datu hau erabili dugu: 
analizatutako testuetatik %36,66an ikusi da honelako mekanismo bat, eta 
gutxi batzuetan bi ere ikusi  dira (%11,66). 6.9. grafikoan ikus daiteke 
perpausa metadiskurtsiboen banaketa entziklopedia guztietan.  
 

Perpausa metadiskurtsiboak, gehienetan, fabrikazio prozesu osoa edo 
honen urrats bat aurkezteko erabiltzen da testu mota honetan, esaterako:  
 

(217) “ (...) Fotosintesi prozesuan bi aldi bereiz daitezke: 1) Aldi argitsua(...). 2) 
Aldi iluna(...). “(Fotosintesi, LHE, 5. testua).  

 
Lehengaiak edo beste gai batzuk sailkatzeko ere maiz erabili da mekanismo 
hau, esaterako,  
 

(218) “(...)Sagardotarako sagarra hiru multzo nagusitan sailkatzen dira heltze-
garaiaren arabera: goiztiarrak (irailean bilduak), bitartekoak (urrian eta azaro 
hasieran bilduak) eta berantiarrak (azaro betean bilduak). 
Horietako(...)”(Sagardo, EHE, 44. testua) 

 
Hona hemen ikusi diren zenbait adibide: 
 

(219)  “(...)Papergintzarako oinarrizko urrats hauek ematen dira: 1) Zuhaitz 
enborrei azala kendu,(...)2) Zur zuntzei(...)3) Zuntzak askatzeko orea eho. 4) 
Oreari almidoi(...)5) Amaigabeko zinta baten gainean ...”(Papergintza, LHE, 8. 
testua) 

 
(220) “(...)Erreakzio kimikoaren mota kontuan hartuta hiru talde handi egin 

daitezke: materialaren disoluzio hutsa (...)”(Meteorizazio kimikoa, PE, 15. 
testua) 

 
(221) “(...) Normalean errefinaketan hiru eraldaketa-prozesu aplikatzen dira: 

petrolio gordina (...)banatzea, hauen egitura molekularra kimikoki aldatzea eta 
arazketa-prozesuak.(...)”(Errefinaketa, EHE, 47. testua) 

 
(222) “(...) Jatorri eta eratze-prozesuaren arabera hiru harri-mota bereizten 

dira: magma-harriak edo eruptiboak, sedimentarioak eta metamorfikoak. 
Magma-harriak(...)”(Harriak, GE, 53. testua) 

 
Perpausa metadiskurtsiboak direla eta, kate anaforikoak modu ezberdinez 
osatzeko moduak dakartzagu hona. Egiteko bi modu ikusi dira: 

 
1) Perpausa metadiskurtsiboak zerrenda soilari egiten dio sarrera 

(elementuen etiketatze soila ematen da), eta zerrenda honen ale 
bakoitza hurrengo anafora baten aurrekari bihurtzen da. Horrela 
hurrenez hurren, zerrendaren ale guztiak berreskuratzen dira 
testuan zehar beraiei buruzko informazioak zabaltzeko edo 
sakontzeko. Hona hemen horrelako adibide bat: 
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(223) ““(...) Okintzan, funtsean, hiru aldi bereizten dira: orea osatzea, orea 
legamiaz harrotzea eta labean erretzea. Ogi orea irina eta ura nahastuz osatzen 
da, eta nahastura horri gatza, eta ore biguna osatzeko, gantza edo olioa gehitzen 
zaizkio. Irinaz eta urez bakarrik osatutako orea(....). Hori dela eta legamia ere 
gehitzen zaio oreari. Ondoren gai horiek guztiak ongi nahastu eta oratu behar 
dira(...). Gero ore harrotua zatitu eta labean erretzen da(...)” (Ogia, LHE, 6. 
testua) 

 
2) Perpausa metadiskurtsiboak zerrenda sartzen du, baina 

zerrendaren atal bakoitzari buruzko azalpenak zerrendatzearekin 
batera azaltzen dira. Modu hau aurrekoa baino korapilatsuagoa 
da. 

 
(224) “Aire beroz osaturiko masa lekualdatu egiten dela kontuan harturik, bi motatako 

fronteak berezi behar dira: fronte beroan, edo aurreko frontean, masa beroak 
aurrera egiten du hotzagoa bultzatuz; eta fronte hotzean, edo ondoko frontean, 
masa hotza da masa beroari saka egiten diona. Bultzada honek,(...)(Hodei-
fronteak, PE, 17. testua) 

 
4.5. Paratestuari erreferentzia 
 
 Aukeratutako testuetan oso urriak dira honelako anaforak. Horrek ez 
du esan nahi entziklopedia horietan marrazki, taula edo paratestuko beste 
baliabiderik erabiltzen ez denik. Kontuan izan behar da aukeratutako 
testuek beren mugak zituztela, eta, hainbat arrazoi medio, aukeratutako 
testuetan ez da erreferentzia handirik egiten testu-inguruko paratestuetako 
elementuez. Entziklopedia bakar batean ez da ematen honelako anaforarik, 
baina, analisirako aukeratu dugun testuen izaeragatik justifikatuta dago 
hori125.  
 

(225) "...irudian ikus daitekeen..." (Hodei-fronteak, PE, 17. testua) 
 
(226) “....Gazta mundua oso konplexua da, eta aberatsa oso gazta motetan eta 

zaporeetan (2. Taula)”(Gazta, LET, 34. testua) 
 

(227) “...zelularen paretan burrunbea eratzen hasten da (3. Irudia).” (Noduluak, LET, 
27. testua) 

 
(228) “...Prozesuaren emaitza gisa nodulua osatzen da (4. Irudia)” (Noduluak, LET, 

27. testua) 
 
 
 
 
 

                                           
125 Hori hobeto ulertzeko ikus 1. eranskinean aztertutako testuak. 
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5.Ondorioak 
 
Azalpenezko testu entziklopedikoen izen kohesioaren analisitik bi ondorio 
mota atera ditugu: lehena, testu-genero honen karakterizazioari dagokiona, 
eta bigarrena, testu-genero honen erabilera didaktikoari dagokiona. 
 
5.1.Azalpenezko testu entziklopedikoaren izen kohesioaren 
ezaugarriak 
 
a)Azalpenezko testu entziklopedikoan izen kohesioak garrantzi handia 
du eta horregatik, protagonismo handia du anaforak. De Weck eta 
Schneuwly-k (1994) esan bezala, garrantzi horren arrazoia testu mota 
honek duen erreferentzia kronologikoan egon daiteke, bertan, ekintzen 
kateamendua egileen (actants) bidez ziurtatzen baita. Anaforen dentsitatera 
etorriz, gure testuetan ikusitakoa –8/9 hitzeko anafora 1 
 
b) Anafora motei dagokienez, garbi ikusi da anafora nominalak direla 
nagusi testu mota honetan. Gaiaren izaera, eta horrek eskatzen duen 
abstrakzio maila izan daitezke fenomeno honen arrazoi; hirugarren 
arrazoia, gaiak testuan zehar duen hedapena izan daiteke126. Baldintza 
horiek betetzeko zehaztasuna behar da, eta jakina da izena –izen sintagma– 
dela baldintza hori bete dezakeen unitaterik egokiena. 
Antzeko emaitzak ikusi dira Garciak (1999) aztertutako ikasleentzako 
testutiluruetako testuetan. De Weck-ek eta Schneuwly-k (1994) aztertutako 
ikasleen testu informatiboetan, ordea, anafora nominalak dira nagusi. 
Ezberdintasun horiek ulertzeko, gogora dakartzagu arestian aipatu bi datu 
garrantzitsu: a) testu informatiboak (jolas baten azalpena) eta azalpenezko 
testuak (prozesua azaltzen duen testua) ezberdin funtzionatzen dute; b) 
euskarak eta frantsesak ezberdin funtzionatzen dute.  
 
c) Errepikapena eta determinazioa dira maizen ikusi diren anaforak. 
Errepikapenak oinarrizko jarraipen tematikoa ziurtatzen du testu osoan 
zehar eta fabrikazio edo osatze prozesu testu fasean atal ezberdinak 
artikulatzen ditu. Bi funtzio horiez gain gai orokorra eta berriaren sarrera 
ere ziurtatzen du. Anafora-bilbe nagusian maiz ikusten da errepikapena eta 
testuaren atal handiak zeharkatzen ditu. Tartean bigarren mailako beste 
anafora-bilbeak zeharka dezakete bilbe nagusia. Anafora pronominalak 
ezin du bete errepikapenak betetzen duen funtzioa. 

                                           
126 De Weck eta Schneuwly-k (1994) diotenez, argudio testuan kohesioa bigarren mailako mekanismoa 
dugu. Testu mota honetan sartzen diren gaiak asko izanik, oso hedapen laburra daukate testuan zehar. 
Fenomeno honen kontra jarria dugu azalpenezko testuan gertatzen dena, bertan gai iraunkorra izateaz 
gain, oso hedapen luzea daukate gaiek testuan, oso arrunta baita testu osoa edo testu fase osoa 
zeharkatzen duten anafora-bilbeak ikustea. 
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Determinazioa gehienetan bilbearen bigarren elementua izaten da. 
Askotan bilbearen lehendabiziko elementua “generikoa” da. Ohikoa da 
testu mota honetan erlatibozko perpausa bidezko determinazioa. 
 
d)Anafora kontzeptuala. Anafora kontzeptualak funtzio garrantzitsua 
betetzen du testu mota honetan: esandakoa bildu, laburtu, izena eman eta 
determinatu egiten du gehienetan. Beraz, aurretik esandakoaren ixte 
funtzioa betetzen du, eta aldi berean, gai berria tematizatzen du. Oso 
elementu baliagarria da ulermena errazteko eta kontzeptualizazioa 
gauzatzeko. Testu edo sekuentzia-mailan aritzen da. Perpausaren hasieran 
lekutzen da anafora hau gehienetan. 
 
e) Ordezkapen lexikalak. Anafora-bilbeen barnean hurrenkera tematikoa 
ziurtatzen dute. Maila lokalean funtzionatzen dute eta ondoz ondoko 
berreskurapena ziurtatzen dute soilik. 
 
f)Asoziaziobidezko anafora. Aipatu anafora honen izaera dela eta,  
–aurrekariarekiko menpetasun erlatiboa– garrantzizkoa da anafora honen 
kokapena zaintzea. Aurkitu ditugun erlaziorik arruntenak hauexek dira: 
elaborazioa eta metodoak; prozesua eta osagaiak; prozesua eta urratsak; 
etab. Fabrikazio prozesuaren testu atalean ikusi da gehienetan. 
 
g) Aurrekari ebolutiboa duten anaforak. Aztertu ditugun testuak 
bideratzen duten gaien izaera dela eta, maiz ikusi dira erreferente 
ebolutiboa duten anaforak.  
 
h)Izenordainak. Anafora pronominalak maila lokalean aritzen dira soilik 
eta ezin dute testu fase osoan aritu. Izenordain erakuslea izan daiteke 
horren salbuespena ("eso" gazteleraz edo "hori" euskaraz), baina maiz 
arazoak sortzen dira aurrekaria identifikatzeko. Euskaraz, gainera, generoa 
markatzen ez denez, horien funtzioa gehiago murrizten da oraindik. 
Euskaraz erakusleen erabilerarako emandako gomendioa (Zabala, 1996) 
(kataforarako “hau” “honek” erabiltzea eta anaforarako “hori” “horrek”) ez 
da betetzen aztertutako testuetan. 
 
i)Anaforak eta testu antolaketa. Anaforen funtzio nagusia kohesioa bada 
ere, ikusi dugun zenbait anafora, kontzeptualak, izenordain erakusleak, 
etab., testuaren antolaketan ere zeregin handia dute. 
 
5.2.Azalpenezko testu entziklopedikoaren erabilera didaktikoa 
 

I. kapituluan esan bezala, testu-generoek bitartekaritza lana egiten 
dute hizkuntzaren ikaskuntzan: ikaslearen eta hizkuntzaren arteko 
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bitartekaritza-lana. Didaktikaren helburua hizkuntzaren erabilera bada, eta 
“testu-generoa” bada erabileraren adibiderik esanguratsuena, didaktikarako 
eskuragarriena eta erabilgarriena testu-generoa dugu. Beraz, testu-
generoaren ezaugarriak jakitea ezinbesteko baldintza dugu  honen aplikazio 
didaktikorako. 
 

Azalpenezko testu entziklopedikoaren izen kohesioari dagozkion 
ezaugarriak ikusi ditugu baina, jakina, ezaugarri guztiak ezin dira 
irakatsi/ikasi aldi berean, besteak beste, konplexutasun ezberdinekoak 
direlako. Testu-genero honetan ezaugarri bakoitzak duen garrantzia 
ikusirik, eta horien konplexutasuna kontuan hartuta, aplikazio 
didaktikorako proposamen baten  lehen hurbilpena eskaintzen dugu. 

 Edukiak aukeratzeko azalpenezko testuaren ezaugarriak eta ikasleen 
ekoizpenetan ikusitako arau-hausteak izan ditugu kontuan (gaia aurkeztu 
gabe, anafora mota gutxi, besteak beste, ordezkapen lexikala, anafora 
kontzeptuala,…), anafora-bilbe laburrak, etab. Ondoko taulan laburtzen 
ditugu ikusitako edukiak eta horien sekuentziazioa. Alabaina, kontuan 
izango dugu eduki horiek erabat deskontestualizatuak ematen ditugula 
hemen, eta modu egokian testu motetan eta Sekuentzia Didaktiko 
ezberdinetan integratu beharko genituzkeela. 
 
Hona hemen azalpenezko testu-generoaren barnean edukien sekuentziazioa 
–errazenetik zailenera–: 
 

6.10.taula: 
Azalpenezko testuaren edukien sekuentziazioa. 

 
Edukia Anafora mota Anafora-bilbeak 
Izenburua eta testu hasieran 
gaiaren berreskurapena 

-titulua 
-errepikapena 
-determinazioa 

-bilbe bakarra: ez dago bilbe 
ezberdinen gurutzamendurik 

Testu zati osoak tematizatzeko -azpi-izenburuak 
-errepikapena 
-determinazioa 
-perpausa metadiskurtsiboa 

-bilbe bakarra (idem) 

Enumerazioak eta anafora 
biltzailea 

-errepikapena 
-determinazioa (erlatibozko 
perpausen bidez) 
-anafora biltzailea 
-izenordain erakuslea 

Bilbe bakarra (idem) 

Gai bakarra duen azalpenezko 
testua: animalia baten bizitza, 
esaterako. 

-errepikapena 
-determinazioa 
-ordezkapen lexikala 
-anafora kontzeptuala 
(hastapena) 
-izenordain erakuslea 

-anafora-bilbe luzea  
-anafora bilbe labur bat edo 
beste nola tartekatu 

Bi hurrenkera tematiko paralelo 
dituen testua: bi animalia, 

-izenordain erakuslea 
-errepikapena 

-anafora bi bilbe nagusi 
-anafora bilbe labur bakarren 
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klima,...konparaketa -determinazioa 
-ordezkapen lexikala 
-anafora kontzeptuala 
-anafora biltzailea 
 

bat 

Anafora-bilbe ezberdinak aldi 
berean ematen direnean 

-errepikapena 
-determinazioa 
-izenordain erakuslea 
-anafora kontzeptuala 
-asoziazio bidezko anafora 
-..... 

-anafora bilbe nagusia  
-hainbat bilbe labur gurutzatzen 
direnak 
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VII. kapitulua 

 
Emaitzak: Ikasleen testuen analisia 
 
Sarrera 
 

Enuntziakeraren ikuspuntutik ikasleek ekoiztutako testuek irakasleak 
emandako kontsignari erantzuten diote, espero genuen bezala. Beraz, 
guztietan, “melokotoiaren kontserba fabrikazio prozesua deskribatzen” da 
modu batean zein bestean. Horrek esan nahi du testu guztietan azalpen-
sekuentzia bat ematen dela. Azalpenezko sekuentzia hori testu osoko atalik 
garrantzizkoena da eta ikasle guztiek ekoiztu dute. Guztira 80 testu 
analizatu ditugu: 40 talde esperimentalekoak eta 40 kontrol taldekoak (20 
A1, 20 A2, 20 B1 eta 20 B2)127. Kapitulu honetan zehaztu ditugu lau testu 
multzo horien artean aurkitutako ezberdintasunak, testu hauek dira alderatu 
ditugunak: A1 eta A2 testuak; B1 eta B2 testuak; A1 eta B1 testuak eta A2 
eta B2 testuak. Ikusi diren ezberdintasunak espero genituenak dira, hau da, 
oro har talde esperimentalean aurretestutik ondotestura aldaketa 
nabarmenak eta anitzak daude; kontrol taldeko aurretestutik ondotestura, 
ordea, aldaketa gutxi eta motelak ikusi dira.  

Aipagarria da, halere, eta hau ezusteko datua izan da, kontrol taldeko 
ikasleak talde esperimentalekoak baino trebeagoak direla analizatutako 
alderdi gehienetan. Baina, espero genuen bezala, talde esperimentaleko 
ikasleek kontrol taldekoek baino gehiago ikasi dute aurretestutik 
ondotestura. Diferentzia horiek honako lau alderdietan aztertu ditugu: 
testuaren luzera, testuaren antolaketa eta mintzagaia, testualizazio 
mekanismoak (izen kohesioa eta izen-kohesioko arau-hausteak) eta kontuan 
hartze enuntziatiborako mekanismoak. Izen kohesioa eta izen-kohesioaren 
arau-hausteak dira horietatik sakonen aztertu ditugun ezaugarriak. 

VIII. kapituluan zehaztasun handiagoz aztertu ditugu testu 
entziklopediko kanonikoen eta ikasleen testuetako zenbait ezaugarri modu 
kontrastiboan. Alderaketa hau oso interesgarria da, bertatik atera baitaiteke, 
testu kanonikoak eredu modura hartuta, zein den ikasleen garapen maila. 
Modu horretara jakin dezakegu non aurkitzen diren ikasleak  ikaste 
prozesuari dagokionez. 

                                           
127 Adierazteko modua errazteko, hemendik aurrera honela ezagutuko ditugu: A1, Talde esperimentalaren 
aurretestua. A2, talde esperimentalaren ondotestua. 
B1, Kontrol taldearen aurretestua. B2, Kontrol taldearen ondotestua. 
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Testuen ezaugarri nagusiak:  
 
1. Testuen luzera 
 

Testuaren luzerak, bera bakarrik hartuta, ez du adierazten testuak 
ekoizteko aparteko gaitasunik. Halere, hemen, besteak beste, anaforen 
dentsitatea kalkulatzeko atera da datu hau. Adierazgarriak dira, bestalde, 
zenbait ikerketetan aditzera emandako datuak: nagusiek ikasle gazteek 
baino ekoizpen luzeagoak egiten zituzten (De Weck 1987; Apothéloz 1995, 
besteak beste). Horrez gain, dagokigun  testuan (azalpenezko testua) 
garrantzi handia du informazioak (nola idatzi, zer idatzi ez badugu?). Hori 
dela eta, SDkoaren tailer batean informazio motak landu dira. Ildo honetan, 
aipagarri ikusten da ikasleek oroimenean gordeta eduki ditzaketen 
ezagutzak eta bere kabuz erabili ahal dituztenak "kontserben" testua 
ekoizteko, bideotik jaso duten informazioaren osagarri modura. Dakigunez, 
ikasle guztiek jaso dute informazio berbera bideotik eta litekeena da, bertan 
aipatu ez den informaziorik izatea eta erabiltzea. Arrazoi guzti horiek direla 
medio, informazio kantitatearen bilakaera ere erakutsi nahi izan dugu gure 
lan honetan (ikus 7.1.taula eta 7.1.grafikoa). Datu honek balio 
estadistikorik ez badu ere, kuantifikatzeak beste datu bat ematen digu. 
 

7.1.taula: 
Hitz kopurua batez beste A eta B ekoizpenetan 

 
 Hitz kopurua batez beste Muturreko balioak 

A1 117,45 74-204 
A2 143,25 87-218 
B1 113,8 74-202 
B2 137,3 68-327 

 
 

Talde esperimentaleko (A) 16 ekoizpenetan gehitu da hitz kopurua 
aurretestutik ondotestura eta kontrol taldean (B) 15 ekoizpenetan. Hitz 
kopuruari dagokionez, lehen begiradan ezberdintasun handirik ez dagoela 
ematen du: A taldean 25,8 hitzetan gehitu da aurretestutik ondotestura eta 
B taldean 23,5 hitzetan batez beste. Halere, 9B2 testuaren bilakaerari 
erreparatzen badiogu (136 aurretestuan eta 327 ondotestuan), konturatuko 
gara ezohiko bilakaera horrek desitxuratu egiten dituela B taldearen batez 
besteko balioak. 
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7.1.grafikoa: 
Hitz kopurua talde esperimentalean eta kontrol taldean aurretestutik ondotesturako bilakaera. 

 
Datuen argitan, esan daiteke A taldeko emaitzen bilakaera (A1 A2) 

interpretatzeko bi faktore nagusi daudela: batetik, bideo bera ikusi dute 
bigarren aldiz ondotestua egin aurretik, eta ondorioz, bigarren aldiz 
ikustean, lehenengo aldian baino datu gehiago jasotzeko aukera izan dute. 
Aukera beretsua izan dute, halere, B2 taldeko ikasleek eta horiengan ez da 
A koengan ikusten den bilakaerarik ikusi. Bestetik, dakigunez, testuaren 
antolaketa landu dugu SDan eta hauxe da bigarren faktorea, uste baita 
testuaren egituraketa (testu-sarrera, fabrikazioaren deskribapena eta 
ondorioak) lantzean, ikasleek testu-atal bakoitzerako informazio egokiak 
aurkitu nahi dituztela eta hortaz, ematen duten informazioa testuko bere 
tokian kokatu nahian informazio gehiago eta zehatzagoa jaso dutela. Beraz, 
esango dugu antolaketa barneratuta izateak lagundu diela ikasleei 
entzundakoa hobeto ulertzen eta, beraz, datuak jasotzen eta gogoratzen  
–datu gehiago eta zehatzagoak jaso baitituzte–128. Laburbilduz, A2ko 
ikasleek garbi zeukaten –gerora ikusi den bezala– testuaren egituraketa eta, 
halaber, testu-zati bakoitzari zegozkien informazio elementuak. Horregatik 
uste da, testuaren egituraketa ezagutzeak erraztu egiten duela datuen 
jasoketa. 
 
2. Testuen planifikazioa eta mintzagaia 
 
7.2. taulan adierazten den bezala, testu guztiek ez dute osaera bera baina 
guztiak azalpen testu modura sailkatu ditugu –guztietan deskribatzen baita 
kontserben fabrikazio prozesua–. 
 

                                           
128 De Weck-ek (1987, 135.or) eginiko lanean, ikasleek beraiek  ekoiztutako elkarrizketazko 
kontaketetan narrazioetan baino hitz gutxiago ekoizten dituzte eta autore honek honela 
interpretatzen du datu hau: narrazioak hiru sekuentzia izan behar du gutxienez, elkarrizketak, 
berriz, bakarrarekin nahiko du (bakar batean konta baitaitezke behar diren argumentu guztiak).  
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 Testu honetan hiru azpi-atal ikusi ditugu: sarrera, fabrikazio prozesua 
eta amaiera (ondorioak, gomendioak, etab). Esan bezala, fabrikazio 
prozesua da testu guztietan agertu den azpi-atal bakarra. Sarrera eta 
amaiera, aldiz, ez da guztietan eman. Hona hemen ekoiztutako testuen 
antolaketa-atalen datu kuantitatiboak: 
 

7.2. taula: 
Testuen azpi-atalak aurretestuetan eta ondotestuetan. 

 
    A1     A2     B1   B2 
 N % N % N % N % 
Fabrik.prozesua 1 5 -- -- -- -- 1 5 
Sarrera+fabr.prozs. 3 15 3 15 2 10 1 5 
Fabr.pro.+amaiera 6 30 2 10 4 20 --  
Sarr.+fabr pr.+am. 10 50 15 75 14 70 18 90 
Guztira 20 100 20 100 20 100 20 100 

 
Taularatutako datuetan ikus daitekeenez, talde bietako ekoizpenetan 

hobekuntzak daude aurretestutik ondotestura: talde esperimentalean hiru 
testu faseak ematen dituzten testuak %25 gehiago dira ondotestuan 
aurretestuan baino. Kontrol taldean, berriz, % 20 gehiago dira. Aurretik 
esan bezala, hobekuntza hori honako bi faktoreen eraginez gertatu dela 
uste da: bata, bi taldeek izan dutena, informazioa bi bider jasotzeko aukera, 
eta bestea, eta erabakiorrena, talde esperimentalak bakarrik izan duena, 
SDan testu-antolaketa lantzearen ondorio ikusten dena. Uste da, beraz, B 
taldeko ikasleek SDa landu izan balute, beren emaitzak oraindik gehiago 
hobetuko zituztela. 
 

Arestian esan bezala, aipagarria da talde esperimentalaren eta kontrol 
taldearen artean ikusi diren ezberdintasunak aurretestuetan; testuen 
planifikazioan ere talde esperimentaleko testu gehiagotan agertzen dira  
hiru antolaketa-atalak. Alabaina, ikusitako aurrerapenak nabariagoak eta 
sakonagoak dira kontrol taldekoek egin dituztenak aurrerago ikusiko 
dugun bezala. 
 

2.1. Testu faseak adierazteko modua da analizatu den beste alderdi bat. 
Testu batzuetan hiru faseak agertu arren ez da antolaketa aldetik bereizketa 
grafikorik egiten –parrafo bidez edo azpi-izenburu bidez–. Taularatu 
ditugun datuetan  berdin kontatu dira bi edo hiru parrafotan banatu izana. 
Alderdi gehienetan bezalaxe, honetan ere, talde kontroleko hasierako maila 
hobea da esperimentalekoa baino; azken honetan 7 ikasle dira parrafotan 
banatu gabeko testua ekoizten dutenak; 5, berriz, kontrol taldean. Baina 
ondotestuan, talde esperimentaleko ekoizpen guztiak parrafotan banatuta 
ematen dira eta kontrol taldean, aldiz, 3 dira parrafotan banatzen ez 
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dituztenak. Azpitituluen datuak ateratzeko, berriz, ez da kontuan izan 
horien kopurua. Nahiko izan da azpititulu bidez testua antolatuta egotea. 
Hona hemen ikusi diren emaitzak (ikus 7.3. taula). 
 

7.3.taula: 
Azpititulu eta parrafodun testuen banaketa. 

 
    A1     A2     B1   B2 
 N % N % N % N % 
Azpitituluak   2 10   2 10   8 40 15 75 
Parrafoak 11 55 19 90 15 75 17 85 
Banatu gabe   7 35 -- --   5 25   3 15 

 
Zehaztasun gehiagotara etorriz, esango dugu talde biek (A eta B) 

irizpide desberdinak izan dituztela kontuan testua antolatzerakoan –bai 
parrafotan bai azpititulutan testua banatzerakoan–. A2 taldean ekoizpen 
guztietako bigarren parrafoan “fabrikazio prozesuari” hasiera emateko 
hizkuntza markatzaile bat aurkitu dugu. Adibidez:  
 

(1) “Honela fabrikazio prozesua hasten da.// Lehenengo garbitu egiten dira...”(1-A2) 
 
(2)  “Mertxikak lantegira eramaten direnean(...)”(4-A2); Fabrikazio prozesua: 

Lehendabizi(...)(6-A2). 
 

(3) ”Zuhaitzean dagoen momentutik hasten da fabrikazio prozesua eta horretarako(...)” 
(8-A2).  

 
Bestalde, A2 taldeko ekoizpenetan ez da ia azpititulurik erabili testua 
zatitzeko baina horien ordez beste mekanismo batzuk ikusi dira:  
 
1) perpausa metadiskurtsiboak  
 

(4) “ Orain mertxikaren fabrikazio prozesua azalduko dizuet”(2-A2); “Guk 
urazukretakoak aztertuko ditugu” (3-A2);  

 
2) markatzaile kontzeptualak  
 

(5) “Fabrikazio prozesua  fruitua zuhaitzean dagoenean hasten da(...)” (20-A2);  
 
(6) “Mertxikak egiteko, lehendabizi garbitu(...)(17-A2);  

 
3) fabrikazio prozesuari hasiera emateko lerrozko integratze markatzaileak 
(hasteko, lehendabizi, lehenengo, etab.) 
 

(7) (“Hasteko, fabrikara eraman...”(11-A2); “Lehenengo mertxika 
onenak(...)”(14-A2).  
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Horiek guztiek adierazten digute gure idazle gazteek garbi daukatela 
bigarren parrafo hori –fabrikazio prozesua duena– testuaren sarrera-fasetik 
banatu beharra dagoela, eta, gainera, bere gaia fabrikazio prozesua dela. 
Horrez gain, A2 taldeko ikasleek hizkuntz unitate egokiak aurkitu dituzte 
 –perpausa metadiskurtsiboak, antolatzaileak– kasuan kasuan testuan 
adierazi nahi dutena adierazteko. 

    
Antzeko zerbait gertatu da hirugarren testu fasearen hasieran. Hona hemen 
A2 ekoizpenetan testu-atal honi sarrera egiteko parrafoa bereizteaz gain 
erabili diren mekanismoak:  
 
1) Gaiaren aldaketa adierazten diguten antolatzaileak –erosteko 
ekintzarekin zerikusia duen gaia–:  
 

(8) “Erosi aurretik(...)” (3-A2); 
 
(9)  “Erosketak egiteko orduan...”(7-A2); 

 
(10) “Produktua erostera joaten zarenean...”(9-A2) 

 
(11) “Erosterakoan...”(10-A2) 

 
(12) “Erosi baino lehen...”(17-A2) 
  

2) Kontsumitzaileekin erlazionatutako gaia, gomendioak, aholkuak, etab. 
Horietan erabilitako mekanismoak aurrekoen parekoak ditugu:   

(13) “Bukaera: Kontsumitzaileak erosteko etiketa...” (6-A2) 
 
(14)  “Aholku bat emango dizuet...”(20-A2);  

 
(15) “Bukatzeko aholku bat emango dizuet...”(16-A2);  

 
(16) “Kontuan izan behar dugu kalitatea(...)”(8-A2);  
 
(17) “Kontsumitzaileak etiketa begiratu behar du produktua...”(11-A2).  

 
3) Antolatzeko beste modu bat, oinarrizkoagoa –ez horren landua– ere ikusi 
da. Honelako kasuetan gaia da aldatzen dena, baina idazleak ez du 
markatzaile egokirik aurkitu gai berri horri sarrera egiteko. Horrelakoetan, 
parrafo aldaketa da gai aldaketaren adierazlerik garbiena129: 
 

(18) “ Jendeak konparatzen du produktua etiketari begiratuz....”(15-A2); “; 
 
(19)  “Kalitate ona badute zaila da aldatzea.(..)”(5-A2);  

                                           
129 Adibideak garbiago ikusteko jo 2. eranskinera. 
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(20) “Jendeak aukeratzeko obligazoa du, kalitate ona bada...”(14-A2). 
 

Deigarria da, bestalde, B2 taldeko ekoizpenetan azpitituluen erabilera, 
%75 baitira azpititulu bidez testu faseak markatzen dituztenak (% 10 dira 
A2ko ekoizpenetan ikusitakoak)130. Halere, arreta handiagoz analizatu 
ondoren, B2ko zenbait azpititulu modu atipikoan erabilita daudela ikusi da. 
Horrekin hauxe esan nahi dugu:  
 

a) B2 testuetatik % 40an hiru azpititulu baino gehiago daude. 
Esaterako, “(titulurik ez )+ azpitituluak: MERTXIKAK// POTOAK// 
KALITATE KONTROLA” (4-B2); “(titulurik ez)+ azpitituluak: 
MERTXIKAK// URAZUKRETAN// KALITATE KONTROLA// ETIKETA// 
KONTSUMITZAILEARI” (5-B2);  “titulua: TESTURATU + azpitituluak: 
BOTEA// KONTSERBATZERAKOAN” (6-B2); “titulua: KONTSERBAK + 
azpitituluak: PROZESUA// MUXIKA URAZUKRETAN// KALITATE 
KONTROLA// KONTSERBA TXARRAK” (7-B2); “(titulurik ez)+ 
azpitituluak: Mertxikak produzitzen// Poteak// Kontrola// Aholkuak” (8-B2);  

 
b) Azpititulu horietako batzuek ez dute testuaren fase osoa biltzen eta 
testuaren osotasuna eten egiten dute zenbaitetan. Hona hemen adibide 
bikotea(7-B2 eta 12B2): 

 
(1)   KONTSERBAK 
 
Nafarroako erribera produzitzaile handiena da. 
Kontsumitu produzitu baino gehiago egiten da 
horretarako egin dituzte hainbeste fabrika. 
Arboletatik egokienak hartzen dira, eta hotzean 
kontrolatzen dira itxaron behar badute. 

PROZESUA 
Lehenengo garbitu egiten dira, ondoren eskuzko 
aukeraketa egiten da, muxika tamainaren arabera 
aukeratzen dute, geroago hezurra kentzen zaie, 
hezurra kendu ondoren garbitu egiten dira, 
geroxeago ikustatu. 

MUXIKA URAZUKRETAN 
Muxikei urazukrea gehitzen zaie, geroxeago 
ontzitan sartzen dituzte eta azkenik (bañoan sartzen 
dituzte) 

KALITATE KONTROLA 
Igiene kontrola egiten dute, etiketatu eta kategoria 
ezberdinetan sailkatzen dituzte. 

KONTSERBA TXARRAK 
Itxura txarrak duten kontserbak gaitzetsi egiten dira. 
(7-B2) 

(2)   Muxika 
Urte guztian ez daude barazki guztiak, horretarako 
kontserbak daude. 
Nafarroako erribera produzitzaile handia da. 
Muxikaren prozesua arboletik hasten da, muxika 
aukeratu, muxika ikustatu, hotzak kontserbatu 
egiten du, garbitu, higienea ziurtatu, kalitatea, 
eskuzko aukeraketa, tamainoa aukeratu egiten da 
lana errazteko, hezurra kendu, hezurra behera 
jartzen da, azalkentze kimikoa eta beste bi 
ikustapen eta prest dago urazukretan sartzeko. 
Muxika urazukretan 
Hau pote hermetikoetan sartzen da, gero pixatu egin 
behar da, gero urazukrea gehitu egiten da, gero 
potea itxi eta mariabainoan sartzen da. 
 
               Kalitate kontrola 
Hau kalitate kontrola pasatzerakoan etiketatu egiten 
da. 
                   Merkatua 
Salmentan dagoenean lehenengo etiketa 
irakurtzen da, gero kontserbak kiratsa 
txarra duenean ebitatzea onena da. (12-B2)

                                           
130 Argiago ikusteko jo 2.eranskinera. 
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Laburbilduz, esango dugu, A2ko ekoizpenetako testuen 
planifikazioan garbiago ikusten direla testuaren hiru faseak (sarrera, 
fabrikazio prozesua eta amaiera –gomendioak,...–) eta horiek parrafoz 
lagundurik banatu direla  % 100etan; horrez gain, hizkuntz unitate egokiak 
erabili dira parrafo desberdin bakoitzeko gai berriari sarrera emateko. B2ko 
ekoizpenetan, aldiz, ikasleek ongi dakite parrafoak eta azpi gaiak 
desberdintzeko mekanismo aproposa dela azpitituluak erabiltzea. Ikasle 
horiek, ostera, zenbaitetan, ez dute mekanismo hori egoki erabili. Gure 
ustetan B2ko ikasleek ez dute oso garbi testu honen antolaketa, eta, beraz, 
ez dira ohartu testuak hiru azpi-atal nagusi dituela.  

 
2.2.Testu-sarrerako mintzagaiaren analisia. Esan bezala, bideoaren 
bitartez hiru informazio ematen dira: gaia  problematizatzen da (Zergatik 
kontserbatu?), kontserbatzeko lehengaien jatorri hurbila azaltzen da 
(Nafarroako Erribera...) eta  kontserben fabrikazio prozesuaren atalari 
sarrera  ematen zaio (tema berria aurkezten da). Hiru nozio horiek honela 
eman dira talde bakoitzean (ikus 7.4. taula): 
 

7.4.taula: 
Testu sarreran emandako informazioak (justifikazioa, fruten jatorria eta fabrikazio 

prozesuari sarrera eman)  bai aurretestuan eta bai ondotestuan. 
TESTU SARRERAKO INFORMAZIOAK      A1       A2     B1    B2 
 N % N % N % N % 
Justifikatu egiten du: Zergatik kontserbatu? 11 55 9 45 10 50 11 55 
Fruta eta barazkien jatorria: Nafarroaren 
klima, lurra,... 

6 30 18 90 4 20 9 45 

Fabrikazio prozesuari sarrera  egiten dio 
(Orain mertxikaren fabrikazio prozesua 
azalduko dut:...) 

7 35 12 60 13 65 11 55 

SARRERA DUTEN EKOIZPENAK, 
GUZTIRA 

13 65 18 90 16 80 19 95 
 

SARRERARIK GABEKO EKOIZPENAK  7 35  2 10   4 20  1   5 
 

7.4. taulan ikusten denez, A taldeko 13 ikasle dira testu-sarrera  
idatzi dutenak eta 11k justifikatu dute kontserben beharra, kopuru 
orokorretik %55ek; ondotestuan  berriz, ikasle guztiek idatzi dute sarrera 
baina %45ak bakarrik idatzi dute kontserben justifikazioa. Kontrol taldean, 
ostera, aurretestutik ondotestura %5ean hobetu da ezaugarri hori. Alderdi 
hau ez da SDan landu eta hori izan daiteke talde esperimentaleko emaitzen 
arrazoi nagusia. Kontrol taldeak, berriro ere, esperimentalak baino 
puntuazio hobeak lortzen ditu abiapuntutik.  
Bigarren informaziora pasata –fruta eta barazkien  jatorria–; nabaria da A 
taldeak egiten duen aurrerapena aurretestutik ondotestura (+% 65); alderdi 
hori ikasleek landu dute SDan –ezinbesteko informazioa eta informazio 
gehigarria tailerrean, hain zuzen–, honen lanketari esker izan daitezke 
A2ko ekoizpenetan ikusitako emaitzak. Bestalde, B taldean ere, 
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aurretestutik ondotestura hobekuntzak ikusi dira (%20tik %45era= + %25). 
Informazioa bigarren aldi batean jasotzeko aukera izan dutela eta, horixe 
izan daiteke hobekuntza horren arrazoia –hobekuntza kolateralak–.  
 

Sarrerako fasean ematen den hirugarren informazioari dagokionez  
–kontserbaren fabrikazio prozesuari sarrera eman–, esango dugu A taldean, 
aurretestutik ondotestura + %30 aldea dagoela. B taldeko ekoizpenetan, 
ostera, -%5eko aldea. Alderdi hori sakontasunez aztertu da kohesioaren 
atalean kapitulu honetan bertan (ikus 5.1. puntua). 
 
2.3. “Fabrikazio prozesua” testu atalaren analisia.  
 
Ikus 7.5. taulan A eta B ekoizpenetako kontserben fabrikazio prozesuaren 
urratsak. Horien balioa, metodologiaren kapituluan esan bezala, oso 
erlatiboa da, urrats guztiak emateak ez baitu garantizatzen fabrikazio 
prozesua hobeto azalduta dagoenik. Halere, informazio osagarri modura 
interesgarria izan daitekeela ikusi da. Hona hemen jasotako datuak: 
 

7.5.taula: 
Kontserben fabrikazio-urratsen kantitatea ikasle bakoitzeko (aurretestuan eta ondotestuan). 

 
   A1    A2   B1     B2 
   

N 
% N % N % N % 

Fabrikazio prozesuaren urrats 
guztiak (14) 

1 5 5 25 1 5 1 5 

Fabrikazio prozesuaren 10-13 
urrats 

11 55 12 60 7 35 11 55 

Fabrikazio prozesuaren 8-9 
urrats 

4 20 -- -- 5 25 2 10 

Fabrikazio prozesuaren 9 fase 
baino gutxiago 

4 20 3 13 7 35 6 30 

 
2.4.Testu amaieraren analisia. Testu fase honetan kontsumitzaileei 
zuzendutako gomendioak eta aholkuak ematen dira. Hona hemen ikusitako 
datuak (ikus 7.6. taula) 
 

7.6.taula. 
Testu amaiera atalean gomendioak ematen dituzten ekoizpen kopurua. 

 
 A1 A2 B1 B2 
 N % N % N % N % 
Amaiera duten ekoizpenak 16 80 17 85 18 90 18 90 
Amaierarik ez duten 
ekoizpenak 

 4 20  3 15  2 10  2 10 

 



 298

Hirugarren testu-atal honetan testuaren linealtasuna hautsi egiten da. 
Horregatik, enuntziakeraren ikuspuntutik, ezaugarriak zehaztasun 
handiagoz aztertu guran, lehen lokutorearen ahotsaren aztarnak aztertu 
ditugu: testu osoaren justifikazioa, mintzagaiaren aurkezpen modalizatua, 
adibideak eta ilustrazioak eta enuntziatu modalak. (Ikus kapitulu honen azken 
puntuan: “Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak”). 
 
2.5.Ondorioak 
 
Antolaketari dagokionez, kontrol taldeko ikasle gehienen ondotestuan 
(%90) eman dute informazioren bat hiru testu-ataletan. Talde 
esperimentalean, aldiz, %75  izan dira hiru testu faseetako informazioren 
bat eman dutenak. Informazioaren banaketa eta honen antolaketari 
dagokionez, talde esperimentaleko ikasleek testuko azpi-gaiak parrafo 
bidez desberdintzen jakin izan dute, eta, gainera, gaiaren aldaketaz 
ohartarazteko hizkuntz mekanismo ezberdinak erabili dituzte131. Kontrol 
taldeko ikasleek, ostera, trebetasun handia erakutsi dute informazio 
jasoketan, eta, halaber, azpitituluen erabileran, baina testu jakin honen 
antolaketa garbi ez dutenez, batzuetan ez dute aurkitu azpititulu egokiena 
edo/eta ez dute berau kokatu toki egokienean. Beraz, esango genuke 
kontrol taldeko ikasleak talde esperimentalekoek baino trebeagoak direla 
zenbait alderditan, baina, oro har, talde esperimentaleko ikasleek kontrol 
taldekoek baino aurrerapen handiagoak egin dituztela aurretestutik 
ondotestura, nahiz eta kontrol taldekoek baino puntuazio baxuagoak izan 
azkenean. 
 
 
3. Testu kohesioa (izen kohesioa) 
 

 Dagokigun testua azalpenezko testua denez, mintzagaiaren menpe 
gertatzen da testu antolaketa, eta testu kohesioa, ostera, honelako testuetan 
ohi denez, testualizaio mekanismorik garrantzizkoena da (Schnewly, 1988). 
Bertan, erlazio kronologikoa duten ekintzak erlazionatzea edo/eta 
identitate/oposizioa duten aktanteak erlazionatzea da antolatzaileen funtzio 
nagusiena. Kohesio mekanismoak testu mota honetan duen garrantzia 
ikusirik –arestian ere aipatu dugu honen garrantzia Lanerako metodologia 
kapituluan–, berau da  sakonen aztertuko dugun mekanismoa. 

 
Hona hemen ikasleen testuetan aurkitu ditugun izen kohesioaren 

ezaugarririk nabarmenenak: 
 

                                           
131 Alderdi hau izen kohesioan aztertzen da sakonago. 
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1. Aztergai ditugun testuetako gaia iraunkorra132 da. Testu hasieratik 
bukaeraraino “melokotoia” eta “ kontserben fabrikazio prozesua” dira 
gai nagusienak133. Ikasleak ohartu dira hortaz, oro har, eta gaia 
(melokotoia) errepikatu beharrean isildu egiten dute. Gaia isiltzeak, 
halere, arazoak sortzen ditu gaiari eusteko eta gaia berreskuratzeko  
aurrerago ikusiko dugun bezala.  

 
2. Gaia iraunkorra da baina eraldatu egiten da fabrikazio prozesuan zehar 

(hasierako melokotoia –osoak eta gordinak– ez dira bukaerako  
–melokotoiak urazukretan– kontserbatan sartuta). Gai honek jasaten   
dituen aldaketek izaera berria ematen diote gaiari (erreferente 
ebolutiboak) eta testuan gaia berreskuratzeko arazoak sortzen dira. 
Ikasleak, oro har, ez dira honetaz ohartu eta gaia isildu egiten dute 
gaiaren fabrikazio prozesu osoan zehar. 
 

3. Ikusi den bezala, testu honek hiru atal ditu: sarrera, fabrikazio prozesua 
eta ondorioak (kontsumitzaileei oharrak, etab.);  azpi-gai berri 
bakoitzak, ohi den bezala, testuan tematizatzea eskatzen du. Horrek 
zailtasunak sortarazten ditu analisian ikusiko dugun bezala. 

 
“Lanerako metodologia” kapituluan azaldutako deskriptoreak erabili dira 
ikasle talde ezberdinek erabiltzen dituzten mekanismo-motak analizatzeko. 
Datu horiek 5.7. taulan laburtzen ditugu134. 
 

                                           
132 Danes-ek (1970, 1974) deskribatu duen eran. 
133 Hona hemen ikasle baten testua adibide modura: 
   MERTXIKAREN FABRIKAZIO PROZESUA 
 
 Barazkiak eta frutu freskoak asko gustatzen zaizkigu eta urte osoan jan ahal izateko kontserbak daude. 
Nafarroako Herriberako lurra eta klima oso ona da kontserba guztietakoak landatzeko. Lur hauetan produktu asko 
produzitzen dira. 
 
 Lehenengo zuhaitzetako mertxika egokiak aukeratzen dira. Ondoren garbitu egiten dira, higienea 
zaintzeko, alegia. Kalitate onekoak ez direnak kendu eta gero sailkatu egiten dira tamainaz, hurrengo makinak egin 
behar duen lana errazteko. Makina honen lana, hezurrak kentzea da, baina mertxika batzuetan hezurrak gelditzen 
dira orduan andra batzuk, eskuz, kentzen dituzte. Hurrengo fasea, zatitutako mertxikak behekalderuntz jartzea da 
azala kentzeko. Hau egin eta gero hauek prest daude kontserbatzeko. Mertxika egokienak urazukretan 
kontserbatzen dira eta besteak berriz mamietan, mermelada egiteko. Guk urazukretakoak aztertuko dugu. 
Ontzikiak edo latak makinan sartzen dira. Beranduago pisatu egiten dira. Hurrengo pausua ur azukrea edo sakarosa 
gehitzea da. Geroago  tapa ipini egiten da baina kontutan izan behar da hau ermetikoki izan behar dela. Hau burutu 
eta gero kalitate kontrola arduratu egiten da dena ondo aztertuz. Kalitate txarreko ontzikiak ez dira kontsumitzen. 
Geroxeagoko lana etiketa jartzea da, kasu honetan lata bete baino lehen. Azkenik enbalatu egiten da. 
 
 Erosi aurretik etiketan, kalitatean eta presioan fijatu behar gara. Inoiz ezin dugu denboraz pasatutako 
ontzikia gordeta eukitzea. Ontziki batzuk egoera txarrean egoten dira kixatuta eta simelduta. Guk kontutan eduki 
behar dugu lata birziklagarriak eta prozesuan energi gutxi gastatzen duela.(3-A2) 
 
 
134 Esan bezala, testu kanonikoak eta ikasleen testuak karakterizatzeko irizpide eta deskriptore berdinak 
erabili ditugu. 
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Lehenengo eta behin, ekoizpen bakoitzean ematen den anaforen 
dentsitatea ikusi da (7.7. taula). Bertan, ikusten denez, aniztasun handia 
dago ikasleen artean bi taldeetan: talde esperimentalean eta kontrol taldean. 
Ikasleen aniztasuna adierazteko muturreko balioak ere eman ditugu taula 
berean. 
 

7.7.taula: 
Anaforen dentsitatea (%tan) aurre eta ondotestuetan. 

 
 Batez beste Muturreko balioak 
A1    9,15   6,49 – 14,68 
A2    9,94   6,09 – 14,60 
B1    10,63   6,00 – 14,29 
B2    10,48   3,26 – 13,27 

 
Aurretestutik ondotestura anaforen dentsitateak izan duen bilakaerari 

dagokionez, A2 taldeko ekoizpenetan ikusi den emaitza A1ekoa baino 
altuagoa da (+ 0,79)135; B2 taldekoena, berriz, B1ekoa baino baxuagoa  da  
(-0,15). Halere, beste zenbait ezaugarritan ikusi den bezalaxe, kontrol 
taldearen puntuazioak talde esperimentalarenak baino altuagoak dira. 
Muturreko balioetan erreparatuz ikusi da, talde esperimentaleko balioak, 
oro har, hobetu egin direla aurretestutik ondotestura. Kontrol taldeko 
ekoizpenetan, ordea, muturreko balioak jaitsi egin dira nabarmenki. 

 Emaitza horiek konfirmatu egiten dute guk luzatutako 4. hipotesia: 
Irakaskuntzak ikaskuntzari mesede egiten dio; beraz, B taldearen 
abiapuntua A taldekoa baino hobea izan arren, A taldeko ikasleetatik 
%60ak hobetu dute anaforen dentsitatea aurretestutik ondotestura, Bkoak, 
ostera, % 45 izan dira alderdi hori hobetu dutenak.  
 
  Aipagarria da, bestalde, muturreko balioen portaera aurretestutik 
ondotestura. Talde bietan bata bestearengandik urrundu egin dira balio 
horiek, hau da, gelako ikasleen arteko desberdintasunak areagotu egin dira, 
baina ikaskuntza espezifikoa egon ez den taldean –kontrol taldean–, talde 
esperimentalean baino gehiago areagotu dira taldekideen arteko 
ezberdintasun horiek. A taldean 0,32 puntutan areagotu da aipatu 
ezberdintasuna eta B taldean, berriz, 1,72 puntutan (ikus 7.8. taula). Horrek 
indartu egiten du gure hipotesiaren balioa, "berezko ikaskuntzak" 
espezifikoak baino emaitza eskasagoak lortzeaz gain, ikasleen arteko 
ezberdintasunak areagotu egiten baititu. Ikas/irakaskuntzarako interesgarria 
litzateke hipotesi honen bigarren atal hori frogatzea; baina frogaketa hori 
hurrengo lan baten asmoa litzateke. 
                                           
135 Ruter eta Raban-ek (1982), 6-10 urte bitarteko ikasleen ekoizpenetan ez zuen gehikuntzarik ikusi 
anaforetan eskolan ikasle horiekin 4 asteko esperimentazioa egin ondoren. Bai, ordea, aniztasun 
handiagoa nabaritu loturetan aurretestutik ondotestura. 
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7.8. taula: 
Muturreko balioen diferentziak aurretestutik ondotestuara A eta B taldeetan Anaforen 

dentsitateari dagokionez. 
 

A1 A2 Diferentz. B1 B2 Diferentz. 
8,19 8,51 +0,32 8,29 10,01 +1,72 

 
Anaforen dentsitatea datu garrantzizkoa da baina berau bezain 

garrantzitsua da didaktikari begira izen kohesioaren arau-haustea (arau-
hauste motak eta dentsitatea testu bakoitzeko). Alderdi hau kapitulu 
honetan analizatu dugu, 4. puntuan.  

Hirugarren emaitza ikasleek erabilitako anafora motei dagokie. Datu 
horiek 7.9, 7.10 eta 7.11.tauletan laburtu ditugu. Azpimarragarria da 
anafora nominalen nagusitasuna beste anaforekiko (pronominalak barne). 
Halaber, anafora nominalen artean termino beraren errepikapenaren 
nagusitasuna besteekiko. Nagusitasun horiek mantentzen dira analizatu 
ditugun lau ekoizpenetan (A1, A2, B1 eta B2). 
 

7.9. taula: 
Anafora mota ezberdinen balio absolutuak eta erlatiboak (dentsitatea). 

 
 Anafora 

nominal. 
Anaf. Pronomin. Beste anafora   Perpaus.     

Metadiskur. 
Guztira 

  N %   N %  N   % N %   N     % 
A1 150 6,37   46 2,03 13 0,55   6 0,25   215    9,15 
A2 191 6,66   64 2,24 17 0,59 13 0,45   285    9,94 
B1 182 7,99   47 2,06   8 0,35   5 0,21   242  10,63 
B2 218 7,92   47 1,71 19 0,69   4 0,14   288  10,48 
Guztira 741 7,23 204 2,01 57 0,55 28 0,27 1030  10,06 

 
7.2.grafikoa: 

Anafora dentsitatea anafora-moten arabera eta batez bestekoa ikasleen lau ekoizpenetan. 
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7.2. grafikoan ikus daitezke anafora moten arteko desoreka, eta, 
halaber, talde bakoitzak jasan duen bilakaera aurretestutik ondotestura: 
 

Ondoko taulan adierazi dira ikasleen ekoizpenetan, oro har, erabili 
diren izen-kohesiorako mekanismoak. 
 

7.10. taula: 
Anaforen kategoria orokorren banaketa (%tan). 

 
Anafora 
nominalak 

Anafora 
pronominalak 

Beste anafora 
batzuk 

Perpausa 
metadiskurts 

Guztira 

%71,94 %19,80 %5,53 %2,71 %100=1.030 
 
Hona hemen izen-kohesiorako erabilitako mekanismoen balioak ekoizpen-
talde bakoitzean. 
 

7.11. taula: 
Anafora-motak lau ekoizpenetan (talde esperimentalean eta kontrol taldean). Batez besteko 

balioak testu bakoitzean batez besteko dentsitatearen arabera. 
 
Anafora kategoriak A1 A2 B1 B2 
Anafora nominalak 6,37 6,66 7,99 7,92 
Errepikapena 2,42 2,19 2,94 3,12 
Determinazioa 1,47 2,07 2,62 1,8 
Testu barneko erreferentzia deiktikoa 0,12 0,034 0,040 0,18 
Ordezkapen lexikala 1,36 1,25 0,92 1,52 
Anafora kontzeptuala 0,51 0,76 0,65 0,80 
Asoziazio bidezko anafora 0,59 0,45 0,96 0,58 
Anafora pronominalak 2,03 2,24 2,06 1,71 
Izenordain erakuslea (3.p.) 0,55 0,94 1,05 0,72 
Izenordain eta izenondo posesiboa(3.p.) 0,12 0,13 0,17 0,10 
Izenordain zehaztugabea 1,35 1,24 0,86 0,83 
Beste batzuk 0,55 0,59 0,35 0,69 
Perpausa metadiskurtsiboa 0,25 0,45 0,21 0,14 
Guztira 9,15 9,94 10,63 10,48 
 
 
3.1.Anafora nominalak 
 

Aurreko kapituluetan esan bezala, kategoria honetan mota 
ezberdinetako izen sintagmak aurkituko ditugu136. Hona hemen ekoizpen 
bakoitzean anafora nominalen banaketa (%tan) analizatu dugun 
deskribapen testuan. 7.12. taulako datuen arabera anafora nominalak dira 
nagusi. Horien bilakaera aurretestutik ondotestura ezberdin gertatzen da A 
                                           
136 Zehaztasun gehiagotarako jo “Testualizazio mekanismoak” kapitulura ( IV. kapitulua). 



 303

eta B taldeetan. A2 taldean gutxitu egiten dira anafora pronominalak 
perpausa metadiskurtsiboen mesedetan, eta B2 taldean, ordea, anafora 
nominalak eta beste anaforak (adberbioak) gehitu egiten dira ondotestuan 
eta anafora pronominalak eta perpausa metadiskurtsiboak gutxitu. Datu 
horien aurrean, aipatu behar da perpausa metadiskurtsiboa oso mekanismo 
ona dugula testualizazio mekanismoan,testu atal handietan eragiteaz gain, 
bertan gainezarririk gertatzen baitira konexio eta kohesio operazioak 
(testua antolatzen du, eta, gainera, dagokion sekuentziaren gaia sartzen du).  
 

Psikolinguistikaren ikuspuntutik, oso operazio konplexua dela aitortzen 
da, testuan gero etorriko dena aurreratzen baita: bai testuaren antolaketa eta 
baita gaia ere. Gainera, irakurlea kontuan hartzen da testuaren elementuen 
arteko erlazioak ahalik eta garbien esplizitatuz. Modu horretara ulermena 
errazten zaio irakurleari. Hona hemen talde bakoitzak egin dituen aldaketak 
aurretestutik ondotestura. 
Hona hemen anafora moten banaketa: 
 

7.12.taula: 
Anafora moten banaketa %etan lau ekoizpenetan. 

 
Anafora motak A1 A2 B1 B2 Guztira 

Anafora nominalak 69,76 67,01 75,20 75,69 71,94 
Anafora pronominalak 21,39 22,45 19,42 16,31 19,80 

Beste anaforak 6,04 5,96 3,30 6,59 5,53 
Perpausa metadiskur. 2,79 4,56 2,06 1,38 2,71 

 
 

7.3.grafikoa: 
Anafora motak ikasleen testuetan 
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3.1.1.Errepikapena 
 

7.4. grafikoan ikusten denez, anafora nominalen heren bat baino 
gehiago hartzen du errepikapenak. Gaiaren mantenua eta berreskurapena 
ziurtatzen du anafora honek.  
Errrepikapenek honako formak hartzen dituzte: [Iz+determ.]. 
Deklinabideko kasu desberdinetan egon daiteke errepikatzen den terminoa 
eta bere aurrekaria, eta, halaber, funtzio desberdina ere bete dezakete 
osatzen duten perpausaren barnean. Zenbaitetan tituluaren terminoa da 
testuaren hasieran errepikatzen dena gaia sartzeko. Estrategia hori 
erabiltzen da entziklopediako testu gehienetan VIII. kapituluan ikusiko 
dugun bezala.   
 

7.4.grafikoa: 
Anafora nominalak eta errepikapena ikasleen lau ekoizpenetan. 

 
 

(1) Kontserba/ Kontserbei esker dagoen edozer gauza jan dezakegu...(1-B1) 
(2) Mertxikaren prozesua/ Mertxikak aukeratu egiten dira(...) (18-B2) 
(3) Mertxikaren fabrikazio prozesua/ Mertxika aukeratu egiten da(..)(14-A1) 
(4) Melokotoiak urazukretan/ Melkotoiak aukeratu eta ...(5-B1) 

 
Beste batzuetan titulu osoa errepikatzen da: 
 

(5) Mertxikaren fabrikazio prozesua/Nafarroako Erriberan lur oso egokia dago frutuak 
hazteko baita klima ere. Zuhaitzean hasten da mertxikaren fabrikazio prozesua. 
Landare(...) (4-A2) 

 
Tituluaren errepikapenak perpausa metadiskurtsiboaren itxura ere har 
dezake: 

 
(6) Mertxikaren fabrikazio prozesua/ Nik mertxikaren fabrikazio prozesua azalduko 

dizuet. (...) (20-A2) 
 
Errepikapenak funtzio ezberdinak betetzen ditu analizatutako 

testuetan baina testuan aurretik aipatu gaia mantentzeko eta 
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berreskuratzeko erabili da batik bat. Horrez gain, zerrenda modura ematen 
diren fabrikazio-urratsak izendatzeko ere errepikapena ikusi da. (7) 
adibidean, esaterako, urratsa da errepikatzen den terminoa, baina, 
bigarrena "a" anaforizatzailearen bidez berreskuratzen da, eta ondoren 
hirugarren urratsa-rekin berriro ere urratsa errepikatzen da. Beraz: Lehen 
urratsa  Bigarrena Hirugarren urratsa. 

 
(7) Lehen urratsa, hartutako produktua garbitzea da. Bigarrena, baldintza egokiak 

dituen ikustea./ Hirugarren urratsa melokotoiak zatitzea da. (...) (4-A1) 
 

(8) " Bigarren prozesua hezurra kentzea da, prozesua ondo jarraitzeko. Hirugarren 
prozesua da, (...). Laugarren prozesua, ura azukratu baten sartzen dute(...). 
Bostgarren prozesua, muxikak pote batzuetan sartzen dute. Ondoren seigarren 
prozesua ontzikiei. ..."(12-A1) 

 
 
Gutxi batzuetan, interpretazioa garbi geldi dadin, errepikatu egiten da 

terminoa: 
(9) (...)Ontziki ona eduki eta ermetikoi itxi ontzikiak... (2-A1) 
 
Guk analizatutako ekoizpenetan gehien errepikatzen diren terminoak 

anafora-bilbe luzeetan ematen direnak dira: mertxika, potea (ontzikia, lata), 
etiketa, fruta,... 

Bestalde, ikasle gehienek egokitasunez erabili dute errepikapen 
mekanismoa, eta, gutxi batzuek, bakarrik, beste mekanismo egokiago baten 
ordez. Azken kasu honetan termino beraren errepikapena erredundante 
bihurtzen da irakurlearentzat. Fenomeno hori B1 eta B2 testuetan ikusi da 
soilik. A1 eta A2 testuetan terminoa isiltzea da errepikapenaren ordez 
gehien erabili den mekanismoa. Hona hemen erredundante ikusi ditugun 
zenbait adibide: 

 
(10) Lehenengo pausoa arboletatik hartzea da muxika./Bigarrena muxika 

kontserbatu./ Hirugarren pausua muxikak garbitzea da./ Laugarrena muxikaren 
kalitatea./(..) (8-B1) 

 
(11) Muxikaren prozesua arboletik hasten da, muxika aukeratu, muxika 

ikustatu,...(...)(12-B2) 
 
(12) (...) hezurra kendu,hezurra behera jartzen da,....(12-B2) 

 
(13) (...)Geroago beste makina batek hezurrak kendu egiten ditu makina horrek 

hezurra kendu ez badu egiten geroago han egoten dira langile batzuk hezurrak 
kentzeko, azala....(13-B2) 

 
(14) (..)melokotoiak potean sartzen dute poteak pisatu eta urazukrea gehitzen zaio. 

Oso garrantzitsua da potea ondo istea.(...)(16-B2) 
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(15) (...)Muxika makina batzutatik sartzen dute eta geroago ikusten dute hezurra 
ondo kenduta dagoen eta ez badago kentzen dute hezurra. Bere azala kentzeko hobe 
da hezurra kentzea errezago kentzen delako.(...)(20-B1) 

 
3.1.2.Elementu determinatzaileen bitartez eginiko 
berreskuraketa 
 
Narrazio eta ipuinetan ez bezala, testu mota honetan oso gutxitan ikusi da 
tankera honetako determinazioa: [Iz+determ.mugagabea Iz+deter.]. Ikusi 
diren determinatzaile mugagabeak izen generikoz adierazten dira. Hona 
hemen adibide bikotea: 

 
(16) Urte osoan gorde ditzakegu barazkiak eta frutak. Prozesua fruta zuhaitzean 

dagoenetik hasten da(..)(2-B1) 
 
(17) (...)Makinekin hezurra kendu eta geroago ziurtatu zatika begiratuz. Geroago 

makinak hezurra kendu eta muxika erdibitu(...)(20-B2) 
 
 Berreskurapen hau, askotan, izena isilduz eta izenlagunaren bidez 
egiten da: [Ø+Izlg.+determ.]. Gehienetan isiltzen den terminoa “mertxika” 
da eta gehien erabilitako izenlagunak honakoak ditugu: desegokiak, kalitate 
txarrekoak, onenak, txarrenak,...gainditu dutenak, etab. 
 

 
(18) "...Nafarroan frutak produzitzeko asko daude. Gehiena merkatura joaten da eta 

egokiena hautatzen da fruta zuhaitzetik hartzerakoan.." (13-A1) 
 

Zenbaitetan izenlagunak erlatibozko perpausaren forma hartzen du: 
 

(19) “ MERTXIKA/...kalitatea ez duten muxikak...”(5-A1) 
 
(20) " Lehenengo zuhaitzeko melokotoietatik egokienak hartu. Fabrikara 

eraman...Gero ondo garbitu eta gaizki daudenak kendu.(...). (...) Hezurrak ez 
dituztenak....(...) Gainditu dutenak..." "(16-A1) 

 
Kontrol taldeko ekoizpenetan garrantzi handiagoa du honen erabilerak 
baina, halere, ezberdintasunak oso txikiak dira: 
 

7.13. taula: 
Erlatibozko perpausen bitartezko determinazioa. Balioak dentsitatearen arabera. 

 
A1 A2 B1 B2 
0,16 0,41 0,70 0,47 

 
Aipagarria da A taldean aurretestutik ondotestura eginiko bilakaera (+0,25) 
eta B taldean berriz (-0,23).  
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Erlatibozko perpausa gehienek mertxikari egiten diote erreferentzia. 
"Mertxika" hitza errepikatu ordez, fruta honen ezaugarri batekin 
berreskuratzen da. Testu batzuetan trebetasun handiz erabiltzen da, gainera, 
mekanismo hau. Modu horretara, tema berria sartzen da testuan, 
gehienetan, ezaguna den gaiaren atal bat edo alderdi bat. Hona hemen 
zenbait adibide: 

 
(21)  (...)Ondoren garbitu egiten dira, higienea zaintzeko, alegia. Kalitate onekoak 

ez direnak kendu eta gero sailkatu egiten dira(...)(3-A2) 
 

(22)  (...)Froga gainditzen badu, makina baten buruz behera jarri behar dira, azala 
hobeto kentzeko. Masmilduta daudenak mermelada egiteko gordetzen dira(...)(7-
A2) 

 
(23)  (...)Lehenengo urratsa mertxikak garbitzea da eta sailkatu hau da tamainaka.  

Gero hezurrak kentzen zaie makina batean eta ziurtatzeko eskuz 
begiratu./Azterketa gainditu dutenak kimikoki azala kenduko zaie eta buruz 
behera jartzen dira(...)Batzuk urazukretan kontserbatzen dira eta maztinduta 
daudenak mermeladarako.(...)(10-A2) 

 
(24) Lehenengo zuhaitzeko melokotoietatik egokienak hartu. Fabrikara eraman eta 

ondo dauden ikusi. Gero ondo garbitu eta gaizki daudenak kendu. Ondoren 
hezurrak kentzen duten makinan pasatu. Hezurrak ez dituztenak jarraitzen dute 
prozesua eta besteek, berriz, ez. Gainditu dutenak behera begira jartzen dira...(16-
A1) 

 
Ikusi diren arazoak 

 
a) Batzuetan aurrekaria urrin dagoelako –lekutze desegokia– edota 
aurrekari modura bi kandidato dituelako, ez dago garbi adierazita zeri 
egiten dion erreferentzia. Hona hemen zenbait adibide. (26)an , esaterako, 
aurrekaria anaforaren ostean ematen zaigu (ontzi ). (27) adibidean, ez 
dakigu zer den txarto dagoena eta herdoilduta dagoena, ez baitu testu 
osoan ez kontserbarik ez latarik aipatu: 
 

(25) (...)Beste puntu garrantzitsu bat etiketatzea da. Batzuetan makinak arduratzen 
dira ontzikiei etiketa jartzen. Bukatzeko aholku bat emango dizuet egoera txarrean 
daudenak ez jan, hau da, herdoilduta edo mailatuta daudenak. (16-A2) 

 
(26) KONTSUMITZAILEARI/ Aukeratu beti kalitate prezio erlazio egokia, 

kadukatu gabe daudenak erosi eta erdoilduta eta aboilatuta badaudenak(?) ebitatu. 
Ontzi ekologikoa aukeratu beti.(5-B2) 

 
(27) (...)Azala kendu, azala kentzea kimikoa da.(...)Etxekoekin kontuz ibili beharra 

dago, eta kontrol kalitatea egiten da, txarto dagoena  osorik bota egiten da, honen 
ondoren etiketatu egiten da. Ez da inoiz erdoilduta dagoena hartu behar. (7-B1) 

 
b) Beste batzuetan komunztadura da huts egiten duena: 
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(28) Muxika kontserba egiteko zuhaitzetik hartzen dugu, fabrikara heltzen direnean 
begiratzen dute ondo dagoen edo ez.Eskuz aukeratzen dira, tamaina ez daukana ez 
dute balio,...(1-B1) 

 
c) Beste zenbaitetan mertxikari ematen zaion ezaugarria edo leporatzen 
zaion kategoria ez da betea esanahiaren aldetik. Emandako adibidean, ez 
dakigu zeintzuk diren baldintzak edo zein den kalitatea. 

 
(29) Muxika zuhaitzetik hartu, fabrikan aukeratu. Han izoztu egiten dira itxaron 

behar bada. Prozesua orain hasten da, lehenengo garbitu gero kalitatea ez dutenak 
bota hezurra kendu zatiak aztertu. (7-B1) 

 
(30) Melokotoiak aukeratu eta baldintzak betetzen dituztenak jasotzen 

dira(...)(5-B1) 
 

 
3.1.3.Testu barneko erreferentzia deiktikoa (Lexema berbera 
erakuslearekin) 
 
Mekanismo honen bidez gaiaren mantenua ahalbideratzen da lexema bera 
erabiliz erakuslearekin: [Iz + determ. (erakuslea: hau/hori/horiek/...)]. 
Prozedura hau aurrekariaren ondoz ondoko perpausean ematen da –maila 
lokalean aritzen da anafora hau–. Anafora mota hau oso urria da ikasleen 
testuetan.  
 

(31) Muxikak poteetan sartu baino lehen, behin-betiko kalitate froga pasatzen zaie. 
Ondoren, sartu egiten dira poteetan froga hau pasatu dutenek.(...)(9-B2) 

 
(32) (...)kontserba latak pisatu egiten dituzte. Hauek ostean itxi egiten dituzte latak 

oso garrantzitsua da ondo istea haizerik ez sartzeko. Kontserba hauek osasun 
kontrol handia pasa egin behar izaten dute.(...)(13-B1) 

 
(33) (..)Geroago beste makina batek hezurrak kendu egiten ditu makina horrek 

hezurrak kendu ez badu egiten geroago han egoten dira langile (...)pisatu ere egiten 
dituzte kontserbak. Kontserba hauek oso osasun kontrol gogorra pasa behar izaten 
dute(...)(13-B2) 

 
(34) (...)Melokotoi batzuk sartu poteetan.(...). Kalitate kontrolik ez bada pasatu 

gaitzetsi egingo da pote hori. (...) (15-B2) 
 

 
3.1.4.Testu barruko sinonimia (Ordezkapen lexikala) 
 
Sinonimia da ikasleek gehien erabili duten ordezkapen lexikal mota. 
Gehien erabilitako sinonimoak hauexek ditugu: Ontziki, pote eta lata; 
mertxika, muxika eta melokotoi; fabrika eta lantegi;  garbitu eta ikuztatu, 
besteak beste. Testu barruko sinonimia maila lokalean aritzen da –ondoz 
ondoko berreskurapena ziurtatzen du–. Anafora mota honek zerikusi handia 



 309

du lexikoarekin. Beti ere, testu barruko erlazio semantikoak ematen diren 
moduarekin. Horregatik, didaktikari begira egokitzat joko genuke lexikoa 
modu deskontestualizatuan landu ordez, ikuspuntu testualaren barnean 
lantzea. 
 

(35) "Mertxikak poteetan sartu(...) Ontziki ona eduki eta hermetikoki..."(2-A1) 
 
(36)  " Gero ontzikiak (...)Ondoren urazukrea pote guztietatik bota..."(3-A1) 

 
(37) .”..Fabrikan hotzak kontserbatzen dira. Lantegian pisatu egiten dira...”(4-A1) 

 
(38) “...hartutako produktua garbitzea da...Hirugarren urratsa melokotoiak zatitzea 

da. Mertxikari ura gehitzen zaio...”(4-A1) 
 
Beste zenbaitetan hiperonimoa erabili da: 
 

(39) "..Muxika lehendabizi garbitu egiten da, gero kalitatea ez dituzten frutak..."(13-
A1) 

 
(40) Ontzi ona , hermetikoa eta ondo itxita egon behar dira kontsumitzeko. Osasun 

arazoak ebitatzeko hainbat gauza egiten dira. Kalitate kontrola pasatu, adibidez. 
Ondoren produktua etiketatu egiten da. (...)(11-B1) 

 
 

3.1.5.Anafora kontzeptuala 
 

Anafora hauen bidez diskurtso zati bat  labur daiteke. Horregatik 
testu fase mailan aurkitzen da nagusiki. Idazten duenak diskurtsoan aurretik 
esandakoa birformulatu egiten du izen sintagma batean. Zenbait kasutan 
katafora modura ere funtzionatzen du. Birformulatutako diskurtso atala 
luzera ezberdinetakoa izan daiteke birformulatzen den testu-zatiaren 
arabera: aditz sintagma baten bidez esandakoa birformulatzen da: 
 

(41) [...eta buruz behera jarri azala hobeto kendu ahal izateko, honi azalkentze 
kimikoa esaten zaio. (3-B1)]. 

 
Adibide  honetan (41) birformulatzerakoan informazioa gehitzen da: 

azalkentzeari ezaugarri bat eransten zaio (azalkentze kimikoa). Beste 
batzuetan aurreko diskurtso atalean esandakoari izena ematen zaio, eta 
gainera, gai berri bat sartzeko ere balio du:  
 

(42) [Kontsumitzaileak produktua aukeratzeko orduan aukeraketa hau konszienteki 
egin behar du, eta kontsumitzeko azken eguna bete ez duten poteak erosiko ditu 
beti. Beste irizpide bat ontzia birziklagarria den edo ez...(3-B2)]  

 
Adibide honetan (42) idazten duenak "irizpide" izenarekin laburtzen 

du aurretik esandakoa eta gai berri bat tematizatzen du.  
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“Lanerako metodologia” kapituluan esan bezala, birformulazio 
horiek guztiak nominalizazio batez egiten dira eta horregatik autore 
batzuek nominalizazio izena  ematen diote mekanismo honi (Schnewly, 
1988; De Weck, 1991, Rosat, 1995).  
 

Berreskuratze moduari dagokionez (nominalizazio izaera), mota 
ezberdinetakoak ikusi dira guk aztertutako testuetan: batzuk lexikalizatu 
gabeko Izen Sintagma Nominal batez [ISN+erakuslea] berreskuratzen dute 
aurreko diskurtso atala: 

  
(43) [Nafarroako erriberan mahats, zainzuri, piper...asko dago., guzti hauek 

kontserbatu ahal izateko lantegiak sortu dira(3-B1)]. 
 
 Nozio bat birformulatzean, bertan ematen diren informazioen 

araberakoak dira anafora kontzeptualak: kalifikatzaileak, baloraziozkoak, 
rekapitulatiboak, biltzaileak, zehaztaileak, etab. Hori dela eta, honelako 
anafora batzuek birformulatzen duten informazio soila ematen dute eta 
beste batzuek aurretik esandakoari erantsi egiten diote informazio gehiago. 
Ikasleen testuetan oso gutxi dira informazioa gehitzen duten anaforak.  

 
(44) eta (45) adibideetan, esaterako, forma eta kasu lexemak erabiltzen dira 
testuan aurretik emandako kontzeptuak berreskuratzeko. Lexema horiek ez 
dute informazio gehigarririk ematen. 

 
(44) Erosteko garaian etiketa begiratu behar da. Erlazio egokia ere oso garrantzitsua 

da pisua eta prezioarena hain zuzen ere. Markaren esperientzia ere kontuan hartzen 
da. Horrela etiketa epea ere begiratzea beharrezkoa da. Forma honetan oso 
baliogarriak dira kontserbak. (1-A2) 

 
(45) (...)Erosketak egiteko orduan, kontuan hartzekoa da kaduzitate eguna, kontserba 

batzuk herdoilduta egon daitezke eta honelako kasuetan basurara botatzea da 
onena.(7-A2) 

 
Hona hemen beste zenbait adibide: 
 

(46)  (...)Erdian edo barruan duten hezurra kendu ostean zatiak aztertzen dira. Froga 
gainditzen badu, makina baten buruz behera jarri behar dira...(7-A2) 

 
(47) (...) Hau egin eta gero, maria bainuan uzten dira 195º cg.tan. (...)Azken lana 

etiketa ipintzea da. (7-A2) 
 

(48) (..)Lehenengo mertxika hoberenak hartzen dute. Fabrikara heldu ondoren 
garbitu eta frutaren kalitatea neurtu. Tamainan sakabanatzen dituzte eta hezurrak 
kendu. Gero beroan jarri azala errezago kentzeko eta prest daude kontserbatzeko 
hurrengo pausoan banatzen dira...(15-A2) 

 
(49) (...)Ondo daudenak garbitu eta hezurra kendu. Ondoren azala kendu, prozesu 

hau kimikoa da.(...)(20-A1) 
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(50)  (...) Eskuz behatzerakoan tamainaz aukeratzen dira, hau bigarren urratsa da. 

Gero hezurra kendu...(18-B1) 
 

Gainerako adibideetan, aurretik aipatu eragiketa izendatu egiten da 
(froga, lan, pauso, prozesu, urrats,..) baina bi kasutan izan ezik [azken lana 
(47)eta bigarren urratsa(50)] ez da beraiei buruz informazio gehigarririk 
ematen.   
 

Anafora kontzeptualaren azpi-sail bat dugu anafora biltzailea. 
Anafora honek Izen Sintagma bakar batean birformulatzen ditu zerrenda 
batean emandako kontzeptuak. Aztertutako testuetan, gutxitan ematen da 
honelako anafora eta gehienek katafora forma dute (adibideetan ematen 
ditugun guztiak) . Hona hemen zenbait adibide: 
 

(51)  (...)Bi talde egiten dituzte itxura txarra dutenak mermeladarako eta besteak 
urazukretarako. (...)(5-B2) 

 
(52) (...) Fabrikatik froga askotik pasatzen da: garbitzea, muxika elejitu, hezurrak 

eta azala kendu, (...)(15-B1) 
 

(53) (...) Tapa jarri eta irizpide batzuk jarraitu behar dira, ondo itxi, hau da, haizea 
ez zaie sartu behar. Ondoren kalitate plan bat (...)(1- A2) 

 
(54) (...)Nafarroan, Erriberan, lur pribilegiatu ugari daude eta bertan produktu 

hauek landatu ditzakegu: tomatea, mahatsa,...(...)(2-A2) 
 

(55) (...) Bi ardura daude garbitu eta hezurra kendu. Ondo ez bazaie kendu hezurra 
(...)(10-A1) 

 
Arazoak 
 

Batzuetan, halere, aipatu kontzeptua birformulatzeko ez da lexema 
egokiena aurkitu. Hona hemen adibide bat: 

 
(56) (...)Hurrengo pausua azala kentzea da, berriz garbitu eta beste bi 

ikuspuntu gehiago pasatzea da: mamia edo urazukretarako 
aukeratzea.(...)(18-B2) 

 
 Konklusio modura, esango dugu anafora hau erabiltzeko idazleak 
hainbat eragiketa egin behar dituela aldi berean: predikatu bat, perpausa, 
sekuentzia edo testu oso bat laburtu eta izena eman. Eta beste maila batean 
–hau aukerakoa– kontzeptua kalifikatu edo modalizatu. Horrez gain, tresna 
diskurtsibo modura erabil dezake, besteak beste, konklusioa edo 
errekapitulazioa emateko, irakurleari ulermena errazteko (zerrendak edo 
exenpluak emanez, irakurlearen ulermena bideratu, esaterako) etab. Ikusten 
denez, anafora hau erabiltzeko, batetik, maila ezberdinetako faktoreak izan 
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behar dira kontuan, eta, bestetik, inplikazio kognitibo handia eskatzen 
duten jarduerak dira horiek (laburtu, izen egokia eman, igorlea eta izan 
ditzakeen zailtasunak errepresentatu, etab).  
 

7.4.grafikoa: 
Anafora kontzeptuala ikasleen testuetan eta testu kanonikoetan. 

 

 
Horregatik, oso jarduera konplexu bihurtzen da ikaslearentzat.  Testu 

kanonikoetan ikusi dugunez, 1,40 da anafora honen dentsitatea. Ikasleen  
testuetan, ostera, 0,51 eta 0,80 artean ematen da anafora honen dentsitatea 
(ikus 7.4. grafikoa).  
  
3.1.6.Asoziazio bidezko anaforak 
 

Ikasleen testuetan ikusi diren asoziazio-motak ezberdinak dira. Hona 
hemen zenbait: 
 
a) Naturako elementu bati buruz egin ditzakegun asoziazio motak. 
Horietako bat  osoa-atala dugu (melokotoia eta zatiak edo hezurra edo 
azala, esaterako). 
 
Hezurra kentzearen ondorioz, melokotoia dagoeneko ez dago osorik, beraz, 
melokotoi zatiak direla suposatzen da. Halaber, hezurra kendu ondoren 
zatiak mazpilduta geldi daitezke eta hau mamia izenarekin identifika 
dezakegu: 
 

(57) (...)Hurrengo pausoa tamainaren arabera sailkatzea da, hezurra kentzea, hau 
ondo egina dagoen jakiteko zatiak aztertu egiten dira, eta buruz behera jarri azala 
hobeto kendu ahal izateko,...(3-B1) 

 
(58) “ (...) Hau egin eta gero kalitate ona ez duten mertxikak kendu egiten dira. 

Jarraian hezurra kendu eta zatiak aztertu txarto daudenak prozesuari jarrai ez 
diezaioten. Geroxeago metxikak buruz behera jarri azala kentzeko prozesu hau 
kimikoa da eta mamiak baztertu mermelada egiteko.(...)”(20-A2) 
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b) Gauza bera gertatzen da adibide honetan; gure kulturan konpartitzen 
ditugun ezagutza orokorren arabera badakigu produktu serieei “lote” 
esaten zaiela, beraz, pote serieari lotea deritzo. Edota kontserbak egiteko 
poteak behar direla. Edota bikote hauen arteko erlazioa (potea/tapa; kalitate 
kontrola/puntuak, esaterako): 
 

(59) (...)gero poteetan sartu eta hauek tapa hermetiko bateaz isten dira. Ondoren 
kalitate kontrola dator, honetan loteren baten akatsen bat somatzen bada...(3-B1) 

 
(60) (...) gero bi ikustapen egiten dira kontserba edo mermelada egin ahal izateko. 

Poteak aukeratzen dira... (4-B1) 
 

(61) (...)Kontserba batzuek egoera txarrean daude. Kontserbak hartzerakoan 
potearen izaera hartu behar dugu kontuan. (16-B1) 

 
(62) (...)Ondo badago produktuak ontzikietan sartzen dira, pisatu eta urazukrea 

gehitzen zaie . Tapa jarri eta irizpide batzuk...(1-A2) 
 

(63) (..)Produktu guztiak kalitate kontrol bat pasatu behar dute. Ez badu punturen 
bat betetzen ez da saltzen(...)(8-A1) 

 
 

c) Denok dakigu prozesu batek ordena jakin bat jarraitzen duela eta ordena 
honetako ekintza unitate bakoitzari urratsa esaten zaiola. Horrez gain 
badakigu, jakin, urrats horien hurrenkera adierazteko zenbakiak edo 
ordinalak erabiltzen ditugula. Beraz, lehenengo edo hasteko hitzarekin, 
denok ulertzen dugu prozesuaren lehen urratsa dela. Batzuetan urrats 
horiek zenbaki bidez markatzen dira: 

 
(64) PROZESUA/ Lehenengo mertxika onenak aukeratu...(4-B1) 
 
(65) (..)Ondo kontserbatu behar dira, urteko garai batean bakarrik daude eta./ 

Hasteko zuhaitzetik mertxika egokienak...(19-A2) 
 

(66) (...)MURTXIKEN PROZESUA/ 1. Lehendabizi garbitu egin bear dira. 2.- 
Ondoren(..)(17-B1) 

 
 
d) Arazoak 
 

Aztertutako testuetako pasarte batzuetan irakurleak  ahalegin handia 
egin behar du testuratutakoa ulertzeko. Honelako kasua dugu (67) adibidea 
(fabrikazio prozesua eta kontserbatuta hitz bikotea, lantegian hitzarekin  
erlazionatu behar du irakurleak testua ulertuko badu).  Beraz, lantegian 
kontserbatzen direla frutak. Horrelako kasuei inferentzia  larria deitzen 
zaie. (68) adibidean, ostera, irakurleak egin behar duen inferentzia 
handiagoa da, oraindik: Fabrikara hitza fabrikazio prozesua eta frutak 
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kontserbatzen nozioetatik aurreko adibidean baino urrunago daudelako 
testuan. 
 

(67) MERTXIKAREN FABRIKAZIO PROZESUA/ Fruta jatea ona da baina 
batzuetan merkatuan ez da egoten eta latetan kontserbatuta egoten dira./ Lantegian 
lehenik fruta garbitzea da.(...)(7-A1) 

 
(68) Mertxikaren fabrikazio prozesua/ Urte osoan daude frutak kontserbatzen, 

produkto asko merkadoan saltzen dira kontserbatu ondoren. Nafarroko frutak oso 
onak dira klimagatik, lurragatik...Hemen horko fruta batzuk: piperra, tomatea, 
patata,.../ Lehenengo mertxika hoberenak hartzen dute. Fabrikara heldu ondoren 
garbitu eta...(15-A2) 

 
 
3.2. Anafora pronominalak 
 
Ondoko grafikoan lau ekoizpenetan anafora nominal eta pronominalen 
artean dagoen ezberdintasuna ikus daiteke. 
 

7.5.grafikoa: 
Anafora nominalak eta pronominalak 

 
3.2.1.Izenordain erakuslea  
 

Izenordain erakusleak hitz bakarra edo testu atal bat berreskura 
dezake. Hirugarren pertsona singularra eta plurala (hau eta hauek) dira 
gehien erabiltzen diren formak. Beste batzuk: horrelakorik, ,... 
 

(69) (...)Kontserba batzuk egoera txarra dute ez dago horrelakorik erosi behar 
bestela...(2-B1) 

 
(70) (...)Frutak eta barazkiak oso garantzitsuak dira gure osasunerako. Baina hauek 

merkatuan ez direnean aurkitzen, kontserbak ditugu baliabide onenak. Hauek urte 
osorako gorde daitezke. Nafarroako Erriberan , klimaren ondorioz, fruta, tomate, 
piper, borraila, etab. hazten dira (hauek asko produzitzen dira)(...)(9-B2) 
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(71) (...)Ondoren fabriketara bidaltzen dira, baina honetan asko itxaron behar 
ezkero, hotzarekin kontserba daitezke.(...)(9-B2) 

 
(72) (...) Kontsumitzeko eguna azkena izan ezkero, etxean badugu elikagaia, 

aukeratu egiten da hau. (...) (9-B2) 
 

(73) (...) Bukatzeko kontrolerako saila kalitateaz arduratzen da, hau txarra bada ez 
da saltzen, etiketatu eta  dendetara eramaten dituzte.(...)(11-A2) 

 
Gehienetan, hitz bakarra berreskuratzen da izenordain erakuslearen 

bidez; baina zenbait kasutan testu zati bat ere berreskuratzen da.  Guk 
analizatutako testuetan, prozesuaren urrats berria markatzeko erabiltzen da 
maiz. Kasu hauetan, gainezarririk ematen dira prozesuaren antolatzaileak 
“lerrozko integraziorako markatzaileak” eta kohesiogilearen aztarna 
“izenordain erakuslea”; horregatik, esan daiteke esapide jakinetan ematen 
direla zenbait erakusle (hau egin ondoren, honen ondoren, honen ostean, 
etab): 
 

(74)  (...)(..)Ondoren eskuzko aukeraketa dator, baldintzak betetzen ez dituzten 
produktuak baztertzeko, Honen ostean tamainaren arabera sailkatu eta hezurra 
kentzen zaio, hau egitean muxika bi zatitan banatuta geldintzen da.(...)(3-B2) 

 
(75) (...)ondoren garbitu egiten dira geroxeago eskuz aukeratu eta hezurrak kendu, 

honen ondoren zatiak aztertzen dute (...)(4-B1) 
 

(76) (...)Makina bidez hezurra kendu eta honen ondoren  eskuz ziurtatu(...)(5-B1) 
 
Beste batzuetan, prozesuaren urratsean eginiko operazioa berreskuratzen 
da: 
 

(77) (..)Hurrengo pausoa tamainaren arabera sailkatzea da, hezura kentzea, hau ondo 
egina dagoen jakiteko zatiak aztertu egiten dira(...)(3-B1) 

 
(78) (...)Honen ostean tamainaren arabera sailkatu eta hezurra kentzen zaio, hau 

egitean muxika bi zatitan banatuta geldintzen da.(...)(3-B2) 
 

(79) (...) hurrengoa begirada batezko aukeraketa izaten da, laugarren pausoa ur 
berotan sartzea, itxura hobeagoa ozateko egiten da hau. (...)(11-B1) 

 
(80) (...)Geroago tapa ipini egiten da baina kontuan izan behar da hau hermetikoki 

izan behar dela.(...)(3-A2) 
 

(81) (...)Jarraian hezurra kendutako aldea beheruntz jarrita azala kentzen zaie (hau 
kimikoki egiten da).(...)(6-A2) 

 
Zenbaitetan izenordain erakusleak definizioa eman aurreko sarrerakoa 
egiten du: 
 

(82) (...) eta buruz behera jarri azala hobeto kendu ahal izateko, honi azalkentze 
kimikoa esaten zaio. (3-B1) 
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Inoiz perpausa berean bi izenorde erakusle ikusi da; batak anafora modura 
funtzionatzen du eta besteak katafora modura: 
 

(83) (...)Bilketa garaian produktu asko biltzen dute zelaietatik. Hau fabrikara eraman 
eta han gauza hauek egiteko: 1. Ondo garbitu zomorroak eta abar kentzeko(...)(9-
A1) 

 
Arazoak 
 
a) Izenordain erakusleak ez du pista handirik ematen bere aurrekaria zein 
den jakiteko. Are gutxiago euskaraz generoa markatzen ez delako. Hori 
dela eta, anbiguotasuna sortzen du izenordain erakuslea erabiltzeak137. 
Hona hemen zenbait adibide: 
 

(84)  (..)Muxikaren kontserba oso preziatua da, honen prozesua zuhaitzean dagoen 
momentutik hasten da, hauetatik egokienak aukeratuz, gero lantegira eramaten 
dira, ongi iritsi diren konprobatzeko.(...)(3-B1) 

 
(85) (...) Poteetan sartu behar da baina lehenengo urazukrea bota. Airea sartzea oso 

txarra da gure osasunerako, tapa gehien al den bera sartu. Ondoren berriz zabaltzen 
da eta aztertzen da. Hauek erosterakoan etiketak edo gaizki enbotatuta 
badago(...)(15-B1) 

 
b)”Hau” eta “hori” formak erabiltzen dira. Halere, “hau” forma nagusitzen 
da. Zenbaitetan ikasle berak erabiltzen ditu biak. Horrek konfirmatu egiten 
du “Testualizazio mekanismoak” kapituluan “hau” eta “hori”-ren 
erabilerari buruz138 esandakoa. Hona hemen adibideak: 
 

(86) (...) Hau egin ondoren  batzuk urazukretarako (...). Poteetan sartu baino lehen 
egoera egokian dauden ziurtatu. Hori egin ondoren pisatu egiten da(...)(11-B1) 

 
(87) (...) Poteetan sartu eta gero urazukrerantz eraman eta hori gehitu.(...)(16-A1) 

 
c) Izenordain erakusle batzuk, uste genuen bezala, anafora nominalaren 
ordez erabili dira. Anafora nominalak erabiltzea (kontzeptualak, bereziki) 
izenordain erakuslea erabiltzea baino zailagoa da; azken honek ez du 
zehaztasunik eskatzen (hau izenordainarekin, izena, sekuentzia  osoa edo 
testu osoa berreskura daiteke). Anafora nominalak, ostera, zehaztasunak 
eskatzen ditu: lexikalizatu beharra (prozesu hau, fenomeno hau,...).  
 
d) Gainera, zenbaitetan komunztadura arazoak ere ikusi dira. Kohesio arau-
hausteak atalean horrelako arazo motak aztertu dira zehaztasun handiz. 
 

                                           
137 Kapitulu honetan bertan, arau-haustea atalean zehazten da gehiago alderdi hau (ikus 4. puntua). 
138 Euskarazko eta gaztelaniazko hiru graduetako esanahia bete-betean bat etorri arren, anaforikoetan 
usadioa ez da beti honela. Hona hemen adibidea: Luis dió una mala respuesta al hombre y éste se enfado/ 
Luisek gaizki erantzun zion gizonari eta hura haserretu egin zen. (IVAP, 1997) 
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(88) (...)Erdoilduta daudenean sarrailduta daude eta kiratsa darie eta hori ez jan ezta 
erori ere ez da egin behar(...)(8-A1) 

 
 

3.2.2.Izenordain eta izenondo posesiboak  
 
Gehienetan muxikaren ezaugarri edo propietate bat adierazteko erabiltzen 
da izenorde posesiboa. Gutxi batzuetan pluraleko 2. edo 3. pertsonako 
izenordain posesiboa ikusi da. Kasu hau beti  3. testu-atalean ematen da 
(gomendioen atalean). 
Hona hemen kontserbatzeko-prozesuan ikusitako zenbait adibide: 
 

(89) (..)Muxikaren kontserba oso preziatua da, honen prozesua zuhaitzean dagoen 
momentutik hasten da, hauetatik egokienak aukeratuz, gero lantegira eramaten dira, 
ongi iritsi diren konprobatzeko.(...)(3-B1) 

 
(90) (...)Prozesua fruta zuhaitzean dagoenetik hasten da gero fabrikara heltzen 

denean bere lehen urratsa garbitzea da. (...)(2-B1) 
 

(91) (...)1. Fruta zuhaitzetik hartu hoberena. 2.- Fabrikara eraman. 3.- Oso ondo 
garbitu. 4.- Beraien kalitatea begiratu. 5. Tamaina desberdinetan sailkatu(...)(2-A1) 

 
"Kontsumitzaileei oharrak" testu fasean ikusitako zenbait adibide: 

(92) (...) Gure kontserba erosketan kontu handia izan behar dugu.(4-A2) 
 
(93) (...) kontserba batzuk herdoilduta egon daitezke eta honelako kasuan basurara 

botatzea da onena, zure osasunarentzako kaltegarria izan daitekeelako. Erosketak 
egiteko orduan gure gustoko fruta edo janari bat ez badago baliagarriak izan 
daitezke kontserbak. (7-A2)  

 
(94) Gure onerako gauza onak daude eta hauek tenporada ezberdinetan jaiotzen 

dira.(...)(9-A1) 
 

(95) (...)Batzutan zabaldu egiten dira eta hori gure osasunerako txarra da. (16-B2) 
 

3.2.3.Izenordain zehaztugabeak 
 

Analizatu ditugun testuen izaera dela eta, batzuk eta besteak izenorde 
zehaztugabeak dira maiztasun handiz agertzen direnak eta ia bakarrak. 
Dagokigun testura etorriz, kontserben fabrikazio prozesuaren hasieran  
dauden “melokotoi guztiak” bi sailetan banatzen dira. Hona hemen bi sail 
horiek adierazteko erabiltzen diren modu ezberdinak: onenak/mazpilduta 
daudenak; urazukretan jartzeko erabiltzen direnak/ mermelada egiteko 
erabiltzen direnak; kalitate kontrola pasatzen dutenak/pasatzen ez 
dutenak;...etab. Hori dela eta, bikote horietako ale bat edo biak izenorde 
zehaztugabeaz adierazten dira139. Hona hemen zenbait adibide: 

                                           
139 Bikote horiek kapitulu honen 5.2.puntuan aztertu dira. 
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(96) (...) Lehenengo garbitu egiten dira ondoren eskuzko aukeraketa egiteko, egokiak 

hautatu eta besteak kendu egiten dira. (...)(1-A2) 
 
(97) (...)Hezurra kendu ondoren denak begiratu eta gelditutako hutsunea beruntz 

dutela jartzen dira, azala errezago kentzeko eta itxura hobea emateko. Honela 
kontserbatzeko prest dago. Batzuk urazukretan eta besteak mermeladarako 
sailkatzen dira. (1-A2) 

 
(98) (..) Hau egin eta gero, mertxika batzuk mamitarako erabiltzen dira eta besteak 

ur azukretarako(...)(2-A2) 
 

Beste izenordain zehaztugabeak: bat edo bat,... 
 

(99) (...)Jarraian hezurra kentzen zaie eta bateonbatek hezurra badu prozesutik 
kentzen da.(...)(5-A2) 

 
(100) (...)Lehenengo mertxika arbolatik hartu behar da eta egokienak noski. Fabrikara 

heltzen direnean kondizino onetan dauden begiratu behar da eta bateonbat ez 
badago bota(...)(20-A1) 

 
Izenordain numeral batzuk ere ikusi dira: 
 

(101) (..)mertxikak pisatu behar dira den-denak pisu berdina hartu dezaten 
denak.(...)(12-A2) 

 
(102)  (..)Muxikak boteetan sartu bakoitzean 5-6 sartuz.(...)(2-A1) 

 
(103) (...) laugarrena azala erraz kentzeko denak buruz behera jartzen dira ur berotan 

dauden bitartean, gero poteetan sartzen dira pisatu egin behar izaten dira denak 
berdin pisatzeko. (...)(2-B1) 

 
 
Prozesuaren urratsak adierazteko izenordain ordinalak erabiltzen dira  
gehienetan: 

(104) (...)Prozesua fruta zuhaitzean dagoenetik hasten da gero fabrikara heltzen 
denean bere lehen urratsa garbitzea da. Hirugarrena, berriz hezurrak kentzea. 
Bigarrena...(...)(2-B1) 

 
 

3.3. Beste zenbait anafora 
 

7.14. taula: 
Beste zenbait anafora mota lau ekoizpenetan. Balioak dentsitatearen arabera. 

 
 A1 A2 B1 B2 
Beste zenbait 
anafora 

0,55 0,59 0,35 0,69 
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Kategoria honetan aurkitu ditugun anafora ia gehienak aditzondoak 
dira: moduzkoak (horrela, honela,...), tokizkoak (han, bertan,...), 
denborazkoak (orain,..), helburuzkoak (horretarako,...) eta kausazkoak 
(horregatik,..). Hona hemen adibide bikotea: 
 

(105) “..Ontzikia itxi egiten dute ondoren mari-bainoan jarriz, 115º-tan estirilizatzen 
dira, horregatik etxeko kontserbak egiterakoan kontu handia izan behar da, 
horretarako, ondo kontrolatzen dira: edukiak, iste lanak,...(...)”(12-B2) 

 
(106) “Fruitu gehienak ezin dira urte osoan eduki eta horretarako kontserbatu egin 

behar dira.(...)”(10-A2). 
 
3.4. Perpausa metadiskurtsiboak 
 
Perpausa metadiskurtsiboak testu fase batetik besterako pasadizoan ematen 
dira gehienetan eta aldi berean testu-atal osoa antolatzen dute; horrez gain, 
gaia aurkezten dute testuan140. Hona hemen adibide bikotea: 
 

(107) “...denak ikusi egiten dira egoera onean dauden jakiteko. Honela fabrikazio 
prozesua hasten da./ Lehenengo...(...)”(1-A2) 

 
(108) “...(...)Orain mertxikaren prozesua azalduko dizuet:/ Lehendabizi(...)(2-A2) 

 
Anafora mota hau guztien %2,68 da. Beraz, guztietatik gutxien ikusi 

dena. Hona hemen 7.15. taulan lau ekoizpenetan ikusi den dentsitatea: 
 

7.15. taula: 
Perpausa metadiskurtsiboen dentsitatea lau ekoizpenetan. 

 
 A1 A2 B1 B2 
Perpausa metadiskurtsiboak 0,25 0,45 0,21 0,14 

 
Taularatutako datuen argitan esango dugu lau ekoizpenetan oso 

errepresentagarritasun txikia duela mekanismo honek. Halere, betetzen 
duen funtzio garrantzitsua kontuan izanik, aipagarria da talde 
esperimentalean ematen den gehikuntza aurretestutik ondotestura. 
Aurretestuan 5 ekoizpenetan erabiltzen da; ondotestuan, berriz 12 
ekoizpenetan. Kontrol taldean, berriz, 5etan aurretestuan eta 4tan 
ondotestuan. Talde esperimentalen bilakaera deigarria da, ez baita 
espezifikoki alderdi hori landu SDan. 
 
 

                                           
140 Gogora dakartzagu kapitulu honetan 3.1. puntuan perpausa metadiskurtsiboaz esandakoak: 1) talde 
esperimentalean izaniko perpausa metadiskurtsiboaren hazkuntza aurretestutik ondotestura.2) mekanismo 
honen balioaniztasuna (konexio eta kohesio mekanismoen aztarna) eta 3) prozedura hau erabiltzeko behar 
diren trebetasunak. 
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3.5.Ondorioak 
 
 Ikasleen ekoizpenetan ikusi ditugun anaforen deskribapenetik  
hainbat ondorio atera ditugu: bata orokorra, didaktikari dagokiona. Eta 
beste zenbait testu kohesioari dagozkionak. 
 
 Ondorio orokorrari dagokionez, A eta B taldeko ikasleen 
abiapuntuko ezberdintasunak ikusita, eta, halaber, talde barruko ikasle 
bakoitzeko abiapuntua ikusita, konfirmatuta gelditzen da, berriz ere, 
ikasleen eta taldeen aniztasuna. Datu garrantzitsu honen ondorioz, esango 
dugu ikasle bakoitzak ikaskuntzan egin duen aurrerapena ikusteko bere 
aurreko mailarekin konparatu beharra dagoela eta ez beste ikasleen 
mailarekin edo beste taldekoen mailarekin. Kasu honetan, esaterako, A2ko 
ikasleek B2koak baino gehiago ikasi dute analizatutako alderdi guztietan, 
nahiz eta B2ko ikasleen emaitzak A2koenak baino hobeak izan 
analizatutako zenbait alderditan (anaforen dentsitatean, esaterako).  
 Horrez gain, hobekuntza kolateralak ere ikusi dira talde 
esperimentalean, hau da, landu ez diren alderdietan hobekuntzak ikusi dira, 
esaterako, perpausa metadiskurtsiboaren erabileran;  kontrol taldean, berriz, 
honelako hobekuntzak egon badira ere, murritzagoak izan dira. 
 
 Euskarazko azalpen testuaren izen-kohesio mekanismoari 
dagokionez, konstante bat ikusi da analizatutako testu guztietako anaforen 
dentsitatean, oro har, eta, baita anafora-motetan eman den maiztasunean 
ere. Dentsitateari dagokionez, ez da gora-behera handirik ikusi, batez 
besteko balio guztiak 9,26 eta 10,80en artean eman baitira. Gauza bera 
esango dugu anafora-motei dagokienez. Hona hemen dentsitatearen 
muturreko balioak anafora nominaletan eta pronominaletan:  nominaletan, 
6,21 eta 7,46 an artean ematen dira batez besteko balio guztiak eta 
pronominaletan, 2,25 eta 2,94en artean. Beraz, ez da ikusi fenomeno 
arrarorik, ikasleen aniztasunaren ondorioz ondoriozta ezin daitekeenik, 
alegia.  
 

Eta euskarazko azalpenezko testuan ikusi diren anafora motei 
dagokionez ere konstante handia ikusi da ekoizpen guztietan, anafora 
nominalen eta pronominalen arteko desorekak berdin jarraitu baitu ikasleen 
ekoizpen guztietan. Nominalak izan baitira nagusi aztertutako ekoizpen 
guztietan. Datu horiek konfirmatu egiten ditu aurreratutako lehendabiziko 
hipotesian141 esandakoak. 
 

                                           
141 Ikus “Lanerako metodologia” kapituluan: Euskarazko Entziklopedia testuak, beste hizkuntzetakoen 
antzera funtzionatuko du, eta beraz, anafora nominalak pronominalen gainetik nagusituko dira. 
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 Anafora nominalen barneko banaketa ere oso modu parekatuan 
eman da ekoizpen guztietan, errepikapena izan delarik guztietatik maizen 
gertatu den mekanismoa. Hurrenez hurreneko anafora motak ere, oro har, 
frekuentzia berean eman dira ekoizpen guztietan, nahiz eta talde guztietan 
ordena berean ez gertatu, beren artean dauden aldeak oso txikiak dira. 
 
 Dispositibo pedagogikoa aplikatu ondoren, espero genituen 
emaitzak ikusi dira, SDan landu diren ezaugarriek gorantz egin baitute 
aurretestutik ondotestura talde esperimentalean; halaber, kontrol taldean ere 
espero genituen ondorioak ikusi dira: landu ez diren alderdietan oso alde 
gutxi ikusi da aurretestutik ondotestura. Beraz, konfirmatu beharreko beste 
hipotesi bat luza daiteke hemen: kontrol taldeko ikasleek SDa landu izan 
balute, horien aurrerapenak A taldekoen aurrerapenaren parekoak edo 
handiagoak izango lirateke. 
 
4. Izen kohesioaren arau-hausteak 
 

Ekoiztutako azalpenezko testuen kohesioa gauzatu nahian hainbat 
saiakera egin dituzte ikasleek. Saiakera horietako batzuek idazleak espero 
zuen eragina lortu dute irakurlearengan eta horregatik testua erraz ulertzen 
da  
–idazleak irakurleari esplizitatu dizkio testuan gai berriak eta gaiaren 
mantenua edo berreskurapena–. Baina beste kasu batzuetan idazlearen 
saiakera horiek ez dute jaso irakurlearen aldetik espero zen erantzuna eta 
ulergaitzak dira arrazoi ezberdinak direla medio. Lehen esan bezala, 
Reichler-Béguelin (1988a, 1988b) autorearen proposamenari jarraituz, lau 
kategorietan sailkatu ditugu ikasleen testuetan agertu diren arau-hausteak: 
a) aurrekari identifikatu ezina duten adierazpenak; b) komunztadura 
arazoak; c) erreferentziazko anbiguitateak (aurrekari bat baino gehiago 
posible direnean testuaren markoan) eta d) arazo lexikalak. 
 

7.6.grafikoa: 
Arau-hausteen dentsitatea ikasleen ekoizpenetan 
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Anaforak analizatzerakoan bezalaxe, hemen ere, kontrol taldeko 

emaitzak talde esperimentalekoak baino hobeak dira. Kontrol taldeko 
ikasleek 3,69 arau-hauste egin dituzte 100 hitzeko, eta talde 
esperimentalekoek 5,53 (ikus 7.16. taula eta 7.6. grafikoa). 
 

Aurretestutik ondotestura izandako ezberdintasunetara etorrita, (ikus 
7.6. grafikoa) talde esperimentalak hobekuntza nabaria izan du. Kontrol 
taldean, ostera, ez da ia hobekuntzarik izan. 

 
7.16. taula: 

Arau-hausteen dentsitatea (%tan) aurre eta ondotestuetan. 
 

 Batez beste Muturreko balioak 
A1   5,53   0,92 – 11,69 
A2   2,68   0,46 –   6,09 
B1   3,69   0,50 – 11,76 
B2   3,45   0,85 -  11,11 

 
Horrekin esan gura da tailer bakar batean (ikus SDa 3. eranskinean) 

kohesioa landu izanagatik honelako aurrepausoa ikusi bada, hobekuntzak 
areagotu egingo direla beste sekuentzia didaktiko batzuetan alderdi hau 
landuz gero.   
 

Taularatutako datuen arabera, A1etik A2ra arau-hausteen dentsitatea 
jaitsi egin da (-% 2,85) eskuhartze pedagogikoa aplikatu ondoren, eta, 
horrez gain, muturreko balioak ere jaitsi egin dira nabarmenki [aipagarria 
da balio altuenaren jaitsiera (–5,6)]. B taldean, berriz, eskuhartze 
pedagogiko espezifikorik ez dagoenez, aurretestu eta ondotestuen 
dentsitatearen arteko aldea oso txikia da ( -0,24). Horrez gain, aipagarriak 
dira muturreko balioak, ez baitira ia aldatu. Berriro ere egiaztatuta gelditu 
dira 6. eta 7. hipotesiak (ikus “Lanerako metodologia” I. kapituluan).  
 

Arau-hauste moten banaketa modu beretsuan ikusi da lau 
ekoizpenetan. Salbuespen bakarra A2 taldekoa dugu, bertan inbertitu egiten 
baitira lexiko arazoak eta erreferentziazko anbiguitateak. Hona hemen arau-
hauste hurrenkera, gehien egiten denetik, gutxienera: aurrekari inplizitua > 
komunztadura arazoak > lexiko arazoak >erreferentziazko anbiguitateak. 
Hona hemen adibide bana: 
 

(1) “(..) Kalitatearen eta prezioaren erlazioa ere egon behar da. Guztatu bazaie marka 
aldatzea zaila egingo zaiei....” (12-A1) (aurrekari inplizitua: nori gustatu?) 
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(2) “...gainditu dutenak behera begira jartzen dira hezurraren arabera azala kentzeko. 
Azala kendu eta gero prest dago kontserbatzeko...” (16-A1) (Komunztadura 
arazoa:mertxika aktualdu gabe pluraletik singularrera pasatzen da) 

 
(3) “ Mertxikaren fabrikazio prozesua/ Barazki batzuk ezin dira....”(4-A1) (Lexiko 

arazoak: Barazki lexemarekin mertxika berreskuratu nahi da) 
 

(4) “" Muxika lehendabizi garbitu egiten da, gero kalitatea ez dituzten frutak kendu 
egiten dira. Tamainaren arabera sailkatu eta zatiak aztertu egiten dira." (13-A1) ( 
Erreferentziazko anbiguitateak: Ez dago garbi zein mertxikekin jarraitzen den 
prozesua) 

 
Desberdintasun aipagarriena arau-hausteen bilakaeran ikusi da. 

Kontrol taldean gora behera gutxi egon dira aurretestutik ondotestura. 
Talde esperimentalean, ostera, dentsitatea jaitsi egin da arau-hauste mota 
guztietan. Nabarmenena "aurrekaria inplizitua" arau-haustearena izan da. 
Hona hemen mota bakoitzaren batez bestekoa: 
 

7.17. taula. 
Arau-hauste mota bakoitzaren batez bestekoa lau ekoizpenetan. 

 
Aurrekari 
inplizitua 

Lexiko arazoak Komunztadura 
arazoak 

Erreferentziazko 
anbiguitateak 

Guztira 

% 60,88 
 

% 6,73 % 24,35 %8,03 %100=386 

 
 
Hona hemen arau-hauste motak banan-banan: 
 

7.18. taula: 
Arau-hausteen balore absolutuak eta %tan (100 hitzeko zenbat arau-hauste) 

 
Arau-hauste motak      A1     A2     B1   B2 
   N   %    N   %   N   %   N   % 
Aurrekaria inplizitua 73  3,10 36 1,25 61 2,68 65 2,36 
Lexiko arazoak 13 0,55 5 0,17 1 0,04   7 0,25 
Komunztadura arazoak 32 1,36 22 0,76 20 0,87 20 0,72 
Erreferentziazko anbiguitateak 12 0,51 14 0,48   2 0.08   3 0,10 
Guztira 130 5,53 77 2,68 84 3,69 95 3,45 
 
a) 7.18. taulan ikusten den bezala, lau ekoizpen multzoetan (aurretestu eta 
ondotestu) aurrekari inplizitua da maiztasun handienaz ikusi den arau-
haustea. Batzuetan gai bati buruz hitz egiten da testuan gai hori aurkeztu 
gabe dagoela, eta, beraz, irakurlearentzat ezezaguna dela. Edo beste era 
batera esanda, aurkeztu ez den gai bat berreskuratzen da testuan, 
determinatzaileen bidez edo beste mekanismo baten bidez. Gure testuetan 
mertxika da aurkeztu gabe askotan berreskuratzen den gaia.  
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Horren adibide garbiak ditugu, esaterako, 2-B1 eta 2-B2142 testuak, 
beraietan ez baita aipatzen mertxika izena testu osoan; beste adibide 
batzuetan, 6-B1ean143, esaterako, behin aipatzen da melokotoia eta berau 
tituluan eta, gainera, izenaren osagarri modura ematen zaigu 
“melokotoiaren prozesua”; testu horretan ez da berriro gaia 
berreskuratzen. Alderdi hau sakonago aztertzen da IV. kapituluan.  
 
Batzuetan aktante (eragile) berria sartzen da aurkeztu gabe: 
 

(5) " Geroago tamainaz sailkatzen dira. Beranduago makina batek erditik zatitzen ditu 
batzuk hezurrak kenduz. Hezurrarekin gelditzen diren zatiak emakumeak kendu 
egiten ditu..."(3-A1)  

 
(6) " Kalitatearen eta prezioaren erlazioa ere egon behar da. Gustatu 

bazaie marka aldatzea zaila egingo zaie...." (13-A1) (Gustatu 
bazaiei, nori?) 

 
Zazpigarren adibidean “lehenengo gauza”-k “zertarako” adieraztea 
eskatzen du. Badakigu lehenengo prozesu baten hasiera izan daitekeela 
baina hori esplizitatu beharra dago testuan. Kasu honetan kontserbatzen 
daukagu aurreko perpausan, eta hori izan zitekeen lehenengo hitzarekin 
lotura duena, baina irakurleak egin behar duen inferentzia (larria) handiegia 
da. 
Beste batzuetan (8. adibidea) prozesua aipatzen da, baina ez dakigu zeren 
prozesua den hori. Gainera, adibide berean ez dakigu zer hartu behar den 
zuhaitzetik. 

 
(7) "Muxikak hotzak kontserbatzen dira bestela galtzen direlako. Lehenengo gauza 

garbitzea da.(...)" (12-A1) (Zer garbitu, zertarako?) 
 

                                           
142 Kontserbak/Urte osoan gorde ditzakegu barazkiak eta frutak. Prozesua fruta zuhaitzetan dagoenetik hasten da 
gero fabrikara heltzen denean bere lehen urratsa garbitzea da hirugarrena berriz azurrak kentzea bigarrena tmainaz 
sailkatzea laugarrena azala erraz kentzeko denak buruz behera jartzen dira ur berotan dauden bitartean, gero poteetan 
sartzen dira pisatu egin behar izaten dira denak berdin pisatzeko. Airea kendu eta itxi.itxita egon eta prest daude 
sailkatzeko. Kontxerba batzuk egoera txarra dute ez dago horrelakorik erosi behar bestela gaixotu egin dezakegu. (2-
B1) 
 
143:    Testuratu 
Fruituak ez dira urte osoan egoten horregatik kontserbatu egiten dira adibidez potetan gordeta. 
Klimak eta lurrak ere asko laguntzen du fruitua haunditzen edo hazten. 
MELOKOTOIAREN PROZESUA: Lehendabizi garbitu egin behar da, gero bere kalitatea ikusi eta ez dutenak 
balio edo tamaina txikia dutenak apartatu. Ondoren hezurra beherantz dutela jartzen dira eta gero azala 
kendu. Orain behin betiko kalitate maila ziurtatu. Poteetan sartu, pisatu eta ur azukrea bota behar zaio. Ia 
gertu dago etiketatzeko makina nahiz eskuz. 

BATZUTAN ZELAN EGOTEN DIREN 
Batzuetan itxura txarra edukitzen dute eta oso kaltegarriak dira guretzat. 
Lata birziklatu badaiteke hobeto, hau da asko konturatu behar gara egoeraz. (6-B1) 
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(8) “...Kontserbak barazki bat urte osoan egoteko baliagarriak izan daitezke. Prozesua 
hasteko zuhaitzetik hartu behar dira, itxura hoberenak dituztenak,(..)”(11-B2) 

 
Bederatzigarren adibidean beste bat kohesiogileak bat eskatzen du 

bere aurretik, eta ez dago horrelakorik testuko aurreko zatian. 
 

(9) “/Kontsumitzaileak elikagaia aukeratzeko orduan, etiketan onartzen du nutrizioaren 
bitartez edo(...).Beste bat, pisua eta pzta-k bat datozen....)” (9-B2) 

 
Zenbait kasutan arau-hauste hau anafora eta bere aurrekaria testuan 

elkarrengandik urrun daudelako gertatzen da. Hona hemen adibide bat: 
  

(10) “Mertxikak/ Lehenengo zuhaitzetik hartu behar dira, kalitatea konprobatu, hezurra 
kendu eta muxika zatitu, azala kendu itxura onagoa lortzeko, sailkatu, boteak bete, 
pisatu denak pisu berdina edukitzeko, urazukrearekin bete, mari bainuko 
tenperaturan eduki, boteak etiketatu, kaxetan sartu eta inportanteena merkatura 
eraman saltzeko./Kalitatea/ Bote hermetikoa eta ekologikoa behar dira eta 
kalitateko saila ere./Irizpideak/ Etiketatuan ohartu, kalitatea eta prezioa kalkulatu, 
kadukatuta ez daudenak ez hartu, bote herdoilduta dagoenean ez jan eta kontserbak 
oso ondo aukeratu.”( 10-B2) 

 
Laburtzeko, esango dugu arau-hauste mota hau arrazoi ezberdinengatik 
gerta daitekeela: aurrekaria ez dagolako testuan (mertxika, emakumeak,..), 
aurrekaria testuan egon daiteke baina toki desegokian.  
 

Arau-hauste hori eta erreferentziazko anbiguitateak arau-hausteen 
arteko harremanak daudela dirudi. A1 eta A2 ekoizpenetan gertatutakoa 
aztertuz gero, aurrekari inplizitua izatetik, aurrekari bat baino gehiago 
izatera pasatzen da kopuru garrantzitsu batean (bikoiztu egiten da aurrekari 
bat baino gehiago dutenen kopurua). B taldean, berriz, ez da horrelakorik 
ikusi, aurretestutik ondotestura bi arau-hauste horien proportzionalitatea 
antzera mantentzen baita. Horrek, frogatu beharreko hipotesi bat 
formulatzera garamatza: ikaskuntza prozesuan honako bilakaera gertatzen 
da: aurrekari inplizitua  aurrekari bat baino gehiago  aurrekari 
bakarra identifikagarria. Esan bezala, hipotesi hau hurrengo lan baterako 
aztergai interesgarria izan daiteke. 
 
b)Maiztasunaren aldetik bigarren gertatzen den arau-haustea 
komunztadura arazoen bueltakoa dugu lau ekoizpenetan.  Arau-hauste 
mota hau estuki lotzen dugu elipsia mekanismo anaforikoarekin. Gai 
iraunkorreko testua dela kontuan izanik, askotan gaia elipsi bidez 
berreskuratzen da; hori dela eta, testuan askotan zati luzeak ematen dira 
gaia esplizitoki berreskuratu gabe (orduan, aditzaren markak dira 
aurrekariaren seinale bakarra) eta sarri askotan, oso luze jo behar da testuan 
atzera azken erreferente esplizitoa aurkitu arte. Honegatik guztiagatik, 
pluraletik singularrera pasatzen da perpausa batetik bestera gaia berritu 
gabe, edo "nor-nori-nork" edo "nor-nork" aditza erabiltzen den kasuan nork 
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morfema pertsona ezberdinetan erabili ere erabiltzen da; edo nozio bera 
izanik, generikotik pluralera aldatzen dela ere ikusi da. Hona hemen 
zenbait adibide: 
 
Numero arazoak, singularra plurala; plurala singularra: 
 
  

(11) " Gero makinen bidez poteratu eta pisatu pote denak berdintsu pisatzeko. 
Urazukrea gehitzen zaio eta hermetikoki itxi behar da."(11-A1) (subjetua aurreko 
perpausean daukate bi perpausok, eta, subjetua aktualdu gabe singularrean jarri ditu 
aditzak) 

 
(12) "Zuhaitzetatik hartzen dira mertxikak, hoberenak aukeratuz. Ondoren lantegira 

bidaltzen dute..."(3-A1) (plurala singularra eta nor nor-nork) 
 

(13) "...muxikak pote batzuetan sartzen dute. Ondoren seigarren prozesua ....gero 
dendetara eruan eta saldu. Hori bai lehenengo tapa jartzen diote jakinda gero ondo 
dazen ala ez....(12-A1) ( Lehendabizikoa komunztadura falta perpausa mailan. 
Bigarrena, "pote batzuetan  jartzen diote, subjetua ez du aktualdu, beraz plurala 
eskatzen du, “ondo dazen” berriro plurala dugu) 

 
Pluraletik generikora gaia berritu gabe eta alderantziz: 
 

(14) “(...) Lehenengo mertxikak batzen dira./ Gero fabrikaraino garraiatu ahal izateko./ 
Ondoren ikustatu eta itxaron behar bada hotzetan kontserbatzen da./ Geroxeago 
garbitu egiten dira. Muxikak tamainaren arabera aukeratu egiten dira(...)”(4-B2) 

 
(15) “ PROZESUA/ Lehenengo garbitu egiten dira, ondoren eskuzko aukeraketa egiten 

da, muxika tamainaren arabera aukeratzen dute, geroago hezurra kentzen zaie, 
hezurra kendu ondoren garbitu egiten dira, geroxeago ikustatu.(...)(7-B2) 

 
 

Perpausa berean bikotea osatzen dutenean (itxura onena dutenak eta 
txarrenak, esaterako): 
 

(16) “ (...) 2 taldetan sailkatzen dira itxura onena dutenak eta urazukrearekin jartzeko eta 
txarrena mermeladarako.(...)”(5-B1) 

 
7.19. taula. 

Arau-hauste mota bakoitzaren batez bestekoa ekoizpen bakoitzean. 
 
   A1 A2   B1   B2 
Aurrekaria inplizitua %56,15  %46,75 %72,61 %68,42 
Lexiko arazoak %10 %6,49 %1,19 %7,36 
Komunztadura arazoak %24,61 %28,57 %23,80 %21,05 
Erreferentziazko anbiguitateak %9,23 %18,18 %2,38 %3,15 
Guztira %100=130 %100=77 %110=84 %100=95 
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c)Erreferentziazko anbiguitateak arau-haustea esaten zaio aurrekari 
modura lexema bat baino gehiago ematen denean. Analizatu ditugun 
testuetan aurkitu dugun ohikoena fabrikazio prozesuaren une jakin batean 
gertatzen da. 
Kontserben fabrikazio prozesuaren une batean bi taldetan banatzen dira 
melokotoiak ( batzuk eta besteak); fabrikazio prozesua horietako batzuk 
bakarrik jarraitzen dute. Une honetan ere, gutxienetan esplizitatzen da zein 
melokotoi diren prozesua jarraitzen dutenak144. Hona hemen adibide 
batzuk:  
 

(17)  “Batzuk mermelada egiteko eta beste batzuk urazukrean. Boteetan sartu behar dira 
etiketa dutelarik, pisatu eta sobratzen direnak gorde edo bota(...)”(10-B1) 

 
(18)  “"...batzuk urazukretan jarri eta besteak mamia egiteko jartzen dira.  

Kontserbatan sartu eta pisatzeko ordua heldu da...." (1-A1) Bi aurrekari posible: 
batzuk eta besteak) 
 

(19)  "...8) Batzuk ur azukretan ipini eta besteak mamia egiteko. 9) Murtxikak poteetan 
sartu bakoitzean 5-6 sartuz.10)Pisatu. 11)Tapa ipini. 12) Ontziki ona eduki eta 
hermetikoki itxi ontziak" (2-A1) ( poteetan sartzen diren murtxikak zeintzuk dira 
batzuk ala besteak, edo biak? 

 
 

(20) "...Batzuk urazukretan kontserbatzen dira eta besteak mermelada egiteko 
erabiltzen dira. Poteetan sartu eta pisatu..." (13-A1) 

 
 
d)Arazo lexikala dugu, igorlearen eta hartzailearen arteko desadostasuna 
esanahaian gertatzen denean. Arau-hauste hau da gutxien aurkitu duguna. 
Desadostasun hau nozio baten kontzeptuaren mugak definitzean datza, 
muga horiek kontzeptualak (zientzia jakin batek erreferentekide bezala 
hartzen ez dituenean bi terminoak: anafora eta bere aurrekaria. Adib.: 
“urratsa ordez prozesua erabili” edo "mertxika nozioa barazki izen generikoarekin 
berreskuratzea") ala kulturalak (kultura jakin bateko hiztunek bi nozioak 
semantikoki erraz lotzen ez dituztenean. Adib: kontserba ordez potea 
erabiltzea). Bi faktorek eragiten dute hori: 
 

1.) Lexema okerra erabiltzea. Gehienetan zehaztasun faltagatik 
izaten da. (Adib: "zatitu" "erdibitu" ordez; "kalitate plana" eta 
"kontrola" erreferentekide bezala hartu). 

 
(21) "...Lehenengo gauza garbitzea da. Bigarren prozesua hezurra kentzea da, 

prozesua(*) ondo jarraitzeko.  Hirugarren prozesua(...).Laugarren 
prozesua(...)Bosgarren prozesua. Ondoren seigarren prozesua ontzikiei etiketa 
jartzea da.(...)"(12-A1)  (gauza prozesua  (-urratsa- ordez erabilita). Prozesua 

                                           
144 Alderdi hori “kate anforiko” atalean analizatu da zehatzago. Ikus kapitulu honetan, 5. puntuan. 
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lexema bi esanahi ezberdinekin erabilida (prozesu (*) eta urrats-gainerako 
guztietan-) 
 

(22) “ Zuhaitzean hasten da mertxikaren fabrikazio prozesua. Landare honetan..(14-A2) 
 
2.) Termino batek ez du bestea proiektatzen. Batzuetan, nahiz eta 

idazlearen intentzionalitatea nabaria izan, anaforak ez du bere 
aurrekaria proiektatzen. (Adib: marka eta potea erlazionatzea) 
 
(23) " ...Gustatu bazaie marka aldatzea zaila egingo zaie. Erosterakoan potea  ardura 

handiz hartu behar da."(13-A1) (potea erabili du kontserba ordez) 
 
 

(24) “(...)Ezin dira inoiz jan pasatutako kontserbarik kaltegarriak direlako. Lata hau 
berziklagarria da.(...)(3-A1) 

 
 
e) Ondorioak.  
 
Ikasleengan ikusitako zailtasunak lau puntutan laburtuko ditugu: 

1. Ondoz ondoko hurrenkera tematikoa vs anafora-bilbe luzeetan 
jarraipen tematikoa. Lehendabizikoetarako ez da zailtasunik ikusi; 
bigarrenetarako bai, ordea. 

2. Komunztadura arazoak ikusi dira: pertsona eta numerokoak. 
3. Anaforak bere tokian lekutzeko arazoak ere ikusi dira. 
4. Zailtasunik nabarmenena aurrekaririk gabeko anaforetan ikusi da.  
 

Aipagarria deritzogu talde esperimentalean aurretestutik ondotestura ikusi 
den hobekuntza. Gainera, ezaugarri batzuetan SDan landu ez diren 
alderdietan ere eman dira hobekuntzak. 
 
 
5.Azalpenezko testu entziklopedikoaren kate anaforikoak: 
Gaia sartzeko baliabideak 
 

Dakigunez, testu planifikazioaren markaketan ere parte hartzen dute 
anaforek (De Weck, 1991, 167.or). Testu honetan horrela ikusi da testuaren 
atal ezberdinetan: testu-sarreran, fabrikazio prozesuaren hasieran eta 
hirugarren atalen hasieran. Hori dela eta, kate anaforiko batzuk aztertu 
ditugu arreta handiagoaz: testuko lehenengo fasean gaiaren aurkezpena, 
bigarren fasearen hasieran  fabrikazio prozesuaren tematizazioa, fabrikazio 
prozesuaren barnean mertxikak urazukretan tematizazioa eta hirugarren 
fasean, kontsumitzaileei aholkuak. 
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Dagokigun testuetan kate anaforikoen definizioa nahiko erraza da 
aurrerago zehaztu den edukiaren arabera. Kate bi dira nagusienak. Bata 
mertxikari dagokiona eta bestea kontserben fabrikazio prozesuari 
dagokiona (hau testuaren bigarren fasean ematen da gehienetan eta 
batzuetan perpausa metadiskurtsibo bidez egiten zaio sarrera. “Orain 
mertxikaren fabrikazio prozesua azalduko dizuet”).  
 Kateak sartu ondoren bi egoera kontestual posible daude. Batetik 
sartutako elementua berreskuratzen da etenik ez duen katean. Kasu honetan 
berreskuratzeko gehienetan erabilitako hizkuntz elementua, ia beti, 
izenordea izaten da. Beste batzuetan hautsi egiten da katea  beste elementu 
tematiko batzuk sartzen direlako. Honelako kasuetan ezin da anafora 
pronominalen bidez gaia berreskuratu eta anafora nominalen bitartez egiten 
da berreskurapena.   
 

Aipatu kate anaforikoak aztertzeko bi alderdi eduki behar dira 
kontuan: batetik, testuaren une batean gaiaren sarrerarako erabilitako 
bitartekoak, eta bestetik, gai horri erreferentzia egiteko erabilitako 
bitartekoak. Mertxikaren gaia iraunkorra da, baina testuko zenbait unetan 
gai hori bikoiztu egiten da  (batzuk eta besteak; ondo daudenak eta besteak, 
etab), ondorioz, berriro tematizatu beharrean aurkitzen da idazlea. 
 
5.1. Gaia testuan aurkezteko erak 
 

Testu honek titulua duenez, bertan egiten da gaiaren aurkezpena gero 
testuan berau berreskuratzeko. Halere, zenbait ikaslek ez dute gaia 
tematizatzen testuan145. Hori dela eta, aniztasun handia dago gaiaren 
aurkezpena dela eta. Ondoko taulan laburtzen dugu gaiaren aurkezpena 
dela eta ematen diren kasuen aniztasuna. Ikasleen ekoizpenetako kasuistika 
osoa islatu nahian, aukera ezberdinak jaso dira ondoko bi parametroez 
baliatuz: 1) Tituluaren ezaugarriak / Titulurik ez eta 2) Gaiaren 
berreskurapena eta honen kokapena testuan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
145 Gogora dakartzagu “Testualizazio mekanismoak” kapituluan “Titulu azpitituluetako errepikapena eta 
sinonimia euskarazko testuetan” puntuan esandakoak. Bertan esaten genuen komenigarritzat jotzen zela, 
tituluan aurkeztutako gaia berriro ere testu hasieran aurkeztea. 
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7.20. taula: 
Testuan gaia aurkezteko aukera anitzak. 

 
 a. Lehendabiziko parrafoan 

(aurkeztu) edo 
berreskuratzen du gaia 
osorik 

B Lehendabiziko 
parrafoan (aurkeztu) 
edo berreskuratzen du 
gaia partzialki. 

c. Bigarren parrafoan 
(aurkeztu) edo 
berreskuratzen du gaia 
osorik 

d. Bigarren parrafoan 
(aurkeztu) edo 
berreskuratzen du 
gaia partzialki 

e. Ez du gaia 
berreskuratzen. Ez du 
gaia aurkezten. 

1. Tituluan 
tematizatzen du 
(mertxikaren 
fabrikazio 
prozesua/ 
kontserbak/ 
Mertxika 
urazukretan) 

Mertxikaren fabrikazio 
prozesua/. Barazki eta 
frutak urte osoan jan izateko 
kontserbak onak dira. 
Nafarroan, herriberan, lur 
pribilegiatu ugari daude eta 
bertan produktu hauek 
landatu dezakegu: tomatea, 
mahatsa... Orain 
mertxikaren fabrikazio 
prozesua azalduko 
dizuet.//(...)(2-A2) 

Kontserbak/. Urte 
osoan gorde 
ditzakegu barazkiak 
eta frutak. Prozesua 
fruta zuhaitzetan 
dagoenetik hasten da 
gero fabrikara heltzen 
denean...(2-B1) 

Mertxikaren 
fabrikazio prozesua/. 
Sarrera: Barazkiak eta 
fruituak urteko sasoi 
batzuetan jan daitezke 
eta merkatuan ez 
daudenean kontserbak 
dira egokienak. 
Nafarroako Erriberan 
lurra aberatsa delako 
fruta asko daude. Fruta 
zuhaitzean dagoenetik 
hasten da 
prozesua.//Fabrikazio 
prozesua:Lehendabizi...
(6-A2) 

Kontserbak/. Urte 
osoan gorde 
ditzakegu barazkiak 
eta frutak. Prozesua 
fruta zuhaitzetan  
dagoenetik hasten da 
gero fabrikara heltzen 
denean bere lehen 
urratsa garbitzea 
da....(2-B1) 

Mertxikaren 
fabrikazio prozesua/. 
Barazki batzuk ezin dira 
urte osoan erosi. 
Kontsumitzeko era 
desberdinak daude eta 
kontsumitzen dira baina 
gehiago kontsumitu 
daiteke. Fabrikan 
hotzak kontserbatzen 
dira. Lantegian pisatu 
egiten dira.// Lehen 
urratsa, hartutako 
produktua garbitzea 
da...(4-A1) 

2. Tituluan 
mertxika 
nozioa ematen 
du soilik. 

Mertxikak/. Fruitu 
gehienak ezin dira urte 
osoan eduki eta hortarako 
kontserbatu egin behar dira. 
Mertxika oso gomendagarria 
da gure gorputzarentzat. 
Nafarro beherako lurraldeak 
oso produzitzaile onak dira 
bai barazki zein fruituentzat. 
Mertxiken fabrikazio 
prozesua zuhaitzean hasten 
da.// Lehenengo 
urratsa...(10-A2) 

Mertxika/. Barazki 
batzuk batzutan jan 
daitezke eta beti 
jateko kontserbatu 
egiten dira. 
Nafarroberan janari 
asko dago, hots, 
baratzetakoak. 
Kontserba zuhaitzetik 
hasten da. Lehenengo 
behatu eta jaso...(10-
A1) 

 Muxika/. Kontserbei 
esker urte asko eduki 
dezakegu gordeta. 
Nafarroako lurraldeak 
onenak izaten dira 
barazkietarako. // 
Muxika urazukretan 
zuhaitzetik hartzen 
da, geroago...(1-B2) 

Mertxika/. Arboletik 
hartu behar da 
lehenengo. Gero nola 
heldu diren begiratu 
behar da. Ur berotan 
garbitu behar da, 
kalitatea ez duten 
mertxikak bota...(5-A1) 

3. Testuratu 
edo antzerako 
titulua ematen 
du 
(metahizkuntza) 
 

Testuratu/. Barazkiak ez 
dira urte osoan egoten 
horregatik kontserbatu 
egiten dira. Klimak eta 
lurrak asko laguntzen du.// 
Adibidez melokotoiaren 
kasuan. /Lehenengo garbitu 
egin behar da; gero hezurra 
kendu ondoren...(6-B2) 

 Testuratu/. Mertxika 
batzuk merkaturantz 
joaten dira,Nafarroako 
Erriberan fruta asko 
jaiotzen dira lur ona eta 
klima ona dagoelako.// 
Zuhaitzetatik hasten da 
fabrikazio prozesua. 
Lehenengo mertxika 
egokienak hartzen 
dira..(13-A2) 

Testuratu/. Fruituak 
ez dira urte osoan 
egoten horregatik 
kontserbatu egiten 
dira adibidez potetan 
gordeta. Klimak eta 
lurrak ere asko 
laguntzen du fruitua 
handitzen edo 
hazten.// 
Melokotoiaren 
prozesua/: 
Lehendabizi garbitu 
egiten da...(6-B1) 

Testua. /Dakizuenez 
barazkiak oso onak dira 
osasunerako. 
Lehenengo eta behin 
zuhaitzetik onenak 
aukeratzen dituzte 
ondoren ikustatu egiten 
dituzte. Ondoren 
fabriketako prozesua 
hasten da. Lehenik 
garbitu...(13-B1) 

4. Prozesua, Ur 
azukretan... eta 
antzerako 
titulua ematen 
du. 

 Ur azukretan/. Fruta 
zuhaitzean dagoenean 
hasten da prozesua 
gero lantegira heltzen 
denean garbitu 
beharra dago. 
Bigarren urratsa...(2-
B2) 

  Prozesua/. 
Zuhaitzetatik fruta 
hartu, onenak 
aukeratzen. Garbitu eta 
txarrenak basurara bo 
ta Hezurra kendu eta 
frutaren zatiak 
aztertu...(19-A1) 

5. Ez dago 
titulurik. 

   “Oso garrantzitsua da 
barazkiak. 
Kontserbatzen dira 
asko. Lehenengo 
urratsa garbitzea da 
bigarren urratsa...(19-
B1) 

Urte osoan ez daukagu 
produktuak eta 
horregatik kontserbatu 
egiten dira. Nafarro 
erribera produzitzaile 
handiena da. 
Kontsumitu baino 
gehiago produzitu 
egiten da. Muxika 
zuhaitzetik hartu, 
fabrikan aukeratu(..)(7-
B1) 
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Hona hemen taulan erakutsi den sailkapenaren arabera ikusi diren 
emaitzak: 
 

7.21. taula: 
Ikasleen ekoizpenetan gaia sartzeko era ezberdinen emaitzak. 

 
 1ª 1b 1c 1d 1d 2a 2b 2c 2d 2e 3a 3b 3c 3d 3e 4a 4b 4c 4d 4e 5a 5b 5c 5d 5e
A1 3 4 0 1 5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
A2 5 6 2 2 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B1 3 2 4 3 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
B2 0 1 3 3 1 1 1 0 2 0 1 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 
 
Hona hemen taulako datuak laburbilduta: 
 

7.22. taula: 
Ikasleen ekoizpenetan gaia sartzeko era ezberdinen kopurua %tan. 

 
 Tituluan tematizatzen 

du eta testuan 
berreskuratzen du  

Tituluan ez du 
tematizatzen, testuan 
tematizatzen du 

Tituluan 
tematizatzen du eta 
gero ez du 
berreskuratzen gaia 

Ez du tituluan 
tematizatzen ez 
du gaia 
aurkezten 

A1 %40 %5 %25 %30 
A2 %70 %10 %15 %5 
B1 %55 %25 %5 %15 
B2 %35 %45 %5 %15 
 

7.22.taulan ikusten denez, talde esperimentaleko ikasleek aurrerapen 
handiak egin dituzte aurretestutik ondotestura. Aurretestuen %30ek ez du 
tituluan gaia tematizatu, ezta, ondoren  gaia aurkeztu ere. Ondotestuan, 
ordea, %5 dira, soilik, egoera honetan ikusi ditugunak. Kontrol taldean, 
ostera, ez da aldaketarik izan aurretestutik ondotestura. Alderdi hau ez da 
bereziki SDan landu; halere, hobekuntza nabariak daude talde 
esperimentalean. Gaia aurkezteko moduak 7.20. taulan ikus daitezke. 
 
 
5.2. Fabrikazio prozesuaren barnean “mertxikak urazukretan” gaiaren 
tematizazioa  
 

Dakigunez, kontserbatzeko prozesuan, hasierako “melokotoi 
guztiak” ez dira heltzen prozesuaren azken urratsera.  Fabrikazio 
prozesuaren erdi aldera, bitan banatzen dira: “batzuk urazukretan 
kontserbatzen dira eta besteekin mermelada egiten da”. Testuan, halere, 
urazukretan kontserbatzen direnen prozesua bakarrik azaltzen da.  
 

Beraz, batzuk eta besteak zertarako erabiliko diren aipatu ondoren, 
tematizatu beharra dago, jarraituko den prozesua urazukretan 
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kontserbatuko diren mertxikei bakarrik dagokiela esan beharra, alegia. 
Mekanismo ezberdinen bidez tematiza daiteke: azpititulu, perpausa 
metadiskurtsibo, antolatzaile kontzeptualen bidez, etab. Hemen analizatu 
dugun kate-anaforikoa, bada, testuaren atal horri dagokio, eta honako 
datuak aurkitu ditugu analizatutako testuetan: 

 
7.23. taula: 

Batzuk eta besteak ematen den testuen kopurua ekoizpen-mota bakoitzean (aurretestu 
eta ondotestuan) talde esperimentalean eta kontrol taldean. 

 
     A1     A2     B1    B2 
 N =20 % 100 N=20 %100 N=20 %100 N=12 %100 

Batzuk eta besteak 4 20 15 75 4 20 6 30 
Batzuk eta beste 

batzuk 
2 10 0 0 3 15 1 5 

Beste era batez 1 5 1 5 5 25 5 25 
Urrats hau aipatzen 

dutenek Guztira 
7 35 16 80 12 60 12 60 

Urrats hau aipatu ez 
dutenek 

13 65 4 20 8 40 8 40 

 
7.23. taulan ikusten denez, ikasle batzuek bakarrik aipatu dute 

testuan urrats hori. Aurreko ezaugarrietan bezalaxe, honetan ere, B1 
taldeko ekoizpenetan A1-koenetan baino emaitza hobeak ikusi dira.  B1eko 
taldekoen %60k aipatzen du urrats hau, A1ekoenetan, berriz, %35ek 
bakarrik.  Ondotestuetan, aldiz, A2 taldekoek aurrerapen handia  egin dute 
(+%45koa); B2koengan, ordea, ez da aldaketarik ikusi (%60). 

 
Fabrikazioko urrats hori aipatzeko moduari dagokionez, hona hemen 

ikusi ditugun mota ezberdinak:  
1) batzuk eta besteak [“ batzuk urazukretara eramaten dira besteak 

mermelada egiteko, (...)”(7-B1)];  
2)  batzuk eta beste batzuk [“...batzuk urazukretarako, eta beste 

batzuk mamitarako erabiltzen baitira(...)”(9-B2)];  
3) bikoteko lehendabiziko unitatea lexikalizatua eta bestea ez 

[“...Itxura hoberenak dituztenak urazukretarako prozesua 
jarraituko dute eta besteak mermelada egiteko gordeko 
dira.(...)(11-B2)];  

4)  bikoteko elementu biak lexikalizatuak [“...Ondoren kontserbatu 
egiten dira (mermeladarako, urazukretarako) / 
URAZUKRETARAKO / (...)”(9-B1)] 

 
 Antolatzaile bakoitzarekin (batzuk eta besteak) doazen perpausek 
komunztadura gorde behar dute, bietariko batek aditza elipsian duenean. 
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Hona hemen serie itxi honetako konbinaketak eta ikasleek egiten 
dituzten errakuntzen zenbait adibide: 
 
Batzuk eta besteak ematean ikusi diren konbinaketak: 
 

(25) “Batzuk urazukretarantz abiatuko dira eta besteak mamirantz (16-A2E) `[batzuk (-
rantz+ aditza) eta besteak (-rantz +φ)] 

 
(26) “Mertxika egokienak urazukretan kontserbatzen dira eta besteak berriz mamietan, 

mermelada egiteko” (3-A2E) [izen-sintagma + (-tan + aditza) eta besteak (-tan+φ)] 
 
(27) “Batzuk mamitarako utzi besteak, berriz, azukretarako” (19-A1E) [batzuk (-

tarako+aditza) besteak, (antolatzailea), (-tarako+φ)] 
 

(28) “Batzuk urazukretan kontserbatzen dira eta besteak mermelada egiteko  
erabiltzen dira.” (13-A1E) [batzuk (-tan+ aditza) eta besteak (-ko+ aditza)]. 

 
(29) “Batzuk urazukretan kontserbatzen dituzte, besteekin, berriz, mamia egiten dute...” 

(11-A2E) [batzuk (-tan+ aditza) besteekin (antolatzailea), (-a+ aditza)] 
 

Ikus daitekeenez, bi perpausetako aditzen osagaia deklinabideko 
kasu berean daudenean aditzaren elipsia egiten da bigarren perpausan (25, 
26eta 27 adibideak). Aditzaren osagaia lehen perpausatik bigarrenera aldatzen 
bada deklinabideko kasua, aditza ez dago elipsian (28 eta 29)a, esaterako. 
 

Hona hemen, adibide modura, tankera honetako serietan gertatu ohi 
diren errakuntzak eta, ondorioz, didaktikarako alderdi honek eduki 
dezakeen interesa. 

 
(30) “Batzuk kontserbatu egiten dira eta beste batzuk mamia egiten dute.” (9-A1E) 

 
(31) “Zazpigarrena, batzuk mermelada eta besteak postre melokotoira” (18-A1E) 

 
(32) “”Batzuk urazukretan eta beste batzuk mamia egiteko erabiltzen dira” (8-A1E) 

 
 Bi taldeko ekoizpenetan analizatzen ari garen ezaugarri guztietan 

bezalaxe, honetan ere B1eko ekoizpenetan A1etan baino puntuazio hobeak 
aurkitu ditugu. B taldeko ikasleek Akoek baino hobeto gordetzen dute 
komunztadura aipatu perpausen artean. Eta ikusten ari garen bigarren 
konstantea ere hemen dugu berriro: A taldeko ikasleek Bkoek baino 
gehiago ikasi dute esperimentazio epealdian komunztadurari dagokionez 
(A2koek +%45etan hobetu dute aurretestutik ondotestura; B2koek, berriz, 
+%10an). Aipagarria da alderdi hau ez dela SDan landu, beraz, hobekuntza 
kolaterala deritzona dela uste da. 
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7.24. taula: 

Batzuk eta besteak lagundutako osagarrien arteko komunztadura. 
 

     A1    A2     B1    B2 
 N=20 % N=20 % N=20 % N=20 % 
Komunztadura bai 2 10 11 55 5 25 7 35 
Komunztadura ez 3 15 5 25 3 15 0 0 
Guztira 5 25 16 80 8 40 7 35 

 
Esan bezala, aditza elipsian duen perpausak bere bikotearekin 

(batzuk, besteak) doazen elementuekin gorde behar du komunztadura. 
Hona hemen ongi eginiko zenbait adibide: 
 

(33) “...muxika batzuk mamitarako erabiltzen dira eta besteak urazukretarako(...)(2-A2) 
 
(34) “Mertxika batzuk urazukretan kontserbatzen dira eta besteak berriz mamietan, 

mermelada egiteko (...) (3-A2) 
 

(35) “..Batzuk urazukretarako eta besteak mamia egiteko erabiltzen dute....”(9-A2) 
 

Beste batzuetan ez da elipsirik egin: 
 

(36) “...batzuk mermeladarako gordetzen dira eta besteak poteetan sartzen dira.(...)”(5-
A2) 

 
(37) “...Mertxika batzuk mermelada egiteko erabiltzen dira eta hobekien daudenak 

urazukretan jartzeko.(...)”(8-A2) 
 

(38) “...Batzuk urazukrean kontserbatzen dira eta besteak mermelada egiteko erabiltzen 
dira.(...)”(13-A1) 

 
Ikusi diren beste moduak: 
 

(39) “...Geroago bitan banatzen da, mamitarako eta urazukretarako mertxikak poteetan 
sartu baino lehen(...)”(14-A2) 

 
(40) “...batzuk urazukretan utzi behar dira...”(2-B2) 

 
(41) “...Orain muxika kontserbatzeko prest dago, batzuk urazukretan egiteko. /Muxikak 

Urazukretan/...(3-B2) 
 
Komunztadurako arazoez gain, kontzeptualizazio mailan ere arazoak 

ikusi dira. Ondoko bi adibideetan, esaterako, urazukrea ez da mamiaren 
pareko, (16-A2) eta (19-A2) ekoizpenetan adierazten den bezala. 
 

(42) “...Batzuk urazukrerantz abiatuko dira eta besteak mamirantz.(...)(16-A2) 
 
(43) “...batzuk ur mamitxatetik pasatu eta beste batzuk urazukretatik.(...)”(19-A2) 
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Kohesioaren barnean analizatu dugun arren, hona hemen fabrikazio 

prozesuaren urrats honetan gai berria (urazukretan kontserbatzen diren 
mertxikak) sartzen duten ekoizpenen datuak. Alderdi honetan %25 
aurrerapena egin da aurretestutik ondotestura talde esperimentalean eta 
%20koa kontrol taldean. Beraz, A taldekoek Bkoek baino gehiago ikasi 
dute esperimentazio aldian.  
 

7.25. taula: 
Muxikak urazukretan gaia sartzen da (tema berria sartzen da) 

 
      A1    A2     B1    B2 
 N=20 % N=20 % N=20 % N=20 % 
Jarraipen tematikoa bai 0 0 5 25 0 0 4 20 
Jarraipen tematikorik ez 6 30 11 55 10 50 8 40 
 

Gai berria sartzeko hiru era dira nagusi: azpititulu bidez (44), 
perpausa metadiskurtsibo bidez (45) eta anafora nominalen bidez 
(errepikapena, gehienetan) (46). Hona hemen zenbait adibide: 
 

(44) “...Orain mertxika kontserbatzeko prest dago, batzuk urazuretan egiteko. / Muxika 
Urazukretan/ Lehenengo(...)(3-B2) 

 
(45) “(...)Mertxika egokienak urazukretan kontserbatzen dira eta besteak berriz 

mamietan, mermelada egiteko. Guk urazukretakoak aztertuko dugu.(...)(3-A2) 
 

(46) “ ...batzuk urazukretan eta besteak mamitarako./ Urazukretan edukitzeko lehenengo 
poteetan..”(6-A2) 

 
Hona hemen gai berria sartzen ez duten zenbait adibide: 
 

(47) “batzuk urazukretan eta besteak mermeladarako sailkatzen dira. Poteetan sartu 
baino lehen azken...”(1-A2) 

 
(48) “...mertxika batzuk mamietarako erabiltzen dira eta besteak urazukretarako eta 

behin betiko kalitate maila begiratu. Kalitatea begiratu eta gero...”(2-A2) 
 
5.3. “Kontsumitzaileei oharrak” testu-atalaren tematizazioa 
 

Analizatutako testu guztietan ez da ematen testuaren hirugarren 
fasea. Ondoko taulan gogora dakartzagu kapitulu honetako 7.2. taulan 
emandako datuak; bertan, ikusten dira amaiera fasea ematen duten 
ekoizpenen zenbatekoa talde bakoitzean. 
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7.26. taula: 
Testuaren hirugarren fasea (amaiera) duten ekoizpenak. 

 
   A1     A2    B1    B2 
 N % N % N % N % 
Fabrikazio prozesua +amaiera 7 35 -- -- 4 20 -- -- 
Sarrera+Fabrik.prozesua.+amaiera 11 55 17 85 15 75 18 90 
Guztira 18 90 17 85 19 95 18 90 

 
Ezaugarri honetan oso parekatuta agertzen dira datuak aurretestutik 

ondotestura bi taldeetan. Datuetan ikusi bezala, ekoizpen gehienetan 
testuaren hirugarren fasea ere badago, baina honi sarrera egiteko moduak 
oso anitzak dira analizatutako testuetan:  
1) Azpititulu bidez (Erosketa, Irizpideak, Kontsumitzaileari, Aholkuak, 

Merkatuan,...);  
2)  Puntuazio sendoaren bidez (lerro aldaketa) eta tematizazio berria ( 

Kontsumitzaileak,... esaterako);  
3) Puntuazio sendoaren bidez (lerro aldaketa) baina elementu 

anaforizatzailearen bidez lotzen da fabrikazio prozesuaren gaiari 
(Etxeko kontserbak..., Bertan,..., Erosteko orduan...., edo antzekoak);  

4)  Fabrikazio prozesuaren azken urratsari lotuta, puntu edo komaz 
bereizten da. Elementu anaforizatzaile baten bidez lotzen zaio aurreko 
testu-atalari (Produktua etiketatzen da..., kontserba batzuk..),  

5)  Fabrikazio prozesuari erabat lotuta ematen da, ez dago hausturarik. 
 

7.27. taula: 
Testuaren hirugarren faseari sarrera egiteko era bi taldetan. 

 
    A1    A2    B1    B2 
 TESTUKO 3. FASEAREN SARRERA 
MOTAK 

 N % N % N % N % 

Azpitituluak 1 5 2 10 6 30 7 35 
Puntu eta aparte eta gai berriaren aurkezpena 3 15 13 65 2 10 3 15 
Puntu eta aparte eta anaforitzatzailea 1 5 1 5 4 20 3 15 
Fabrikazio prozesuari lotuta + antolatzailea, 
anaforizatzailea 

4 20 1 5 5 25 4 20 

Fabrikazio prozesuaren jarraipen hutsa; ez dago 
hausturarik 

10 50 -- -- 2 10 1 5 

Guztira 19 95 17 85 19 95 18 90 
 
a)Azpitituluak oso anitzak dira, B taldean A koan baino ugariagoak dira. 
Hona hemen zenbait adibide: 
 

(49) Kontsumitzaileentzako/ Mota asko daude: bat Mertxika dira. Aholku bat txarra 
dagoenean inoiz ez da kontsumitu behar. (13-A2) 
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(50) Aholkuak/ Irizpide batzuk kontuan hartu adibidez kadukazioa. Janari denda batera 
joaten bazara kontserba ondo aukeratu. (8-B1) 

 
(51) EROSKETA/ Ondo aukeratu behar da potea. Kontserba batzuk egoera txarrean 

daude eta. Latak birziklagarriak dira. (4-B1) 
 
Azpititulu batzuk atipikoak dira; hona hemen zenbait adibide: 
 

(52) KONTUZ!/  Kontserba batzuk egoera txarrean daude. Adib: potean ikus daiteke 
kolorea, herdoilduta egotea,...Inoiz ez da horrelakorik erosi behar. (9-B1) 

 
(53) KONTSERBATZERAKOAN/ Kontserbak egoera txarrean badaude kiratsa eta 

egoera txarra dute. Horretarako ondo fijatu behar gara erosterakoan. (6-B2) 
 

(54) Merkatua/  Salmentan dagoenean lehenengo etiketa irakurtzen da, gero kontserbak 
kiratsa txarra duenean ebitatzea da onena. (12-B2) 

 
Beste zenbaitetan azpitituluak ez du adierazten bere osotasunean 

testu fasearen edukia; esaterako,  Irizpideak eta Aholkua hitzak ez dira 
semantikoki beteak, eta, beraz, ez digute esaten zeri buruzko irizpideak 
diren edo norentzat diren aholku horiek: 
 

(55) Irizpideak / Etiketatuan ohartu, kalitatea eta prezioa kalkulatu, kadukatuta ez 
daudenak ez hartu, bote herdoilduta dagoenean ez jan eta kontserbak oso ondo 
aukeratu. (10-B2) 

 
(56) IRIZPIDEAK/ Erosteko orduan etiketa aztertzea oso garrantzitsua da. Kadukatu 

gabeak aukeratu betik. (...).(11-B2) 
 

(57) AHOLKUA/ Etxean egindako produktuekin kontu handia izan behar da. Kalitatea 
ez dagoen poteak kendu,...(17-B1) 

 
Ikusi dugunez, azpititulu ez beteak eta  atipiko modura hartu 

ditugunak kontrol taldeko ekoizpenetan ikusi dira; azpitituluarentzat izen 
aproposa aurkitzeko zailtasunak ikusten dira kontrol taldean; konstatazio 
hori testuaren antolaketarako ikasle hauek izan dituzten zailtasunekin 
lotzen dugu146. Beraz, esan daiteke testu-atalak markatzeko mekanismoak 
ezagutzen dituztela, baina testu jakin honen antolaketa ez dutela ezagutzen 
eta horregatik ez dute testu fase honentzat azpititulu aproposik aurkitzen. 
 

Talde esperimentaleko ikasleek, ostera, oso azpititulu gutxi erabili 
dute, baina gaia aurkezteko beste mekanismo batzuk erabili dituzte kapitulu 
honen hasieran ikusi dugun bezala. 
 

                                           
146 Kapitulu honen hasieran “Testu faseak adierazteko modua” atalean analizatu ditugu zehaztasunez B 
taldekoek testua antolatzeko eta azpitituluak emateko erabili dituzten formak. 
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b)Puntu eta aparte eta gai berriaren aurkezpena: A2 taldekoen %65ak 
eta B2ko %15ak modu hau aukeratu du gaia tematizatzeko. Gaia 
tematizatzeko erabilitako mekanismoak asko dira: perpausa 
metadiskurtsiboa (Aholku bat emango dizuet....); markatzaile kontzeptuala 
(Kontsumitzaileak..... ); eta denborazko antolatzaileak ( erosketak egiteko 
orduan,....; Produktua erostera joaten zarenean....;  Erosterakoan....;...); markatzaile diskurtsiboa 
(Bukatzeko,...). Hona hemen zenbait adibide: 
 

(58) “..Prozesu guzti hau egin eta gero, etiketatu egin behar da, batzutan lata bete baino 
lehen, eta bestetan makina bat arduratzen da. / Kontsumitzaileak elikagaia 
aukeratzeko orduan, etiketan....(9-B2) 

 
(59) “..azken lana etiketa ipintzea da, kasuzitate eguna eta hainbat gauza jakiteko. / 

Erosketak egiteko orduan, kontuan hartzekoa da kaduzitate eguna, kontserba 
batzuk ...(7-A2) 

 
(60) “...Batzuk urazukretan kontserbatzen dira eta maztinduta daudenak mermeladarako. 

/ Erosterakoan kontuan eduki behar dugu presioa, kalitatea eta marka. (10-A2) 
 

(61) “ Batzuetan makinak arduratzen dira ontzikiei etiketa jartze. / Bukatzeko Aholku 
bat emango dizuet egoera txarrean daudenak ez jan,...(16-A2)  

 
(62) “... hau ez badute pasatzen, ez da komertzializatuko. / Erosi baino lehen presioak 

konparatu egin behar ditugu...”(17-A2) 
 

(63) “...Azkenik etiketatu eta ondo enbalatu eta garraio egokian garraiatu behar dira./ 
Aholku bat emango dizuet erosterakoan ondo begiratu kalitate maila eta 
inoiz...(20-A2) 

 
c)Puntu eta aparte eta elementu anaforizatua: honekin esan nahi da 
azken fase hori aurrekoari  estuki lotuta dagoela semantikoki, aurreko 
fasearen elementuren bat azken faseko elementu baten aurrekaria dela, 
alegia. Hona hemen zenbait adibide: 
 
 

(64) “  Azkenik enbalatu egiten da./ Erosi aurretik etiketan, kalitatean eta presioan 
fijatu bear gara.(...)(3-A2) 

 
(65) “...Ondoren etiketatu egiten da, azkenik dendara garraiatzeko/ Bertan produktua 

ondo aukeratzen da. Inoiz ez da erosi behar herdoildutako edo apurtutako latak. (4-
B2) 

 
d)Puntu eta jarraian eta gai berriaren aurkezpena. Kasu hau "puntu eta 
aparte eta gai berriaren aurkezpena”ren antzekoa da. A1 ekoizpenetan 
aukera hori hartu dutenek A2an beste mekanismo bat aukeratu dute. B1 
ekoizpenetan, berriz, mantendu egin da aukera hau B2an. 
 
e)Fabrikazio prozesuaren jarraipen hutsa. Ez dago hausturarik. Oso 
nabaria da talde esperimentalean ikusi den hobekuntza aurretestutik 



 339

ondotestura. Aurretestuan %50 ekoizpenetan “kontsumitzailearentzako 
aholkuak” atala aurreko testu-atalaren (fabrikazio prozesuaren) jarraipen 
hutsa da. Ondotestuan, aldiz, ikasle erdiek hobetu egin dute alderdi hori, 
hau da, testuaren azken fasea hobeto ezberdindu dute aurrekoarengandik, 
horretarako beste mekanismo batzuk erabili dituztela. Kontrol taldeko bi 
ekoizpenetan ez da markatu testu fase hau eta ondotestuan batera gutxitu 
da. Berriro ere, kontrol taldeko emaitzak esperimentalekoak baino hobeak 
dira aurretestuetan, baina talde esperimentaleko ikasleek kontrol taldekoek 
baino desente gehiago ikasi dute. 
  
Hona hemen zenbait adibide aurretestua eta ondotestua alderatuta: 
 
 
 AURRESTUA   ONDOTESTUA 
3-A 
 

“..Beti etiketa ontzikietan sartu baino 
lehenago ipini egiten da. Erosterakoan 
beti etiketa ondo behatu behar da(...)” 

“Azkenik enbalatu egiten da. / Erosi 
aurretik etiketan, kalitatean eta 
presioan fijatu behar gara.(...)” 

   
9-A 
 

“...18. Ondo etiketatu. /19. 
Komertzionatu, hots, dendetera 
eraman./ 20. Erosterakoan puntu batzuk 
kontuan izan./ 21. Oso baliogarriak dira 
kasu batzuetarako.” 

“...Azkenik enbalatu eta 
komertzionatu. / Produktua erostera 
joaten zarenean etiketa begiratu eta 
nutrizioan fijatu(...)” 

   
8-A 
 

“- Saldu baino lehenago etiketatu egin 
behar da eta erosterakoan 
kontsumitzeko data begiratu behar da./ 
- Herdoilduta daudenean zarrailduta 
daude eta kiratsa darie eta hori ez jan 
ezta erosi ere ez da egin behar(...)” 

“ ...Azken pausoa etiketatzea da, ongi 
enbalatzea eta garraio ona edukitzea. / 
Kontuan izan behar dugu kalitatea. 
Inoiz ez dugu itxura txarrean dagoen 
kontsumitu  edo jan behar.” 

 
 
5.4. Ondorioak 
 

Ikasleek egiten dakitenaren inguruan gauza asko esan daiteke; adin 
honetako ikasleek baliabide bat ezagutzen ez dutenean balio bereko 
ordezkoak aurkitzeko eta erabiltzeko duten gaitasun estrategikoa da 
nabarmenena.  
 

Gaia aurkezteko, esaterako, ikasleek erabilitako unitateen 
aniztasunak frogatzen digu esandakoa (ikus 7.20.taula). Kontua da, 
ikasleek egiten dituzten “saiakeretatik” (egokiak, erdiegokiak edo 
desegokiak direla ere) abiatu behar dela irakaslea aprendizaian harantzago 
joateko. Eta horretarako, ikasleek egiten dakitena ezagutzea ezinbestekoa 
du irakasleak. Egia esan, lan hau ez da horren erraza, formen aniztasunean 
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galtzeko arriskua baitugu; hori gerta ez dadin, ikasleek dakitena 
multzokatzen ikasi behar da, sailkatzen, alegia. 
 

Ikasleek adin honetan ikasteko dauzkaten gaitasunetara etorrita, pare 
bat gauza esan nahi dugu. Behin eta berriro frogatu da talde 
esperimentaleko ikasleek SDa ikastolan aplikatu bitarteko hilebete eta 
erdian egiten ikasi dutena. Dagokigun ezaugarrietara (gaia sartzeko 
baliabideetara) etorriz, hemen ere kontrol taldekoek baino dexente gehiago 
ikasi dute gaia testuan sartzen eta berreskuratzen, nahiz eta, esan bezala, 
alderdi hori landu ez zuzenki SDan. Beraz, aipagarriak dira behin eta 
berriro agertzen zaizkigun hobekuntza kolateralak, espezifikoki landu ez 
direnak eta testuaren eraikuntzarekin zerikusia dutenak, bai maila testual 
diskurtsiboan eta bai perpausa mailan ere. Atal honetan, esaterako, bi 
hobekuntza ikusi ditugu: bata testu mailakoa (gaia sartu eta berreskuratu) 
eta bestea perpausa mailakoa (komunztadura “batzuk eta besteak” osatzen 
duten perpausen artean). 
 

Berriro ere agertu zaigu bi ikastaldeen arteko ezberdintasuna, eta, 
halaber, ikasleen artekoa. Honek garamatza, aurrekoetan esan bezala, 
irakaskuntza/ikaskuntzaren printzipio garrantzitsu bat bergogoratzera: 
irakaskuntza ikaslea dagoen mailatik hasi behar da eta ebaluazioari 
dagokionez, ikasle bakoitzaren aprendizai garapena zein den jakiteko berak 
aprendizai saioen aurretik zekienarekin konparatu beharra dago 
ezinbestean. 
 
  
6. Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak.  
 

Atal honetan lehen lokutorearen enuntziatu aztarnetara mugatu dugu 
gure analisia, aztertutako testuetan ez baita ikusi bigarren lokutorearen 
ahotsik. Beraz, horren eza izango da testu hauen ezaugarri bat. Oro har, 
Plazaola, Rosat eta Canelas-Trevisi-k (1995) eginiko lanetan aurkitutako 
ezaugarriak aurkituko ditugu hemen ere. Dakigunez, testu-amaiera fasean 
kontsumitzaileari zuzendutako zenbait gomendio ematen dira, eta hor 
aurkituko ditugu, seguruenik, kontuan hartze enuntziatiborako aztarna 
gehien. Esan bezala, hemen komentaketari dagozkion aztarnak analizatuko 
dira soilik, planifikazio mekanismoak beste atal batean aztertu baititugu147. 
Komentaketa atalean honako mekanismoak bereziko ditugu: Testu osoaren 
arrazoiaren justifikazioa esplizitatu irakurleari, Erreferenteari buruzko 
aurkezpen modalizatua eman, Adibideak eman –testuaren linealtasuna 
hausten duten komentaketa izaera duten enuntziatuak– eta Enuntziatu 

                                           
147 Ikus kapitulu honen hasieran “Testuen planifikazioa eta mintzagaia” atala. 
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modalak –behar da, beharrezkoa da,...–. Hona hemen testuetan aurkitutako 
mekanismoak: 

 
7.28. taula: 

Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak (lokutorearen ahotsa)aurretestuan eta 
ondotestuan. 

 
      A1      A2     B1      B2 
Lehen lokutorearen ahotsa:Komentaketa N % N % N % N % 
Testu osoaren justifikazioa 6 30 10 50 11 55 11 55 
Erreferentearen aurkezpen modalizatua 17 85 18 90 19 95 18 90 
Adibideak (Ilustrazioak) 26 130 36 180 25 125 27 135 
Enuntziatu modalak (behar da, 
beharrezkoa da,...) 

42 210 30 150 23 115 25 125 

 
 
6.1. Testu osoaren justifikazioa. Testu hasieran ematen da testu osoaren 
justifikazioa. Justifikazio honek kontserben fabrikazio prozesuari sarrera 
egiteko eta testuaren gaia justifikatzeko balio du, besteak beste. Ikusitako 
emaitzetan, talde esperimentalean, 4 ekoizpenetan (% 20) bakarrik gehitu 
da mekanismo hori aurretestutik ondotestura. Kontrol taldean, berriz, ez 
dago alderik aurretestuaren eta ondotestuaren artean. Alderdi hori ez da 
landu SDan.  

 
Justifikazio hau testu-sarreran agertzen da ekoizpen guztietan, batean 

izan ezik (7-A2). Kasu honetan esandako guztiaren konklusio modura 
erabiltzen da justifikazio hori: “ Erosketak egiteko orduan gure gustoko janari edo 
fruta ez badago baliogarriak izan daitezke kontserbak.”. Ikusitako gainerako 
adibideetan, batzuk oso esplizitoak dira:  

 
(1) “Fruitu eta barazki freskoak jan ahal izateko urte osoan zehar, oso baliogarriak dira 

kontserbak. (...)"(8-A2) 
 
(2)  “Barazki eta frutak urte osoan izateko kontserbak onak dira.(...)(2-A2);  

 
(3) “Barazki eta fruituak oso inportanteak dira gure bizitzarako. Hauek kontserbatu 

egiten dira gero denbora luzean jan izateko. (...)”(3-A1);  
 
eta beste batzuetan lausotuagoa da justifikazio hori:  
 

(4) “Fruta jatea ona da baina batzutan merkatuan ez dira egoten eta latetan 
kontserbatuta egoten dira.(...)”(7-A1);  

 
(5) “ Oso garrantzitsua da janaria guretzat. Kontserbak onak dira denbora asko gorde 

ahal dugulako” (15-A1);  
 

(6) “Kontserbei esker dagoen edozer gauza jan dezakegu(...)”(1-B1);  
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(7) “ Urtean zehar barazki eta fruta denak ez daude merkatuan, adibidez muxika neguan 
ez da egoten zuhaitzan baina merkatuetan kontserbak daude barazki, fruta,..(..)”(12-
B1). 

 
  Analizatutako A1 ekoizpenetako batean eta A2ko bi ekoizpenetan 
aditza pluraleko 1. pertsonan ematen da – lokutoreak enuntziatuan bertan 
sartzen du bere burua–:  
 

(8) “Kontserbak onak dira denbora asko gorde ahal dugulako.(...)”(15-A1); “  
 
(9) Fruitu eta barazkiak ez ditugu urte osoan edukitzen eta kontserbak oso baliogarriak 

izaten dira. (...)” (1-A2);  
 

(10) “Barazki eta fruituak asko gustatzen zaizkigu eta urte osoan jan ahal izateko 
kontserbak daude. (...)”(3-A2);  

 
Talde esperimentaleko  gainerako ekoizpenetan 3. pertsonan agertzen 

da. Kontrol taldeko B1an 4 dira (%40) pluraleko 1. pertsonan ematen 
dutenak eta beste 4 B2an:  
 

(11) “MUXIKA/ Kontserbei esker urte asko eduki dezakegu gordeta.(...)”(1-B2). 
 

6.2. Erreferentearen aurkezpen modalizatua. Honako hauek dira 
analizatutako testuetan lehen lokutoreak modalizatzen dituen erreferenteak: 
frutak eta barazkiak jatea, kalitatea, kontserbak,  kontserben fabrikazio 
prozesuaren urrats bat nabarmentzeko besteen gainetik: kalitate kontrola 
edo etiketa jartzea, esate baterako.  
Erreferentea modalizatzeko erabilitako hizkuntz unitatea adjetiboa da 
gehienetan (garrantzitsua, oso baliagarriak, oso onak, kaltegarriak, txarrak, 
osasuntsuak, etab). Gehienetan izenondo hori predikatuaren osagarri 
modura ematen da (loturazko aditz baten bidez perpausaren izen sintagma 
bati lotua ageri den adjetibo sintagma). 
 

(12) “Gure osasunerako oso garrantzitsua da frutak eta barazkiak jatea"”(16-B2);  
 
(13) “Forma honetan oso baliogarriak dira kontserbak!”(1-A2) 

 
(14)  “Fruta jatea ona da baina...(7-A1); 

 
(15)  “Mertxika oso gomendagarria da gure osasunerako(...)(10-A2) 

 
(16)  “Etiketatu oso garrantzitsua delako”(16-A1);  

 
(17) “Batzutan itxura txarra edukitzen dute eta oso kaltegarriak dira guretzat” (6-

B1);  
 

(18) Erosteko orduan etiketa aztertzea oso garrantzitsua da.(...)(11-B2)  
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(19)  “...eta marka hori gustatzen bazaigu marka aldatzea zaila egingo zaigu. 
(...)”(16-B2)].  

 
Konparazioak ere erabili dira:  
 

(20) “Lata birziklatu badaiteke hobeto,...”(6-B1); “(...)kiratsa txarra duenean 
ebitatzea onena da.(...)”(12-B2). 

 
(21)  “..honelako kasuan basurara botatzea da onena(...)”(7-A2).  

 
Beste batzuetan aditz modalizatzaileak erabili dira: komeni, gustatu, 
esaterako:  
 

(22) “Barazkiak eta fruta freskoak asko gustatzen zaizkigu.(...)”(3-A2).   
 
Aurkezpen modalizatu horiek testu-sarreran eta testu-amaieran 

kokatzen dira gehienetan. Fabrikazio prozesuaren atalean gutxi batzuetan 
ikusi dira, eta horietan, fabrikazio prozesuaren urrats bat besteen gainetik 
nabarmentzeko ematen da. 
 
6.3. Adibideak (Ilustrazioak). Adibide edo ilustrazio ia guztiak testu 
amaieran kokatzen dira. Gehienetan kontsumitzaileari oharrak eta 
gomendioak emateko erabiltzen dira. Horrez gain, lehendabiziko 
lokutoreak kontsumitzailearen portaerak ere aurresuposatzen ditu testuan. 
Adibideak edo ilustrazioak emateko ikasleek erabilitako hizkuntz unitateak 
oso anitzak dira. Ondoko taulan zehazten ditugu: 
 

7.30.taula: 
Adibideak eta ilustrazioak talde esperimentalean eta kontrol taldean. Kopuru absolutua eta batez 

besteko. 
 
    A1      A2       B1    B2 
ADIBIDEAK, ILUSTRAZIOAK N Bat.  N Bat. N Bat. N Bat. 
Aginduak, gomendioak, debekuak (ez 
hartu, kontsumitu, ezin da, kontuan izan...) 

4 0,2 6 0,3 8 0,4 9 0,45

Adibideak(itxura txarra badu, ...; 
batzuetan..eta beste batzuetan; bestela...; 
egonez gero...;...daudenean) 

17 0,85 17 0,85 13 0,65 14 
 

0,7 

Hau da; hots; esate baterako,adibidez,... 4 0,2 9 0,45 3 0,15 3 0,15
Dakizunez, badakizu -- -- -- -- 1 0,05 1 0,05
Zerrendak 1 0,05 1 0,05 -- -- -- -- 
Beste batzuk 0 -- 2 0,1 -- -- -- -- 
Guztira 26 1,3 35 1,75 25 1,25 27 1,35
 
a) Aginduak, gomendioak etab. beti testu-amaieran lekutzen dira eta 
kontsumitzaileari zuzenduta daude. Batzuk oso zuzenak dira (aginteran 
daudenak, batik bat). 
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(23) [“Latak zarata egiten badu bota” (5-A1); “..kiratsa dariola badago ez jan txarra 

dagoen seinalea da” (9-A2);] 
 
... eta beste batzuk lehunagoak, eta ez horren zuzenak (gomendioak eta 
aholkuak). Esaterako, "kontuan izan",... 
 
b)Adibideak, aurreko mekanismoak bezalaxe, beti testu amaieran 
lekutzen dira eta hauek ere kontsumitzaileei zuzendutako adibideak dira. 
Adierazpen moduari dagokionez, hainbat era ikusi da: baldintzazko 
adizkiak ,... 
 

(24) “Egoera txarrean egoten bada lataren bat ez erosi” (8-B1) 
denborazko perpausak: 
 

(25) “...kiratsa txarra duenean ebitatzea onena da”(12-B1) 
 
(26)  “...egoera txarrean daudenean ez dugu hartu behar.”(1-B2) 

 
batzuetan antolatzailearen bidez sartutako adibidea dugu: 
 

(27) “..batzutan zabaldu egiten dira eta hori gure osasunerako txarra da” (16-B2) 
(28) ...Batzuetan ontzikiak sabeldu egiten dira eta beste batzuetan kiratsa 

dariote....(4-A2) ] 
 
 bestela kohesiogilearen bidez sartutako adibidea: 
 

(29) “...Geroxeago tapa ipintzen zaiei eta metalezkoak izan behar dira, eta ezin dute 
zulorik eduki, bestela haizea sartzen da eta barruan dauden mertxikak usteldu egiten 
dira.”(5-A2)] 

 
 “-z gero” baldintzazko lokuzioaren bitartez sartutako adibidea: 
 

(30) “Kontsumitzeko eguna azkena izan ezkero, etxean badugu elikagaia aukeratu 
egiten da hau.”(9-B2) 

 
c)Birformulazioak eta adibideak. Horiek talde esperimentalean kontrol 
taldean baino ugariagoak dira, eta  gainera, aurretestutik ondotestura 4tik 
9ra gehitu da mekanismo honen erabilera talde esperimentalean. Gutxi 
batzuetan fabrikazio prozesuaren urratsen batean ematen dira, baina 
gehienetan beste mekanismoen antzera, testu-amaieran ikusi dira. 
Lehendabiziko lokutoreak ulermena erraztu nahi dio irakurleari eta hori 
dela eta, birformulatu egiten du nozio bat edo adibide bat ematen dio. 
Batzuetan adibide hori zerrenda bat izaten da: 
 

(31) “Produktu asko Nafarroan daude adibidez: tomatea, patata, mahatsa, 
muxika,...”(2-A1)]  
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edo elementu bakarra:  
 

(32) “handik fruitu asko hartzen dira esate baterako mertxika, lur eta klima ona 
dutelako.”(20-A2). 

 
 Beste batzuetan nozio bat azaltzen da:  
 

(33) “ azkenik enbalajatu egiten da, hau da, kaxetan sartu eta dendetara eraman.”(2-
A2);  

 
 
Badira hitz batekin emandako nozioa argitzen saiatzen direnak ere:  
 

(34) “Hau eginda gero urazukrea gehitu behar zaie, hots, sakarosa.”(8-A2).  
 
Halere, zenbait kasutan, hizkuntz unitate horien funtzioa zein den jakin 
arren, ez dira modu egokian erabiltzen; hona hemen pare bat adibide:  
 

(35) “...kimikoki azala kentzen zaie eta buruz behera jartzen dira, hots, lurrunaz. (10-
A2);   

 
(36) Gero hezurra kentzen zaio hots hazia makinaren bidez.(...)(9-A2).  

 
6.4. Enuntziatu modalak (behar da, beharrezkoa da,...). Enuntziatu 
horiek testuaren bigarren testu fasean –fabrikazio prozesuan– eta 
hirugarren  fasean –testu amaieran– aurkitu dira.  Bigarren fasean 
erabiltzen diren enuntziatu modalek fabrikazio prozesu osoa modalizatzen 
dute: 
 

(37) “Ondoren lantegira bidaltzen dute eta bertan honako prozesua jarraitu behar 
da:...” (3-A1)]  

 
Edo/eta fabrikazio-urratsen bat azpimarratzeko intentzioarekin erabiltzen 
da, gainerako urratsak [tzen+ aditza] ematen baitira. Hona hemen adibide 
bat:  
 

(38) “Melokotoiaren prozesua: Lehendabizi garbitu egin behar da gero bere kalitatea 
ikusi eta ez dutenak balio edo tamaina txikia dutenak apartatu. Ondoren hezurra 
beherantz dutela jartzen dira eta gero azala kendu. Orain behin betiko kalitate maila 
ziurtatu. Poteetan sartu, pisatu eta ur azukrea bota behar zaio.Ia gertu dago 
etiketatzeko makinaz nahiz eskuz”(6-B1). 

 
  Gehien modalizatutako urratsak hauexek ditugu: arbolatik hartu 
behar da (aukeratu behar da); mertxika ondo garbitu behar da; tapa ondo 
itxi behar da (hermetikoa izan behar da);  kalitate kontrol bat egon behar 
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da (pasa behar dute); etiketatu egin behar da; kalitaterik ez duten mertxikak 
kendu behar dira.   
Testuaren hirugarren fasean kontsumitzaleei gomendioak emateko 
erabiltzen dira gehienetan enuntziatu modalak:  
 

(39) “Erosi aurretik etiketan, kalitatean eta presioan fijatu behar gara.(...)Guk 
kontuan eduki behar dugu...”(3-A2);  

 
(40) “Ardura handiz erabaki behar da ze pote hartu”(6-A1);  

 
(41) “...Latak erreziklatu egin behar dira”(6-A2);  

 
(42) “...Aholku bat txarra dagoenean ez da kontsumitu behar.”(13-A2);  
 
(43) “Inoiz ez da jan behar kadukatutako kontserbarik”(14-A2). 

 
Enuntziatu horietan lehen lokutoreak lau aukera dauzka: forma 

neutroa, inpertsonala erabili (kadukatuta dauden latak ez dira kontsumitu behar), 
lokutoreak bere burua sar dezake enuntziazioan (kadukatuta dauden latak ez 
ditugu kontsumitu behar), forma pertsonala (2. pertsona: zu) erabili baina lehen 
lokutoreak  bere burua sartu gabe enuntziazioan (kadukatuta dauden latak ez 
dituzu kontsumitu behar edo ez kontsumitu kadukatuta dauden latak). Eta azkena, 
kontsumitzaileari esplizitoki zuzentzea (Kontsumitzaileak kontuan izan behar 
du....). 
  
Forma horiek sartzeko era ezberdinak daude. Hona hemen adibide batzuk:  
 

(44) “..Erosterakoak beti etiketa ondo behatu behar da, arazoak ez edukitzeko, 
kalitatea eta prezioaren artean konparaketa bat dago. Ezin da inoiz jan pasatutako 
kontserbak, kaltegarriak direlako. Lata hau birziklagarria da. Guk kontserben bidez 
aukera dugu urte osoan jan ahal izateko, bestela ez genuke jango”(3-A1).  

 
Hona hemen ekoizpen honetan idazleak inpertsonaletik pertsonalera 

egiten duen pasadizoa: etiketa ondo behatu behar da   (dago) ezin da inoiz jan 
(da) aukera dugu ez genuke jango. 

Batzuetan pluraleko 1. pertsonak inplikazio zuzena eskatzen dio irakurleari 
eta horretarako publizitatean erabiltzen den teknika bera erabiltzen da 
hemen ere –erredundantzia– (gure kontserba...; kontu handia izan behar dugu). 
Hona hemen adibide bat:  
 

(45) “Etiketan fijatzea oso garrantzitsua da. Batzuetan ontzikiak sabeldu egiten dira 
eta beste batzutan kiratsa dariote. Ontzikiaren izaeran ere fikatu behar gara. Gure 
kontserben erosketan kontu handia izan behar dugu.” (4-A2) 

 
Beste batzuetan idazlea enuntziatutik kanpo gelditzen da eta 

generalizazioak erabiltzen ditu. Kasu horietan aginduzko aditzak erabiliz 
zuzentzen zaio irakurleari. Irakurle guztiak kontsumitzaileak direnez, 
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inplikatuta sentituko dira horrelakoak irakurtzean (ez jan, ez 
kontsumitu,...):   
 

(46) “ Kalitate ona badute zaila da aldatzea. Latak zarata egiten badu ez jan”(5-
A2) 
  
Kontsumitzaileari zuzentzen zaio, testuan esplizitoki aipatuz:  
 

(47) “Kontsumitzaileak etiketa begiratu behar du produktua egokia dela jakiteko. Pote 
bat herdoilduta dagoenean barruan dagoena ez da inoiz jan behar kaltegarria delako. 
Lata birziklatu daitekeenez egiteko ez da energi ugari gastatzen”(11-A2);  

 
(48) “(...)Kontsumitzaileak etiketari begiratu behar dio erostean, eta ontziak kiratsa badu 

edo sabelduta badago ez du inoiz erosiko”(3-B1);  
 

Azkenik, kanpotik ematen dira aholkuak, irakurlea inplikatu gabe; 
orduan generalizazioak erabiltzen dira:  
 

(49) “batzutan herdoildu edo mailatu daiteke eta horrela egonez gero hoberena 
zakarrontzira botatzea da”(7-A1);  

 
Ondorioak 
 

Laburtzeko, esan dezagun analizatutako testuetan ainguraketa 
diskurtsiboaren aldetik azalpenezko testuak badira ere, kontuan hartze 
enuntziatiborako mekanismoen aztarna asko eta anitzak ikusi direla. Beraz, 
ezin esan testu hori neutroa denik, ezta lehen eta bigarren testu faseetan ere, 
nahiz eta ikusi dugun bezala, hirugarren testu fasea izan testu-atalik 
modalizatuena.  
 

Bestalde, lehen lokutorearen ahotsa oso maila eta modu ezberdinetan 
ematen da aztertutako testuetan. Batzuetan modalizazioa leuntasunez egiten 
da –adjetibo bidez ematen dena, esaterako–, baina beste batzuetan indartsua 
eta esplizitoa –aginteraren bitartez, esaterako–. Aditz moduari eta 
pertsonari dagokienez, beraz, aditzen hausturak ematen direla esango dugu 
–aditzaren erliebea–; haustura hori oso lehuna da lehen eta bigarren testu 
faseetan, baina oso nabaria hirugarrenean.  

Horrez gain, eta ikasleen trebetasunetara etorriz, esan daiteke idazle 
gehienek oso presente eduki dutela hartzailea testua ekoiztu bitartean eta 
hizkuntz mekanismo asko erabiltzeko trebetasuna erakutsi dutela.  
 
 Aipagarri dira, halaber, A eta B taldekoen portaerak. Kontuan hartze 
enuntziatiborako mekanismoak ez dira landu SDan eta halere, hobekuntzak 
ikusi dira, oro har, mekanismo guztietan, eta, bereziki, hartzaileak 
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ulertzeko izango dituen zailtasunak gainditzen laguntzeko zerikusia duten 
mekanismoen aztarnak –adibideak eman, birformulazioak, etab.–. 
 
7. Ondorioak 
 

Ikasleen ekoizpenak aztertu ondoren ateratako ondorio orokorrak eta 
espezifikoak –analizatutako alderdi bakoitzari dagozkionak– laburtuko 
ditugu hemen. Asko izan dira ikasleen ekoizpenetan aztertutako alderdiak 
eta, halaber, asko ikasleen ekoizpenetatik eta didaktikari  begira ikasi 
ditugun alderdiak eta aurrera begira atera daitezkeen ondorioak. Ondorioak 
ordenatzeko asmotan, hiru gaitan ardaztuko ditugu gure datuak: 
 1) ikasleek ekoiztutako testuen ezaugarriak; 2) honelako testuak ekoiztean 
11-12 urteko ikasleek egiten dakitena testu maila ezberdinetan (testu 
antolaketa eta izen kohesioan, batik bat); 3)  gure esperimentazioan 
erabilitako eskuhartze pedagogikoari esker ikasleek egiten ikasi dutena 
edo/eta hobetu dituzten alderdiak. 
 
7.1.- Fabrikazio prozesua deskribatzen duen azalpenezko testuaren 
ezaugarri nagusiak. 
 
 Analizatu ditugun testuetan badira erregulartasunez ematen diren 
zenbait ezaugarri. Horiek laburtu ditugu ondoko taulan: 
 

7.30.taula: 
Azalpenezko testu entziklopedikoaren ezaugarriak 

 
 Fabrikazio prozesua deskribatzen duen Azalpenezko testuaren 

ezaugarriak 
Testuen luzera Oso aldakorra, 68 hitzetik 327 hitzera. 

 
Ainguraketa Autonomoa lehendabiziko bi testu fasetan, dialogikoa bere azken 

fasean. 
 

Antolaketa Hiru testu fase oso bereiztuak: sarrera, fabrikazio prozesua eta testu-
amaiera (kontsumitzaileei oharrak eta gomendioak). Hiruetatik, fase 
bakarra da ezinbestekoa: fabrikazio prozesua deskribatzen duen 
testu fasea. Gainerako biak aukeran daude. 
 

Testu faseak 
adierazteko era 

Hainbat mekanismo erabili dira: puntuazio markak (parrafoak, 
puntu eta aparte), azpitituluak, perpausa metadiskurtsiboak, 
markatzaile kontzeptualak, seriazioak markatzeko antolatzaileak. 
 

Testualizazio 
mekanismoak: 
Izen kohesioa 

Anaforen dentsitatearen  batez bestekoa: 10,06 anafora 100 hitz 
bakoitzeko. Ez dirudi testuaren luzerak anaforen dentsitatean 
eragiten duenik. 
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Anafora nominalak dira nagusi (%71,94), eta hauen barnean 
errepikapena, determinazioa eta ordezkapen lexikala dira maizen 
ikusi direnak. 
Anafora pronominalak: %19,80 eta gainerakoak (adizlagunak eta 
perpausa metadiskurtsiboak) %8,24. 
 

Kontuan hartze 
enuntziotiborako 
mekanismoak 

Testu mota honetan ez da bigarren lokutorearen ahotsaren aztarnarik 
ikusi. 
Lehen lokutorearen ahotsa honelako mekanismoen erabileran ikusi 
da: testu osoaren justifikazioa –testu sarreran–, erreferentearen 
aurkezpen modalizatua –testu-sarreran eta amaieran–, adibideak  
–testu amaieran– eta enuntziatu modalak –bigarren testu fasean 
“fabrikazio prozesuan” eta hirugarren fasean–. 

 
 
7.2.Honelako testuak ekoiztean adin honetako ikasleek egiten dakitena 
testu-maila ezberdinetan –testu antolaketa eta izen kohesioan–. 
 

Informazioa ahozko testu batetik (bideotik) jaso dutela kontuan 
izanik, ikasleek ahozkotik idatzizkora bihurtzeko gaitasuna erakutsi dute. 
 

Beraz, esango dugu ahozko eta idatzizko testuen arteko mugak 
zeintzuk diren ongi dakitela, oro har, adin honetako ikasleek. 
 

Zehaztasun gehiagotara etorrita, ondoko taulan laburtzen ditugu 
ikasleen ekoizpenetan ikusitako zenbait trebetasun. Horretarako, testuen 
ezaugarriak aztertzeko jarraitu dugun eskema bera erabiliko dugu hemen: 
 

7.31. taula: 
Ikasleek egiten dakitena azalpenezko testua ekoiztean. 

 
 
 Ikasleek egiten dakitena Fabrikazio prozesua deskribatzen duen 

Azalpenezko testua ekoizterakoan 
Testuen 
luzera 

Ulergarri eta testu osoa izan dadin gutxieneko luzerako testuak 
ekoizten dakite. Nahiz eta beren arteko ezberdintasunak handiak izan, 
testu guztiak dira konsistenteak bere baitan: hasiera eta bukaera bat 
daukate eta beren zentzu orokorra ulergarria da irakurlearentzat. 
 

Ainguraketa Testu osoa  testu fase ezberdinetan antolatzen dakite, eta, gainera, testu 
fase bakoitzari bere ainguraketa propioa ematen –bakoitzari dagokion 
ezaugarrien arabera–. Hizkuntz unitateak analizatu ondoren, ikusi da 
aditz moduak eta pertsonak ez direla berdinak testuaren hiru faseetan. 
 

Antolaketa Ikasle guztiek dakite antolaketa bat behar duela beren testuak. Baina 
bakoitzak erabilitako mekanismoak oso desberdinak dira –ikasleek 
beren baliabide propioak garatu eta erabili dituzte–. Gehienek –%75 
talde esperimentalean eta  %90 kontrol taldean– hiru testu fase oso 
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bereiztuak idatzi dituzte: sarrera, fabrikazio prozesua eta testu-amaiera 
–kontsumitzaileei oharrak eta gomendioak–. Hiru testu fase horiek 
elkarrengandik bereizteko hainbat mekanismo erabili dituzte  
–parrafoak, azpitituluak, perpausa metadiskurtsiboak, markatzaileak,..–
Halere, gehienek, testu fase bakoitzaren barnean aipagaia antolatzen 
dute, ez diskurtsoa; horregatik ondoz ondoko hurrenkera ematen diote 
testuari (lehendabizi, gero, ondoren...).   
 

Testu fase 
bakoitzean 
gaia 
tematizatzeko 
era 

Hau da ikasleek erabiltzen gutxien jakin duten mekanismoa. Adibide 
modura testu osoaren tematizazioaren datuak ekarri ditugu hona: talde 
esperimentaleko %70ek gaia tituluan tematizatu eta testuan 
berreskuratu dute; kontrol taldeko %55ek jakin dute hori egiten 
aurretestuan, baina gero ondotestuan %35era jaitsi da hori egiten jakin 
izan duten ikasleen kopurua. Asko dira, halere, ez tituluan ezta testuan 
ere gaia tematizatu ez duten ikasleek –talde esperimentalean %5 eta 
kontrol taldean %15–. 
 

Testualizazio 
mekanismoak: 
Izen kohesioa 

Aztertu ditugun ekoizpenetan ikusi da ikasle horiek anafora anitzak  
–nominalak eta pronominalak– erabiltzen dituztela eta zenbaitetan 
aproposak ere badirela nahi duten elementua berreskuratzeko edo 
elementu berria tematizatzeko. Badirudi, beste ikerketa batzuetan 
lortutako emaitzen antzera gertatzen dela hemen ere: informazio 
testuetan anafora nominalak dira nagusi. Anaforen dentsitateari 
dagokionez, bestalde, ez da ezer arrarorik ikusi ikasleen aniztasunetik 
azaldu ezin daitekeenik. Anafora nominalen barnean errepikapena, 
determinazioa eta ordezkapen lexikala izan dira erabilienak. 
Hainbatetan zailtasunak ikusi dira anafora kontzeptualak erabiltzeko.   
Arau-hausteetara pasatuz, esango dugu, espero zen moduan, anaforen 
erabileran ikusi direla hobetu beharreko alderdiak. Hona hemen 
hurrenez hurren ikusi diren arau-hauste motak: aurrekari inplizitua, 
komunztadura arazoak, erreferentziazko anbiguitateak eta lexiko 
arazoak. 
 

Kontuan 
hartze 
enuntziatibo-
rako 
mekanismoak 

Testu mota honetan, espero genuen bezala, ez da bigarren lokutorearen 
ahotsaren aztarnarik ikusi. 
Lehen lokutorearen ahotsa honelako mekanismoen erabileran ikusi da: 
testu osoaren justifikazioa –testu sarreran–, erreferentearen aurkezpen 
modalizatua –testu-sarreran eta amaieran–, adibideak –testu amaieran–
eta enuntziatu modalak –bigarren testu fasean “fabrikazio prozesuan” 
eta hirugarren fasean–. Beraz, esango dugu adin honetako ikasleek 
hizkuntz unitate aproposak aukeratzen jakin izan dutela kontestuari 
egokitzeko –adjetibo kalifikatzaileak, aditzaren agintera, baldintza, 
etab–. 

 
 
7.3.Ikasleek SDari esker egiten ikasi dutena aurretestutik ondotestura. 
 

Espero genuen bezala, hainbat alderditan ikusi dira hobekuntzak 
talde esperimentaleko aurretestuetatik ondotestuetara. Kontrol taldea talde 
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esperimentala baino trebeagoa dela ikusi da analizatu ditugun hainbat 
ezaugarritan; halere, oro har, talde esperimentalak hobekuntza handiagoak 
egin ditu. Hobekuntza horietako batzuk SDan landu diren ezaugarriekin 
lotzen ditugu, beste zenbait hobekuntza, berriz, hobekuntza kolateralak 
direla esango dugu. Espreski landu ez diren arren, beste ezaugarri 
batzuekin harremanetan daudelako hobetu dira. 
 

7.32. taula: 
SDari esker ikasleek egiten ikasi dutena azalpenezko testua ekoiztean. 

 
  Talde esperimentalean: 

aurretestutik ondotestura 
Kontrol taldean: 
aurretestutik ondotestura 

Testuaren 
luzera 

Testuen batez bestekoa 25,8 hitzetan 
gehitu da. 
Muturreko balioak hobetu egin dira. 
Ikasleen arteko ezberdintasunak 
mantendu egin dira. 

Testuen batez bestekoa 23,5 
hitzetan gehitu da. 
Muturreko baliorik txikiena 
txikiagotu da. 
Ikasleen arteko ezberdintasunak 
areagotu egin dira. 
 

Testuaren 
antolaketa 

%50etik %75era (+%25) pasatzen dira 
hiru testu faseak ematen dituzten 
ekoizpenak. 
Mekanismo egokiak aukeratu dira 
faseen arteko banaketa egiteko 
(parrafoz %100). 
 

%70etik %90era (%+20) 
pasatzen dira hiru testu faseak 
ematen dituzten ekoizpenak. 
Azpitituluak ez dira era egokian 
erabili portzentaje handi batean. 
 

Gaiaren 
tematizazioa 

 %+30ek (%40tik %70era ) hobetu dute 
gaiaren tematizazioa tituluan eta 
berreskurapena testu hasieran.  
Hirugarren fasearen gaia aurretestuan 
%50ek tematizatu dute, ondotestuan 
%100ek. 

%55ek jakin dute hori egiten 
aurretestuan, baina gero, 
ondotestuan %35era jaitsi da 
kopurua. 
Hirugarren fasearen gaia 
aurretestuan %90ek tematizatu 
dute; ondotestuan %95ek. 
 

Izen 
kohesioa 

Hobekuntza nabariak ikusi dira: 
Anaforen dentsitatea (+0,79) 
Arau-hausteak (-2,85) 
Arau-hauste mota guztietan ikusi da 
hobekuntza “aurrekari inplizitua” arau-
haustean ikusi da hobekuntzarik 
nabariena: dentsitatea (3,10->1,25) 

Ez da hobekuntzarik ikusi: 
Anaforen dentsitatea (-0,15) 
Arau-hausteak (-0,24) 
Antzerako balioak ikusi dira 
aurretestuan eta ondotestuan. 
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VIII. kapitulua 
 
Emaitzen analisia. Azalpenezko testu entziklopedikoak eta 
ikasleen ekoizpenak. Antzekotasunak eta ezberdintasunak. 
 
Sarrera 
 

Orain arte entziklopedietako testu kanonikoen ezaugarriak eta 
ikasleen ekoizpenenak ikusi ditugu, bakoitza bere aldetik aztertuta. 
Kapitulu honetan bi testuen zenbait ezaugarri alderatuko ditugu. Hona 
hemen horretarako ditugun interes eta helburuak: 
 

1. Lehendabiziko hau, 2. hipotesian formulatutakoa dugu. Bertan 
esaten genuen, testu kanoniko eta ikasleen ekoizpenen artean 
zenbait ezaugarri komun aurkitzea espero genuela. Kidetasun 
horiek izango dira, hain zuzen, entziklopedia testu generikoa 
karakterizatzeko informazio gehien emango digutenak. Bietan 
antzeko ezaugarriak aurkitzen baditugu, arrazoi handiagoz esango 
dugu horiek guztiak generoaren ezaugarriak direla. 

 
2. Testu kanonikoak, genero baten eredu diren heinean, ikasleen 

ekoizpenen erreferentzia ditugu; horregatik lehendabizikoen 
zenbait ezaugarri ikasleen ekoizpenetan aurkitzen saiatuko gara. 
Arestian esan dugunari helduz, aztertu ditugun testu kanonikoen 
ezaugarriak entziklopedia generoaren adierazgarri dira, eta beraz, 
"imitagarri"148, bere zentzu zabalean. 

 
3. Zenbat eta gehiago hurbildu ikasleen testuen ezaugarriak testu 

kanonikoen ezaugarrietara, genero honen ezaugarrietatik 
hurbilago daudela interpretatuko da. Eta, beraz, hurbilago edo 
urrutiago testu mota horren eskurapen “idealetik”, nolabait 
esateko. 

 
4. Testu kanonikoetako izen kohesioaren funtzionamendua eta  

ikasleen ekoizpenetakoa alderatuz gero, jakingo dugu 11-12 

                                           
148 Edo Schneuwly eta Bain (1993) autoreek esaten duten bezala, testu horiek barne-erregulatzaile papera 
betetzen dute. 
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urteko ikasleek anaforaren erabilerari dagokionez testu mota 
honetan duten gaitasuna. Informazio hau oso garrantzizkoa da 
hizkuntza idatziaren garapenerako eta, beraz, didaktikarako. 

 
Horretarako, hiru alderdi hauek alderatuko ditugu: 
 

a) Alderdi orokorra, testuen ezaugarri orokorrak. Testualizazio 
mekanismoetako unitateak konparagarri izan daitezen, lehenengo 
eta behin, bi testuen ezaugarri orokorren antzekotasunak eta 
ezberdintasunak ikusiko ditugu. Horrekin esan nahi da 
testualizazio mailako bien ezaugarriak konparagarri izan daitezen, 
goragoko beste mailetako ezaugarrietan oinarrituko garela. Hona 
hemen konparatuko ditugun ezaugarriak: hizkuntz ekintzaren 
komunikazio egoera, ainguraketa, antolaketa orokorra eta bertan 
ikusten diren planak edo sekuentziak, antolatzaileak, aditz 
denborak eta pertsonak. 

 
b) Izen kohesioari dagokionez, anafora-motak eta anaforen 

dentsitatea. 
 

c) Izen kohesioari dagokionez, kate anaforikoen ezaugarriak149 
direla eta, oro har, testu mota honen konplexutasuna. Ezaugarri 
honen arabera, entziklopedia testuak eta ikasleen ekoizpenak 
alderatuko dira. 

 
1. Azalpenezko testu entziklopedikoak eta ikasleen ekoizpenak. 
Ezaugarri orokorrak. 
 
 

Lehenengo eta behin, azalpenezko testu entziklopedikoak eta 
ikasleek ekoiztutako testuen ezaugarriak ondoko taulan laburtuko ditugu.  
 

Taularatutako datuen aurrean  bi interpretazio mota egingo ditugu. 
Lehendabizikoa, bi testu multzoen arteko ezaugarrietan oinarritutakoa; eta 
bigarrena, hizkuntza idatziaren garapenaren prozesuan oinarritua. 
 
 
 
 
 
 
                                           
149 Alderdi hau ez da bere sakontasun osoan aztertu baina baditugu zenbait datu aipatzen ditugun joeretara 
eramaten dituztenak fenomeno hau. 
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8.1.taula: 
Azalpenezko testuen oinarrizko ezaugarriak. Testu kanonikoak eta ikasleen ekoizpenak. 

 
 
 Azalpenezko testu kanonikoak Ikasleen ekoizpenak 
Testuen luzera   52-391 hitz bitartekoak 

  216,90 hitz batez beste 
68-327 hitz bitartekoak 
127,95 hitz batez beste  
 

Ainguraketa  -Autonomoa hizkuntz ekintzaren 
parametroei dagokienez 
-Konjuntoa mintzagaiaren 
antolaketari dagokionez 

-Autonomoa hizkuntza ekintzaren 
parametroei dagokienez 
-Konjuntoa mintzagaiaren 
antolaketari dagokionez 
 

Aditz denborak -t(z)en da/dira; behar da/dira -(t)zen da/dira (du/dute) (1); behar 
da/dira (dugu) (2) 
 

Antolatzaileak -Markatzaile kontzeptualak nagusiki 
-Denborazko antolatzaileak 
(ondoren,...) 

-Azpi izenburuak (3) 
-Lerrozko integrazio markatzaileak 
(4)(Lehenengo, bigarren,..; 1,2..; ) 
 

Pertsona 3. pertsona 3. pertsona (1.eta 3. Testu fasean, 
batzutan, 1 eta 2.p.plurala) (5) 
 

Plana Gainegitura logikoa Gainegitura logikoa 
 

Heterogeneitatea Azalpen hutsezko plana> 
[sekuentzialitate erdi-narratiboa 
(sekuentzia deskriptibo-injuntiboa)] 

Azalpen hutsezko plana> 
[sekuentzialitate erdi-narratiboa 
(sekuentzia deskriptibo-injuntiboa)] 
>sekuentzia injuntiboa (6) 
 

 
 
Justifikazio orokor modura, eta testuen ezaugarrietan oinarrituta, 

bi testu multzotan ikusitako ezberdintasunak komunikazio egoeraren 
parametro ezberdinen ondorioz gertatu direla uste da (helburua eta 
euskarria, nagusiki). Horrela, azalpenezko testu entziklopedikoaren 
helburua informazio hutsa ematea den moduan, ikasleek ekoiztutako 
testuak informatzeaz gain badu beste helburu bat, aholkua ematea, hain 
zuzen.  Kontsumitzaileari aholkuak testu atala testuaren bukaeran kokatzen 
da. Testu atal honetan daude, hain zuzen, bi testu multzoen arteko 
ezberdintasunik handienak. Horrez gain, azalpenezko testu kanonikoak 
entziklopedietatik ateratakoak dira; ikasleei, informazioa jasotzeko eman 
zaien eredua, ordea, kontsumitzaleei zuzendutako bideo formatzailea da. 
Esan beharra dago, beraz, ikasleen testuetan, logikoa denez, ereduak 
agintzen du, eta, horregatik, zenbait ezaugarri ezberdin izan dira bi testu 
multzotan. Ezberdintasun horiek kontuan izan ditugu taularatutako datuak 
aztertzerakoan.  
 



 356

Taularatutako datuetara etorrita,  aditz denborak direla eta (2)150, bi 
testuen helburu ezberdinen isla dugu hau. Ikasleen ekoizpenetako azken 
testu fasean, arestian esan bezala, gomendioak eta aholkuak ematen zaizkio 
kontsumitzaileari, eta beraz, pluraleko 1. pertsona ikusi dugu maiz. 
Aditzaren pertsonaz gain, aditzaren moduari dagokionez ere 
ezberdintasunak ikusi dira, ikasleen ekoizpenetan “behar izan” aditzarekin 
osatutako enuntziatu modalak ohikoak ditugu151. Halaber, aginduzko aditz 
formak (“ez da kontsumitu behar”,...). Esan bezala, desberdintasun horien 
arrazoiak aurkitzeko goragoko instantzietara jo behar dugu: helburura eta 
antolaketara (6), besteak beste.  
 

Antolaketara etorriz, eta barne heterogeneitateari dagokionez (6), 
ikasleen ekoizpenetan azken sekuentzia injuntiboa ikusi da. Hor kokatzen 
dira, hain zuzen, arestian ikusitako enuntziatu modalak, aginduzko aditzak 
eta aditzaren pluraleko 1. pertsona. 
 
Hizkuntza idatziaren garapen prozesuaren ikuspuntutik begiratuta 
ikasleen ekoizpenetan ikusitako hainbat alderdi interpreta daitezke.  
 
a) Ikasleek informazioa jasotzeko erabili duten moduak eragina du testu 
idatziaren ekoizpenean. Ikus-entzutez jasotako informazioa idatzira pasa 
behar izan dutela eta, hainbat alderdi ikusi dira, guztiak, hizkuntza idatziak 
eskatzen dituen ezaugarrietara lotutakoak. Idatziak autosostengatua izan 
behar du (ez dago irudirik testuan esandakoa oinarritzeko). Idatziaren 
ezaugarri horretan oinarrituko gara ikasle zenbaitek  “du/dute” aditz formak 
(1) “da/dira” ren ordez erabiltzeko izan dituzten arrazoiak justifikatzeko. 
Aztertu ditugun testu kanoniko guztietan “da/dira” forma inpertsonalak 
erabili dira fabrikazio prozesuko jarduerak adierazteko. Ikasleek, aldiz, 
“du/dute” formak ere erabili dituzte, bideoaren irudietan pertsonak ikusten 
baitira lanean ahots batek (off-eko ahotsak) prozesua azaltzen duen 
bitartean. Idatzizkora egokitzeko gaitasun falta ikusi da, beraz, du/dute 
formak erabili dituzten ikasleengan.  
 
b) Bigarren ezaugarri honek badu zerikusia pertsonaren 
indibidualtasunarekin eta beraz, sorkuntzarekin, hein handi batean. Eta hori 
hizkuntza idatziaren garapen mailarekin erlazionatzen dugu. Aztertutako 
testu kanonikoen antolatzaileak, anitzak izateaz gain, ez dira oso 
“konbentzionalak”152. Eredu edo molde estu batetik aldentzen direla esango 

                                           
150 Ikus 8.1. taulako zenbakiak. 
151 “Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak” aztertu ditugunean (ikus emaitzen VII. kapitulua), 
zehaztasun handiagoaz aztertu ditugu ezaugarri horiek. 
152 Ipuinak hasteko modu konbentzionalak ditugu, adibidez,  “Bazen behin...”, “Aspaldi aspaldian...”, 
etab).  Azalpenezko testu motan, berriz, oso antolaketa markatuak dituztenak (lehenengo, gero, ondoren; 
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dugu. Ikasleen ekoizpenen ezaugarriak ikusita hobeto ulertuko da hemen 
esan nahi duguna. Ikasleak, oro har, azpi izenburuak (3) eta “lerrozko 
integrazio markatzaileak” (4) erabiltzen dituzte testua maila ezberdinetan 
antolatzeko. Horrez gain, gutxi dira diskurtsoa antolatzen dutenak, ondoz 
ondoko unitateen antolaketara mugatzen baitira. Horren adierazgarri ditugu 
“lehenengo, gero, ondoren,...” eta antzeko markatzaileen  ohiko erabilera 
prozesuaren urratsa soilak antolatzeko, ez testu-zati handiagoak, eta 
gutxiago ere diskurtsoa bera antolatzeko.  
 

Ezaugarri hori bi ikuspuntutatik azter daiteke, bata bestearen ondorio 
izan daitezkeenak: bata, "aurreratzeko" gaitasuna behar dela diskurtsoa edo 
testu atal handiak antolatzeko eta ondorioz, hizkuntz unitate egokiak 
aukeratu eta erabiltzeko. Estrategia hau garapen maila jakin bati dagokio. 
Eta bestea, honekin erabat erlazionatuta ikusten dena, zenbat eta hobeto 
ezagutu hizkuntzaren funtzionamendua, hainbat eta baliabide gehiago 
ditugu eskura, eta ondorioz, sortzaileago gara, edo hobeto esanda, eredu 
edo klitxe batetik aldenduz, gai gara “gure” eredu propioa sortzeko –testu-
generotik jasotako ezaugarrietan eta gure indibidualtasunetan oinarrituta–.  
Azalpen honen ondoren, bada, esango dugu ikasleen ekoizpenak oso lotuak 
ikusi direla emandako ereduari, eta gainera, “aurreratzeko” gaitasun pobrea 
erakutsi dutela, oro har. Bestalde, ezaugarri horiek ikaste prozesuaren fase 
bat bezala ikusten ditugu, continuum batean kokatutako fasea, baina 
gainditu beharrekoa. 
Esandako ezaugarriak direla eta (azpitituluak eta lerrozko integrazio 
markatzaileen erabilera errepikakorra) monotonoak dira ikasleen 
ekoizpenak, nahiz eta garapen prozesuari dagokionez aniztasun handia 
ikusi aztertutako testuen artean. 
 
 
2. Izen kohesioaren ezaugarriak: Azalpenezko testu kanonikoetan eta 
ikasleen ekoizpenetan 
 

Bi testu hauetan anaforen funtzionamendua aztertu dugu. Dena den, 
ikasleen 4 ekoizpen mota ezberdin dugunez (2 aurretestu eta 2 ondotestu), 
taula berean laburtuko ditugu guztiak (bai talde esperimentalean eta bai 
kontrol taldean aurretestutik ondotestura dauden aldeak). 
 
 
 
 
 
                                                                                                                            
edo 1,2,3; edo a,b,c, adibidez) konbentzionalak direla esango dugu. Alegia, oso egituratuak direnak. 
Molde edo eredu bati (bakarrari) ondoz ondotik jarraitzen diotenak. 
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8.2.taula: 
Testu kohesioa azalpenezko testu kanonikoetan eta ikasleen ekoizpenetan. 

 
Talde esperimentalaren 
ekoizpenak 

Kontrol taldearen ekoizpenak  Azalpenezko 
testu 
entziklopedikoa Aurretestua Ondotestua Aurretestua Ondotestua 

Anaforen 
dentsitatea 

12,05 9,15 9,94 10,63 10,48 

      
Anafora/hitze
ko 
 

 1 / 8-9 hitz 1/ 10-11 hitz 1 /9-10 hitz 1/ 9-10 hitz  1/9-10 hitz 

Arau hausteen 
dentsitatea153 
 

 
   --- 

5,53 2,68 3,69 3,45 

Aldagaiak: 
-Testuaren 
luzera154 
- 

 
  Ez 

 
 ez 
   

 
  ez 
 

 
  Ez 

 
  ez 

Anafora-
motak 
 
 

Nominalak 
nagusi: 
%84,75 

Nominalak 
nagusi: 
% 69,76 

Nominalak 
nagusi: 
% 67,01 

Nominalak 
nagusi: 
% 75,20 

Nominalak 
nagusi: 
%75,69 

Hierarkia 
 
 
 
 
 

Errep>Determ
.>Kontzep.>T
BED>Ordez.l
exik.>asozio. 

Errep>Determ
.>Ordez.lexik.
>KAsoziaz.>
Kontzep.>TB
ED 

Errep>Determ
>Ordez.ñexik
>Kontzep>As
ozia.>TBED 

Errep.>Deter
m>Asoz>Ord
ez.lexik>Kont
zep.>TBED 

Errep.>Deter
m,>Ordez.lexi
k>Kontzep>A
sozia.>TBED 

Erreferentearen 
sarrera155: 
-Modua  
 
 
 
 
 
 
-Tokia 

 
 Errepikapena> 
Determinazio> 
Ordezkapen 
lexikala + 
erakuslea 
 
Testu hasiera 
edo 
lehendabiziko 
parrafoan 

Ez (%55) 
 
Errepikapena>
Asoziazio 
bidezko 
anafora 
 
 
 
 
Testu hasieran 
edo bigarren 
parrafoan 
 

Ez (%20) 
 
Errepikapena>
Asoziazio 
bidezko 
anafora 
 
 
 
 
Testu hasieran 
nagusiki  

Ez (%20) 
 
Errepikapena 
>asoziazio 
bidezko 
anafora 
 
 
 
 
Testu hasieran 
edo bigarren 
parrafoa 

Ez (%20) 
 
Asoziaziobide
zko anafora 
 
 
 
 
 
Bigarren 
parrafoan 
nagusiki 

 
Anaforen dentsitatea: Azalpenezko testu entziklopedikoetan ikasleen  
ekoizpenetan baino anafora dentsitate handiagoa ikusi da (8.1. grafikoa). Gure 
ustetan ezberdintasun horiek ikaste prozesuaren garapen mailarekin dute 
zerikusia.  
                                           
153  Ikus VII. kapitulua.. 
154 Testuaren luzerak ez du eraginik anaforen dentsitatean. 
155 Kapitulu honen 3. puntuan garatu dugu ezaugarri hau. 
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Baieztapen hori egiteko hainbat datu ditugu: batetik, testu 

kanonikoen anafora dentsitatea eta ikasleen testuen dentsitatearen 
hurbiltasuna; eta, bestetik, talde esperimentaleko ikasleen ekoizpenetan ere 
aurretestutik ondotestura ikusitako dentsitatearen gehikuntza. Hobekuntza 
hori  testu-generorantz abiatzen den tendentzia modura ulertu dugu. Beraz, 
dauzkagun datu guztiengatik, esango dugu euskarazko honelako testuetan 
batez besteko anafora dentsitatea 12,05 ingurukoa dela eta ikasleen 
emaitzak datu horretarantz abiatzen direla. Beste modu batez esanda, 8-9 
hitzeko anafora bat ematen da testu-genero mota honetan. Ikus datu horiek 
8.1. grafikoan. 
 

8.1.grafikoa: 
Anafora dentsitatea testu kanonikoetan eta ikasleen ekoizpenetan. 

 

 
Testuaren luzera eta anafora dentsitatea: Ez da erlaziorik ikusi anafora 
dentsitatearen eta testuaren luzeraren artean. Testu kanonikoetan, adibidez, 
deigarri dira "Gazteen Entziklopediatik" jasotako testuetan ikusi diren 
datuak. Testu horiek, guztietan luzeenak izanik, anafora dentsitate baxuena 
ematen dute. Beste entziklopedietako testuetan ere ez da horrelako 
erlaziorik ikusi. Hona hemen datu guztien emaitzak: 
 

8.3.taula: 
Hitz kopurua eta anafora dentsitatea testu kanonikoetan. 

 
  Lur Hiztegi 

Entziklopedikoa 
Planeta 
Entziklopedia

Lur 
Entziklopedia 
Tematikoa 

Euskal Hiztegi 
Entziklopedikoa 

Gazteen 
Entziklopedia 

Hitz kop. Batez 
beste 
 

  188,41   169,66   221,33    169,58   335,50 

Anafora dentsitatea   
  12,10   

  
  13,68 

 
  12,87 

 
   11,94   

 
  10,61 

 

Anafora dentsitatea
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2
4
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8
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an
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Anafora
dentsitatea
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Ikasleen datuetara etorriz, antzeko ondorioetara iritsi gara; hona hemen 
kopuru osoak: 
 

8.4. taula: 
Hitz kopurua eta anafora dentsitatea ikasleen ekoizpenetan. 

 
 Talde esperimentala Kontrol taldea  
Aurretestua Ondotestua Aurretestua Ondotestua

Hitz kopurua batez beste 
 

   117,45   143,25   113,8   137,3 

Anafora dentsitatea  
   9,15 

 
   9,94 

 
    10,63 

 
    10,48 

 
Anafora motak azalpenezko testu entziklopedikoan: Jasotako datuen 
argitan, zalantzarik ez dago anafora nominalak direla nagusi genero mota 
honetan. Eta gainera, anafora pronominalak oso atzetik daudela anaforen 
ordena hierarkikoan.  
 

 
8.2. grafikoa 

Anafora nominalak eta pronominalak testu kanonikoetan eta ikasleen testuetan 
 
 

 
 
Horregatik, hemen anafora nominaletara mugatuko gara156. 

Lehenengo eta behin, esango dugu gainerako ezaugarrietan bezala, honetan 
ere testu kanonikoen atzetik baina hurbil datozela ikasleen ekoizpenak. Eta 
ikusitako diferentziak, aurreko ezaugarrietarako esan ditugunak honako ere 
balio dutela uste dugu, hizkuntza idatziaren garapen prozesuan heldutasun 
faltari leporatzen baitizkiogu (ikus 8.3. grafikoa). 
 
 
 
                                           
156 Gainerako anaforen zehaztapen gehiagotarako, jo II. eta III. kapituluetara. 
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8.3.grafikoa: 

Anafora nominalen hierarkia, testu kanonikoetan eta ikasleen ekoizpenetan. 
 

 
 

Zehaztasun gehiagotara jaitsita, ohar gaitezen anafora nominalen 
ordena hierarkikoan; bertan, testu kanoniko eta ikasleen ekoizpenetan 
ematen den konstante osoa ikusiko da: errepikapena eta determinazioa 
guztietan ordena berean azaltzen dira. Baina badira ezberdintasun nabariak 
ere; anafora kontzeptualaren kasua azpimarratu nahi genuke. Anafora hau 
erabiltzeko laburtzen, birformulatzen eta aurreko nozio osoa bilduko duen 
hitza ere aurkitzen jakin behar da. Operazio horiek guztiak konplexuak 
izanik, ez da ia ikusi honelako anaforarik ikasleen testuetan (0,51 eta 0,80 
tarteko dentsitatea); testu kanonikoetan, berriz, 1,40koa da horren 
dentsitatea. Aurreko ezberdintasunetan bezalaxe, hemen ere garapen 
mailari leporatzen zaio diferentzia hori. Testu barneko erreferentzia 
deiktiko anafora motan ere ezberdintasun nabariak ikusi dira. 
 
 
3.Gaia aurkezteko moduak. Entziklopedia testuetan  
 

Gure lehendabiziko asmoa testu kanonikoetan eta ikasleen 
ekoizpenetan gaia sartzeko moduak alderatzea bazen ere, geroztik ezin izan 
dugu asmo hori bete,  ikasleen ekoizpenetan ikusi den aniztasuna dela eta. 
Horregatik, ikasleen testuetan gaia aurkezteko moduak VII. kapituluan 
aztertu ditugu zehaztasun handiz. Eta hemen, testu entziklopediko sozialak 
aztertuko ditugu soilik. 
 
-Entziklopedia testuetatik ateratako datuak 
 

Euskarazko azalpenezko testu hauetan izen kohesioaren 
funtzionamenduaren osagarri modura, gaia aurkezteko era ezberdinak 
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aztertu dira. Ondoren, beraz, zerrendatzen ditugu aipatu entziklopedia 
testuetan gaia aurkezteko ikusi ditugun era ezberdinak.  
 

8.5.taula: 
Gaia testuan sartzeko modua testu kanonikoetan. 

 
 Errepikapena Ordezkapen lexikala Determinazio Ordezkapen lexikala Beiragintza 

beira 
tankerakoak 

Definizioa Beste zenbait 
 
 
 

 
 Testu 
kanoniko-
etan             

   
  %45 

 
%13,33 

  
%11,66 

 
%11,66 

 
%3,33 

 
% 5 

 
%10 
 

 
-Izenburua errepikatzen da testuaren hasieran. Batzuetan gaia 
definitu egiten da eta ondoren perpausa metadiskurtsibo bidez 
fabrikazio prozesuari sarrera ematen zaio. 

[Izenburuko lexema/ lexemaren errepikapena –definizioa+ perpausa 
metadiskurtsiboa: (fabrikazio prozesuaren azalpena...)]  

 
(2) Hodei-fronteak. Egoera horietako baten bat gertatzen da hodei-fronteak 

eratzen direnean...(Hodei-fronteak, PE, 17. testua) 
 

(3) Portzelana. Portzelana txinatarrek asmatu zuten....(Portzelana, EHE, 41. 
testua) 

 
(4) Harriak/Lurrazalaren funtsezko osagaiak dira harriak; mineral desberdinez 

daude osatuak, batzuk funtsezkoak ezaugarriak ematen dietenak, eta besteak 
osagarriak, ager daitezkeenak ala ez (...) (Harriak, GE, 53. testua) 

 
(5) Kutsadura organikoa. Kutsadura arruntena da, behar bada....(Kutsadura 

organikoa, LET, 28.testua) 
 
(6) Distilazioa. Distilazioa, nahasketa likidoa edo konposizio...(Distilazioa, GE, 

58. testua) 
 

(7) Alergia: prozesuaren garapena. Alergia prozesua bi alditan garatzen 
da....(Alergia, LET, 33. testua) 

 
 

-Beiragintza, papergintza,...tankerako izenburuak dauzkaten 
testuak. Tankera honetako testuetan izenburuko lexema berarekin 
berreskuratzen da gaia (beiragintza->beira egiteko...; 
Papergintza papera...) 

 
 

(8) • Beiragintza. Beira egiteko erabiltzen diren osagaiak nahastu eta 1.500º C 
inguruan  berotuta isurkari antzeko orea lortzen da, baina hoztutakoan halako 
likatasuna hartzen du, eta edozein gauzatarako erabiltzeko malgutasun-
zurruntasun puntu egokia(..)( Beiragintza, LHE, 7.testua) 
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(9) . Papergintza. Papera gurutzaturik dauden zelulosazko zuntzez eratua 
dago....(Papergintza, LHE, 8.testua) 

 
 

-Determinazioa. Artikulu mugatzailea 
 

(10) Zementu. Zementua eraikuntzarako materiala da eta kararri, buztin eta 
margaren nahasketa berotuta lortzen da. ...(Zementu, EHE, 39. testua) 

 
(11) Haize. Haizea mugimenduan den airea da...(haize, EHE, 48. testua) 

 
(12) Hausnarkari. Hausnarkariak herbiboroak dira eta animalia gehienak bezala, 

ezin dute...(Hausnarkari, EHE, 37. testua) 
 

(13) Sagardo. Sagardoa prozesu naturalaz burutzen da eta ...(Sagardo, EHE, 44. 
testua) 
 

-Fabrikazio metodoa deskribatzen duten testuak. Honelako testuetan 
izenburu bidez sartutako gaia, testuaren hasieran berreskuratzen da, 
gehienetan, testu barruko ordezkapenez +erakuslea (extrusioa  
fabrikazio metodo hau; Forjaketa Prozedura honetan; ...). 

 
(14) Extrusioa. Oso xaflakorak diren materialez (aluminioa, letoia, beruna, kobrea 

etab.) eginiko piezak lortzeko erabiltzen da fabrikazio-metodo hau. (...)( 
Extrusioa, PE, 13. testua) 

 
(15) Soplete oxiazetilenikoaren bidezko soldadura. Lodiera txikiko xaflak edo 

hodi metalikoak soldatzeko erabiltzen da, automobilen karrozeria edo 
bizikleten bastidorea adibidez. Metodo honetan piezak berotu egiten 
dira...(Soplete oxiazetilenikoa, PE, 24. testua) 

 
(16) Forjaketa. Prozedura honetan forma desberdineko burdinazko 

edo...(Forjaketa, PE, 14. testua) 
 

(17) Xurgatzea. Prozesu honen bitartez pasatzen dira....(Xurgatzea, LET, 29. 
testua) 

 
 

(18) Fotosintesi. Landare berdeek gluzidoak osatzeko burutzen duten prozesua, 
anhidrido karbonikoa eta ura hartuz eta oxigenoa kanporatuz. Fotosintesian 
ematen diren...(Fotosintesi, LHE, 5. testua) 

 
 

-Ordezkapen bidezko berreskurapena (definizioa). 
 

(19) Likore.Iz. Edari bizia, hainbat gai destilatuz, beratuz edo nahastuz lorturikoa 
eta alkohola, ura, gai aromatikoak eta azukrea osagai dituena....(Likore, LHE, 
4. testua) 

 
(20) Txondor. Ikatza egiteko eratzen den kono-formako egur-meta....(Txondor, 

EHE, 40. testua) 
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-Definizioa edo funtzioa ematen da, lexema bera errepikatu gabe. 
 

(21) Harri. Lur azaleko geologiazko osagaia, mineral batez edo gehiagoz osatua 
dagoena eta ezaugarri bereziak eta iraunkorrak dituena. Harri gehienak gai 
trinkoak dira. ...(Harri, LHE,10. testua) 

 
(22) Fundizioa edo moldeetako kolada. Forma oso korapilotsuetako piezak 

lortzeko erabiltzen da, fluidotasun handiko urketa (oso likidoa, alegia) duten 
materialetan,...(Fundizioa edo moldeetako kolada, PE,23. testua) 

 
(23) Ganga. Leku bat estaltzeko edota horma batean sarbide bat irekitzeko modurik 

errazena, habe bat, egur bat edo beste materialen bateko blokeren bat bi 
euskarriren gainean, ataburu modura, jartzea da. ...(Ganga, GE, 56. testua) 

 
-Beste zenbait 

 
(24) Gazta. Gatzagia (zenbait landareren hartzigarria edo hartzigarri kimiko 

hautatuak) eranstean gatzatu egiten da esnea eta ore bihurtzen da...(Gazta, 
LHE, 9. testua) 

 
(25) Eskuzko hariztaketa. Bi pieza torlojuen bidez bildu behar direnean, sarri, 

horietako batek dranbal modura jokatzen du, zuloa hariztaturik edukirik. Zulo 
hauen barnea eskuz hariztatzeko, hariztatze-arrak deritzen erremintak...( 
Eskuzko hariztaketa, PE, 22. testua) (nominalizazioa) 

 
 
4.Anafora kateak. Izaera eta konplexutasuna entziklopedia testuetan 
eta ikasleen ekoizpenetan. 

 
Esan bezala, anaforak honako funtzioak betetzen ditu: gaia sartu, 

mantendu, hurrenkera eman eta berreskuratu. Unitate horiek kateetan 
antolatzen dira. Dakigunez, kate horietako batzuek testu osoa zeharka 
dezakete, beste batzuek, ordea, testuaren fase osoa edota bi proposizioen 
arteko lotura soilak ere ezar ditzakete. 

 Horrez gain, anafora kateak aldi berean (paraleloan) eman daitezke 
testu atal berean. Horrelako kasuetan, erreferentearen berreskurapena kate 
soila den kasuetan baino zailagoa da, besteak beste, gaiaren mantenuaz eta 
berreskurapenaz gain, kate ezberdinak ongi bereizi behar direlako bata 
bestearengandik testu atal berean. Bistakoa da, kate paraleloetan ematen 
diren anaforak, gehienetan, ez direla ondoz ondoko berreskurapenak eta 
horregatik ezin direla izenordainen bitartez berreskuratu.  

Dagokigun testu motan, gehienetan, kate anaforiko luzeenak –
gaiaren nozioa berreskuratzen dutenak– testuaren sarrera eta fabrikazio 
prozesuari dagozkien testu atalak zeharkatzen ditu. Tartean, kate 
laburragoak ematen dira, horiek guztiak, lehengaiak, tresnak edo beste 
zirkunstantzien nozioak berreskuratzeaz arduratzen direnak eta fabrikazio 
edo osatze prozesuan parte hartzen dutenak. 
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Esandakoa hobeto ulertarazteko, hona hemen entziklopedia testu 
baten analisia. Bertan ematen diren kate anaforikoak analizatu ditugu. 
Argudioan eta kontaketan ez bezala, honelako azalpenezko testuetan, 
ohikoa da anaforen kate paraleloak aurkitzea. Horregatik, arreta berezia 
jarri nahi dugu ezaugarri honetan. 
 
4.1. Azalpenezko testu baten anafora kateak. Adibidea:  Papergintza157 
(LHE, 8. testua) 
 

Testu honek bi atal bereizi ditu, “Perpausa metadiskurtsiboak” bien 
arteko muga egiten duela [Papergintzarako oinarrizko urrats hauek ematen 
dira: 1)...; 2)...]. Lehendabiziko zatiaren kate anaforikoak lau nozioren 
bueltan ardazten dira (zelulosa zuntzak, ura, oihala eta papera). Eta bigarren 
zatian “Perpausa metadiskurtsiboak”  markatutako urratsen barruan ematen 
diren elementuetan ardazten da. Elementu horiek, oro har, testuaren lehen 
ataleko berberak dira (zelulosa zuntzak, papera,…). 
  
-Testuaren lehenengo fasearen kate anaforikoak: 

Testu honen hasieran papera nola dagoen eratuta definitzen da. Bigarren 
perpausan, definizioan  aurkeztutako elementuak –papera osatzeko behar 
direnak- (zelulosa zuntzak, ura eta oihala) berreskuratzen dira, beren 
artean gurutzamenduak gertatzen direla testuan. Lehendabiziko 
berreskurapenak determinazioaren bidez egiten dira; definizioan 
aurkeztutako elementuak generikoak dira, eta, ondoren ditugu: (1)zuntzak 
(-ak anaforikoa), (2)ura (-a anaforikoa) eta (3)oihalean zehar (-a 
anaforikoa). Hirugarren aldi batean, eta nozio berberak berreskuratu nahi 
direnean tematizatzeko, testu barneko erreferentzia deiktikoa erabiltzen da 
[(5)oihal horren, (6)zuntz gurutzatu horiek]; eta beste batzuetan 
errepikapena : (4)zelulosako zuntzak....zuntzak; (7)oihalean....oihaletik; 

                                           
157  
PAPERGINTZA (Lur Hiztegi Entziklopedikoa)(203 hitz) 
(..) 
• Papergintza. Papera gurutzaturik dauden zelulosazko zuntzez eratua dago. Uretan esegita dauden (1)zelulosa 
zuntzak metalezko oihal mehe baten gainean zabaltzen direnean (2)ura irazi egiten da (3)oihalean zehar eta 
(4)zuntzak (5)oihal horren gainean ezartzen dira. (6)Zuntz gurutzatu horiek (7)oihaletik kendu, prentsatu eta 
lehortu ondoren prestaturik dago (8)papera. Zelulosa iturri nagusia zura da, erretxina duten (9)zuhaitzena batez ere, 
(10)hauek zuntz luzeak baitituzte. Hala ere, erabili izan dira (11)beste zuhaitz mota batzuk, zuhainen lastoa, azukre 
kainabera eta lihozko trapuak eta abar.. (12)Papergintzarako oinarrizko urrats hauek ematen dira: 1)Zuhaitz 
enborrei azala kendu, zerratu eta begiak kendu ondoren zuntzak eratzeko karraskatu. 2) (13)Zur zuntzei azidoak edo 
disoluzio alkalinoak gehituz ore kimikoa edo erdi kimikoa prestatu. 3) (14) Zuntzak askatzeko (15)orea eho. 4) 
(16)Oreari almidoiak, erretxinak, buztinak eta kolore emaileak gehitu. 5) Amaigabeko zinta baten gainean 
(17)orrialdeak ezarri, (18)ura gal dezaten, eta lurrinketa kameretatik igaroarazi ondoren (19)papera lehortu. Gaur 
egun ez dira paper lantegi guztietan egiten (20)lehen bi urratsak, (21)beste lantegi batzuetan prestatzen diren paper 
oreak erabiltzen baitituzte askok. (22)Paper ore hauei (23)hainbat gai gehitzen zaizkie prestatzen ari direnean: 
(24)paper zuritzaileak (peroxidoak, kloro dioxidoa, sodio hiplokoritoa,..), (25)paperak hezetasunik har ez dezan 
sintesi bidezko erretxinak, eta abar. (26)Erabilera ugari ditu, idazteko, inprimatzeko, marrazteko, margotzeko, 
paketeak egiteko eta beste hainbat gauzatarako erabiltzen baita. 
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(8)Papera...papera. Ondoko taulan irudikatu ditugu grafikoki kateen 
artean dauden gurutzamenduak: 

 
8.6.taula: 

Kate anaforikoak “Papergintza” testuaren 1.testu-atalean. 
 

Papera.....................zelulosazko zuntzez.......................Uretan...................... 
 
Zelulosa zuntzak.........oihal mehe baten ..............  ura  ............ .................... 
 
Oihalean ...................... zuntzak .................................................................. 
 
.... oihal horren .............. zuntz gurutzatu horiek ............................................. 
 
oihaletik .................papera. 

 
Esan bezala, lau kate daude testu-sarrera labur honetan.  
 

Lehendabizikoak, ireki eta ixte lanak betetzen ditu (Papera...papera). 
Bigarrenak, luzeena, testu-atal osoa zeharkatzen duena, papera egiteko 
lehengaiaren nozioa dugu (zelulosa zuntzak). 
Hirugarrenak eta laugarrenak zirkunstantziak adierazten dituzte (gaiak, 
tresnak edo materialak); horiek bigarrena baino laburragoak dira. 
Laugarren kateak (oihalarenak), alabaina, testu atal honen zati handi bat 
zeharkatzen du. 
 

Sarreran esandakoa gogora ekarriz, horrelakoetan ez dago ondoz 
ondoko berreskurapenik  –izenorde (“horiek”, edo antzekoa) batez 
berreskura daitekeena–; kasu guztietan, nozio bat bideratzen duen kate 
baten barnean beste katea sartzen da eta horregatik, ezinbestekoa da izen 
sintagma bidez berreskuratzea aipatu nozioa.  
 

IV. kapituluan esan bezala, horrelakoetan, zenbait jarduera egin behar 
ditu aldi berean idazleak: gaia sartu, berreskuratu, beste gai bat sartu eta 
paraleloki, bata zein bestea edo hirugarren bat berreskuratu, eta hori guztia, 
kate bat besteengatik ongi bereiziz.  
 

Lehendabiziko testu-atal honen analisiarekin jarraituz, atal honetan 
bertan haustura bat dago testuan eta tema berria sartzen da (“Zelulosa-iturri 
nagusia zura da...”); hemen zuhaitzen nozioan katea anaforiko laburra 
dugu: (9)erretxina duten zuhaitzena (asoziazio bidezko anafora “enborra-
zura/zuhaitza”- erlazionatzen baita); ondoren, (10)hauek izenordain 
erakuslearen bitartez berreskuratzen da zuhaitza; eta, azkenik, katea 
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bukatzeko, (11)beste zuhaitz mota batzuk determinazioarekin 
berreskuratzen da eta ixten da katea. Azken anafora hori erretxina 
zuhaitzena-rekiko determinazioa dena, eta aldi berean, anafora 
kontzeptual biltzaile papera betetzen duena (zuhaitz motak kontzeptua 
biltzen baitu). 
Azken atal honetan kate bakarra dugu. 
 

Laburbilduz, hona hemen testu fase honetan ikusi diren bost katea-
anaforiko nagusiak: 
 

8.7.taula: 
Papergintza testuaren lehen fasean ikusi diren kate anaforikoak. 

 
 
Gurutzaturik agertzen 
diren kate anaforikoak 

a) Papera.....papera 
b) Zelulosako zuntzez...zelulosa 

zuntzak....zuntzak....zuntz gurutzatu horiek 
c) uretan....ura 

    d) oihal mehe baten.....oihalean....oihal 
honen....oihaletik 

 
 

Kate anaforiko bakarra    e) zelulosa iturri nagusia zura da...erretxina duten 
zuhaitzena...hauek... beste zuhaitz mota batzuk 

 
- Bigarren testu fasearen kate anaforikoak 

Bigarren fase honetan perpausa metadiskurtsiboak antolatu eta 
tematizatu egiten du, bi funtzio horiek gainezarririk agertzen direla. 
Bigarren atal honetan erreferente ebolutiboa duten bi “asoziazio bidezko 
anafora” ikusi dira: "orrialdeak" eta "papera". (17)Orrialdeak nozioa 
testuan eman arte, oreaz hitz egin da, beraz, ore horri orrialde-forma 
ematen zaiola ulertu beharko litzateke. Gauza bera gertatzen da 
(19)papera-rekin –badakigun arren prozesuaren bukaeran papera egina 
dagoela–  bat batean agertzen zaigu testuan orrialdeak lurrinketa 
kameretatik igaroarazi ondoren. 
 

Testuaren hurrenkerari jarraituz, bertan aipatu  (20)lehen bi 
urratsak berreskuratzen da testu barruko erreferentzia deiktiko bidez. 
Ondoren beste bi kate gurutzatzen dira: (21)beste lantegi batzutan 
(determinazioa); azken kate anaforiko hau luzatu egiten da, berriro 
berreskuratzen baita testu barruko erreferentzia deiktiko bidez – (22)paper 
ore hauei-. Bukatzeko, hiru anafora kontzeptual biltzaile dauzkagu; 
hauetariko bakoitzak zerrendatutako nozioak kontzeptu batean biltzen ditu 
−(24)hainbat gai, (25)paper zuritzaileak eta (26)Erabilera ugari−. 
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Laburbilduz, hona hemen testuaren bigarren fase honen kate 
anaforiko nagusiak. Aipagarria da nola b) kateak zeharkatzen duen bigarren 
testu fase honen zati luze bat: 

a) zuntzak....zur zuntzei....zuntzak 
b) ore kimiko edo erdi kimikoa....orea....oreari....orrialdeak...papera 
c) Paper oreak....paper ore hauei. 

 
Kohesio mekanismoak testu mota honetan duen zailtasunak hobeto 
ikustarazteko, hona hemen, grafikoki adierazita, testu osoko anaforen 
berreskurapena. 
 

8.8.taula: 
Kate anaforikoak “Papergintza” testuan. 

 
Papergintza (LHE, 8. testua) 
Papera.....................zelulosazko zuntzez.......................Uretan...................... 
 
Zelulosa zuntzak.........oihal mehe baten ..............  ura  ............ .................... 
 
Oihalean ...................... zuntzak .................................................................. 
 
.... oihal horren .............. zuntz gurutzatu horiek ............................................. 
 
oihaletik .................papera. 
 
........zura ...........  zuhaitzena ........... hauek ......  beste zuhaitz mota batzuk 
 
Papergintzarako oinarrizko urrats hauek ematen dira: 
 
1) ............. zuntzak .............. 2) Zur zuntzei....... disoluzio... ore kimiko .. 
 
2) Zuntzak.................. orea ................4)  Oreari ............. 5) ............. 
 
 
Orrialdeak ........ ura ...... papera ..... 
 
 
.......lehen bi urratsak ........  paper oreak........paper ore hauei... hainbat gai.. 
 
paper zuritzaileak.......erretxinak....paperak........... erabilera ugari......... 
(idazteko,...) 
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Bukatzeko, ondoriozta dezakegu batetik, testu mota honetan gaiaren 
aurkezpena eta berreskurapena, oro har, anafora nominalen bidez egiten 
dela; eta, bestetik, kate anaforikoak luzera ezberdinetakoak ditugula, 
luzeenak, mintzagaiaren nozioa edo lehengaiaren nozioa bideratzen duela 
gehienetan, eta beste kateak, oro har, lehengaiarekin edo azpi-sail baten 
nozioak bideratzen dituztela. Beraz, kate anaforiko gehienak gaiaren, 
fabrikazio urratsen eta lehengaien bueltan osatzen dira. Hori dela eta, kate 
anaforikoak, lerrozko antolatzaileekin batera (lehendabizi, gero, 
ondoren,...), ulermenaren elementu bideratzaile garrantzizkoenak direla 
esango dugu. 
 

Izen kohesioak testu antolaketarekin dituen harremanei dagokienez, 
sakon aztertu ez bada ere, ikusitako ezaugarrien arabera honako joerak 
ikusi ditugu: 

1. Kate anaforikoek faseen artean dauden nozioen loturak ziurta 
ditzakete. 

2. Kate anaforikoen gurutzamenduak testu fase barnean gertatzen 
dira. Horrekin esan nahi dugu testu fase bakoitzaren barnean 
ematen direla kate paralelo gehienak. 

3. Konexio eta kohesio mekanismoak gainezarririk ager daitezke 
hizkuntza unitate beraren gainean. 

 
 
4.2. Ikasleen ekoizpenetan ikusi diren kate anaforikoak 
 

Ikasleen testuetan aurkitu ditugun lotura guztiak ez dira erabat 
lortutakoak. Idazmenaren ikaste prozesuan dauden ikasleak diren heinean, 
testua kohesionatzeko hainbat saiakera ez dira erabat lortuak, aurreko 
kapituluan ikusi dugun moduan; halere, interesgarri deritzogu, lortutako 
loturez gain, ahaleginak ere jasotzea –horiek baitira ikaskuntza prozesuaren 
adierazgarri–, eta horrela egingo dugu. 
 

Espero genuen bezala, ikasleen testuak  anitzak dira. Aniztasun hori 
guztia ezin erakutsi eta, (13-B2) testua aukeratu dugu analizatzeko. 
 

Testu kanonikoekin egin dugun bezala, hemen ere atalez atal dauden 
kate anaforikoak aztertuko ditugu. 
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8.9.taula: 
Katea anaforikoak (13-B2) testuan. 

    MUXIKA 

 

Barazkiak oso garrantzitsuak dira osasunerako. Lehenengo eta behin 

muxika onenak aukeratzen dituzte fabrikara eramandakoan prozesua 

hasten da. Lehenik garbitu egiten dira ondoren itxura eta kalitate onekoak 

aukeratu egiten dira. Geroago beste makina batek hezurrak kendu egiten 

ditu makina horrek hezurrak kendu ez badu egiten geroago han egoten 

dira langile batzuk hezurrak kentzeko, azala ere kendu egiten diote itxura 

hobeagoa hartzeko, pisatu ere egiten dituzte kontserbak. Kontserba 

hauek oso osasun kontrol gogorra pasa behar izaten dute merkatuetara 

iritsi baino lehen. 

Horregatik etxeko kontserbekin kontu handia eduki behar da eta 

kontserbak behar duen beroa eduki behar du.(13-B2). 
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Ikusitako testuaren ezaugarriak  eta hein handi batean ikasleen 
ekoizpenetara heda daitezkeenak: 
 

"Muxika" testua irakurtzeko inferentzia asko eta larriak egin behar 
ditu irakurleak, oro har, nozioen arteko lotura –lotura dagoen kasuetan–  
ahulak direlako. Honakoak ditugu puntu ahul horiek: 
 
-Testu hasieran tituluaren nozioa berreskuratu nahi da “barazki” 
ordezkapen lexikalaren bidez (Muxika....barazkiak....muxika onenak). 
Lortu gabeko ahalegina dela esango dugu. Honelako errakuntzak VII. 
kapituluan aztertu ditugu. 
 
-“Prozesua...lehenik”. Kasu honetan “prozesua” semantikoki ez betea dugu: 
zeren prozesua? 
 
-“Beste makina batek” ez du aurrekaririk testuan ez baita orain arte 
makinarik aipatu. 
 
-“kontserbak......kontserba hauek” Lehendabiziko aldiz agertzen zaigu 
“kontserbak”; aurretik honekin erlaziona daitezkeen nozioak testuan 
badaude ere, irakurleak oso inferentzia larriak egin behar ditu; irakurleak 
dituen erreferentzia puntuak honakoak ditugu: mertxika, fabrika eta 
prozesua. 
 
-“Kontserbak behar duen beroa eduki behar du” esaten duenean, etxeko 
kontserbak behar den bezala kontserbatzeko bere tenperatura justuan egosi 
behar direla esan nahi da. Baina adierazita dagoen bezala, ezinezkoa da 
hori horrela ulertzea. 
 
-Testua bideoz jaso dutenez, “han” izenordain erakusleak bideoan ikusten 
den fabrikari egiten dio erreferentzia. “Fabrika” hitza testuan ematen da, 
baina anafora honetatik urrun; alabaina, berau da testuan ematen den 
hautagai bakarra. 
 
Aipatu ditugun horiek ikasleak azaleratu dituen zailtasunak ditugu. Horiek 
ezagutzea garrantzi handikoa da ikasleei aprendizaian aurrera egiten 
laguntzeko. 
 
Gatozen orain ikaslearen lorpenak aipatzera: 
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-Ez da gai nagusiaren soberako errepikapenik ikusi. Horrekin ulertu da 
gaia errepikatzeko aurreko adinean zuten ohitura gainditu egin dela eta 
ikasleak elipsia erabiltzeko gaitasuna duela. 
 
-Anafora anitzak agertzen dira. Ikasleak estrategia zenbait ezagutu eta 
arrakastaz erabiltzen du. Besteak beste, errepikapena (hezurrak...hezurrak); 
determinazioa (muxika onenak; kalitate onekoak); testu barruko 
erreferentzia deiktikoa (makina...makina honek; kontserba....kontserba 
hauek); asoziazio bidezko anaforak (prozesua...lehenik; muxika...kalitate 
onekoak....hezurra...azala). 
 
4.3.Testu kanonikoetan ikusitako kate anaforikoak eta ikasleen 
ekoizpenetan ikusitakoak 
 

Oro har, bi testuetan ikusitako lau ezaugarri azpimarratu nahi ditugu: 
loturen kopurua, loturen sendotasuna, kateen luzera eta kate paraleloen 
ugaritasuna. 
 
- Loturen kopurua: alderdi hau ikusi da anaforen dentsitatea aztertu 

dugunean. Oro har, ikasleen testuetan testu kanonikoetan baino anafora 
gutxiago dagoela, kate anaforiko gutxiago eta, beraz, testu barneko 
lotura ahulagoa dugu. 

 
- Loturen sendotasuna: Honekin adierazi nahi dugu ikasleen 

ekoizpenetan anafora eta aurrekariaren arteko loturak ez direla askotan 
behar besteko sendoak, alegia, ikasleen adibidean ikusi diren 
tankerakoak ("han" eta "fabrika" artean, esaterako). Loturen ahultasun 
hori faktore ezberdinengatik izan daiteke: testuan aurrekaria eta 
anaforaren arteko distantzia edo kokapena, semantikoki aurrekaria 
betea ez delako, semantikoki anafora eta erreferentea ordezka ezinak 
direlako, anaforak aurrekaririk ez duelako, etab. 

 
- Kateen luzera: Badirudi, testu kanonikoetako kate anaforikoak ikasleen 

ekoizpenetan ikusitakoak baino luzeagoak direla, testuaren  atal luzeago 
bat zeharkatzen dutela, alegia. 

 
- Kate paraleloak: Gauza bera gertatzen da testu atal berean 

gurutzaturik agertzen diren kate anaforikoekin. Badirudi horietako 
gehiago ematen direla testu kanonikoetan ikasleen testuetan baino. 
Gurutzamendu horiek egiteko zailtasunak ikusita, 11-12 urteko ikasleen 
ikaskuntza prozesuaren uneari leporatzen dizkiogu diferentziak.  
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IX. kapitulua 
 
Ondorioak 
 

Azkenengo kapitulu honetan gure ikerketatik eratorritako ondorio 
teoriko eta aplikazio nagusienak laburbilduko ditugu. Euskararen 
didaktikaren hobekuntzari lotutako ikerketa denez, irakaskuntza bere 
testuinguruan kokatzeko, lan honen hasieran aipatutako hiruki didaktikoa 
berreskuratu dugu eta bertan kokatuko ditugu frogatu dugun egoera 
didaktikoa eta atera ditugun ondorio teorikoak eta horien aplikazioak. 

 Hiruki didaktikoen elementuak (ikaslea –egiten dakiena eta ikasi 
duena sekuentzia didaktikoa aplikatu ondoren–, irakaslearen metodologia 
eta testu-generoa) hartuko ditugu ardatz modura jasotako emaitzak eta 
horien aplikazioak deskribatzeko. Eta horietako bakoitzaren barnean, 
ikerketaren helburuen  eta hipotesien argitan analizatuko ditugu emaitzak. 
Hona hemen hiru elementu horiek gure egoera esperimentalera aplikatuta: 
 

Irakaslea 
Erabili duen eskuhartze pedagogikoa: 
Azalpenezko testuari buruzko sekuentzia 
didaktikoa. Bere partehartzea eta ikasleekin 
harremanetan jartzeko modua. 

 
Ikasleak 
Hasieran egiten dakitena. 
Azalpenezko testuaz ikasi 
dutena. 

 Objektua 
Azalpenezko testu 
entziklopedikoa 
(izen-kohesioa) 

 
Ikuspuntu honetatik  azalduko ditugu eskuratutako emaitzak: 
 
 
 
 
 



 374

1. Azalpenezko testu entziklopedikoaren izen-kohesioa. Ezaugarririk 
nabarmenenak 

 
Gure ikerketaren lehenengo helburua linguistikaren alorrekoa da  

–euskarazko azalpenezko testu entziklopedikoaren izen-kohesioaren 
funtzionamendua ezagutzea–. Helburu honekin erlazionaturik, ikerketako 
lehendabiziko hipotesiaren arabera, euskarazko azalpenezko testu mota 
honek beste hizkuntzetan egiten duen antzera funtzionatuko zuela esaten 
genuen, eta, horregatik, izen-kohesioan parte hartzen duten unitateen 
proportzionalitatea ere beste hizkuntzetan gertatzen denaren antzekoa 
izango zela.  
 

Orduan esandako hipotesia, ordea, ezin berretsi orain, euskarazko 
azalpenezko testuetan, frantsesezkoetan ez bezala (anafora pronominalak 
dira nagusi, Schneuwly eta Bronckart, 1986; de Weck eta Schneuwly, 
1994), anafora nominala baita nagusi, eta ezaugarri hau, gainera, oso 
konstantea eta nabarmena da ezagutzen ditugun ikerketetan (Garcia, 1999) 
baita gure ikerketa honetan aztertutako testu kanonikoetan, zein ikasleen 
ekoizpenetan ere.  

Gure testuetan aurkitutako anafora dentsitateari dagokionez, ez 
daukagu gure datuekin alderatzeko beste hizkuntzetako pareko daturik;  IV. 
kapituluan esan bezala, De Weck-ek eta Schneuwly-k (1994) analizatutako 
testu informatiboak eta gureak konparaezinak ikusten ditugu orduan 
emandako arrazoiak direla eta. Alabaina, erreferentzia punturen bat izateko, 
hona ekarri ditugu autore horiek ikasleen testuetan  (4., 6. eta 8. maila) 
ikusi duten anafora dentsitatea. Beheranzko ordenean ematen ditugu testu 
mota ezberdinetan ikusitako anafora dentsitatea: historiak > azalpenak > 
argudiozko testuak > kontaketa pertsonala. Historietan 5/6 hitzeko anafora 
bat ikusi dute; kontaketa pertsonalean, ordea, 13/14 hitzeko anafora bat. 

Garciaren (1999) lana dugu euskaraz ezagutzen dugun bakarra, eta 
gure datuekin konparagarri ikusten duguna. Dakigunez, autore honek 
DBHko testu liburuetako testuak aztertu ditu. Bertan aurkitutako anafora 
dentsitatea 6,20koa da. Beraz, 15/16 hitzeko anafora bat. Datu hori gure 
datuetatik urrundu egiten da; gogora dezagun testu entziklopediko 
kanonikoetan 12,05ko dentsitatea aurkitu dugula (8/9 hitzeko anafora bat). 
Ikasleen ekoizpenetan, berriz, 9/10 hitzeko anafora bat ikusi da. 
Laburbilduz, esan daiteke euskarazko azalpenezko testu entziklopedikoetan 
eta testuliburuetako testuetan antzeko anafora motak ikusi direla, ez ordea, 
antzeko anafora dentsitatea. 

 
Gure kasuan, erderekiko euskarak duen jokaera ezberdin honek 

(anafora guztien gainetik anafora nominalak nagusi izatearena) justifikazio 
ezberdinak izan ditzake. Lehenengo eta behin, eta erabakiorrena, 
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seguruenik, euskaraz ez dela generorik markatzen eta orduan anafora 
pronominalak (izenordainak) joku gutxi ematen duela (generoa markatzen 
duten hizkuntzetan baino gutxiago, alegia), baita aurrez aurreko aurrekaria 
berreskuratzeko ere. Kontuan izango da anafora pronominala eta bere 
aurrekaria, morfologi markari dagokionez, numeroan oinarri daitekeela 
soilik. Arrazoi horrekin batera, aztertu dugun testuaren ezaugarriak ditugu. 
Analizatu ditugun testuetan ohikoa dugu kate anaforiko bat baino gehiago 
ikustea aldi berean, horrek esan nahi du anafora-kate ezberdinen 
gurutzamenduak ematen direla testu fase berean. Ezaugarri hori dela eta, 
idazleari zailago gertatzen zaio gai bakoitzaren mantenua eta 
berreskurapena, testu fase berean eta aldi berean ematen diren gaiak bata 
bestearengandik bereiztu behar baititu. Eragiketa hori izen sintagmen bidez 
(anafora nominalen bidez: errepikapena, ordezkapen lexikalak,...) egin 
daiteke soilik, semantikoki identifikazio maila handia behar baita 
gurutzatzen diren kateetan gai bakoitzaren haria mantentzeko eta 
berreskuratzeko beste gaiekin nahasi gabe. 
 

Aipatu ezaugarriez gain, izen-kohesioak testu mota honetan hartzen 
duen protagonismoa handia dela esango dugu, antolaketa sakontasunez 
aztertu ez badugu ere. Testu mota honetan ekintzen denborazko jarraipen 
bat adierazten da, hau da, egile edo gai batzuk daude (actants) eta ekintzen 
kateamendua gai edo egile horien bidez ziurtatzen da testuan zehar. Eta gai 
edo egileen hurrenkeraz anaforak arduratzen direnez, anaforek garrantzia 
handia hartzen dute testu mota honetan. Frantsesez ere honen antzeko 
funtzionamendua ikusi da (de Weck eta Schneuwly, 1994). 
 

Bestalde, eta gure emaitzen fidagarritasuna azpimarratzera datorren datu 
bat dugu: aztertutako entziklopedia guztietako testuetan antzeko emaitzak 
ikusi dira. Datu horietan guztietan oinarrituta, esan daiteke aztertu ez 
ditugun antzeko testuetan ere ezaugarri berauek aurkituko ditugula. 
 

Ikusitako anafora motetara etorrita, kategorikoki esan daiteke anafora 
nominalak direla nagusi euskarazko azalpenezko testuetan. Anafora 
nominalak anafora guztien % 84,75 dira eta pronominalak % 8,17. Anafora 
nominalak honako beheranzko ordenean ikusi ditugu: terminoaren 
errepikapena > determinazioa > anafora kontzeptuala > testu barneko 
erreferentzia deiktikoa > ordezkapen lexikala > asoziazio bidezko anafora.  

 
Anafora dentsitatea eta anafora moten banaketari dagokienez, antzeko 

datuak ikusi ditugu aztertu ditugun entziklopedietan.  
 
Esan bezala, antzekoak ditugu, halaber, euskaraz ezagutzen ditugun 

beste datuak (Garcia, 1999). Autore honek honako emaitzak aurkitu ditu 
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natur zientzietako testuliburuetako testuetan: anafora nominalak % 81,83 
eta pronominalak % 12,02. 

 
Bukatzeko, ikasleen ekoizpenetan aurkitu ditugun emaitzekin alderatuz 

gero, eta 11-12 urteko ikasleek garapen maila bukatu gabe dutela kontuan 
izanik, antzeko emaitzak ikusi ditugu horietan ere, hona hemen: anafora 
nominalak % 71,94 eta pronominalak % 19,80.  

 
Gure ikerketaren lehendabiziko helburu honekin erlazionaturik dugu 

bosgarren hipotesia ere, horren arabera, kate anaforikoak aldiberean 
emango dira testu fase berean eta kate bakarra izango da testu fase batetik 
bestera doana. Beraz, kate anaforikoen txandaketak testu fase berean 
emango dira. Alderdi hau bere sakontasun osoan aztertu ez bada ere, 
baiezta daiteke kate anaforikoak maiz gurutzatzen direla testu mota 
honetan. Gurutzamendu horiek testu fase berean ematen dira. Kate 
luzeenak gai nagusiari dagozkio gehienetan, eta maiz testu fase osoa 
zeharkatzen dute.  

  
Laburbilduz, lan honetan zehar esandako baieztapen garrantzizkoa 

frogatzera datoz aipatu datuok, hizkuntza bakoitzak bere funtzionamendu 
partikularrak dituela eta horiek ezagutzea ezinbestekoa dela didaktikarako. 
Hemen, ikusi dugunez, euskarazko azalpenezko testuak badu bere 
funtzionamendu partikularra –inguruko erdarek ez bezalakoa– eta, hein 
handi batean behintzat, ezaugarri morfologiko batean oinarritua dagoena, 
alegia, generoa ez markatzean. 

 
Zehaztasun gehiagotara etorrita, hona hemen testu mota honetan ikusi 

diren anafora mota nagusienak. 
Errepikapena eta determinazioa dira anafora erabilienak. Ondoren dugu 

anafora kontzeptuala. Aurrekari ebolutiboa duten anaforak dira ikusi den 
beste ezaugarri bat. Hona hemen horietako bakoitzaren zehaztasunak: 
 

Errepikapena: Analizatutako testuak gai iraunkorra duela kontuan 
izanik, gehien errepikatzen den terminoa gai nagusiari dagokiona da 
(kautxoa, papiroa, etab.); gai nagusiarekin batera beste gai batzuk ere 
errepikatzen dira maiz, horiek kate anaforiko nagusiarekin gurutzatzen 
diren beste kateen elementuak ditugu. Bigarren mailako kate anaforiko 
horietan errepikatzen diren terminoak  honakoak ditugu: "orea" Papera testuan; 
"enboloa" "zilindroa" eta "metala" Extrusioa testua; etab. Errepikapenean ikusi diren 
funtzioak honakoak ditugu: a) gaia testuan sartzeko (testuaren sarreran edo 
hasierako atalean). Ezaugarri hau aztertutako testu gehienetan ikusi da. 
Gainera, tituluan aurkeztutako gaia testu hasieran berreskuratzea 
gomendatzen da euskaraz. Adibidez: "Portzelana. Portzelana txinatarrek asmatu 
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zuten..." (41 testua); b) gaiaren ezaugarri edo mota bat sartzeko (esne esne mota); 
batzuetan izen sintagma osoa errepikatzen da (kautxu sintetikoa); c) 
gutxienetan errepikapena ulermenerako egon daitekeen anbiguitatea 
saihesteko erabiltzen da ("...Oihalaren sarea oso itxia denez, oreari eutsi egiten dio eta 
orea drenatu egiten du" Paper, 42.testua). d) azkenik, errepikapena enumerazioetan 
ere ikusi da. 
 

Esan bezala, euskaraz generoa markatzen ez delako, beste hizkuntzetan 
baino gehiagotan gertatzen da errepikapena. Espainolez eta frantsesez 
izenordainez (anafora pronominalez) berreskura daitezkeen zenbait termino 
euskaraz izen sintagma bidez (anafora nominalez) egiten da. 
 

Determinazioa: Determinatzen diren termino gehienak kate 
anaforikoaren lehendabiziko terminoari dagokie (izen generiko batez 
osatuta gehienetan): ogia, esnea, sagardoa, etab. Behin eta berriro 
errepikatzen den determinatzeko forma dugu hau: [IS (ø + izenaren 
osagarria + determinatzailea] ["..Aurreko masaren erresistentziak erdikoa gorantz 
bultzatzen du lurretik banandu arte, beste biek elkar ukitzen dutelarik...." Hodei fronteak, 17. 
testua). Honelako kasuetan Izen Sintagmaren izena isildu egiten da. Izen 
berezien determinazioa ere maiz ikusi da ("...Oro har, gazta non egin, hango izena 
eman ohi zaio. Oso aintzat hartzen dira Holandakoa eta Suitzakoa, Chester inglesa, Frantziako 
Brie,...." Gazta, 9. testua). 
 

Anafora kontzeptuala: testu mota honetan ikusitako anafora 
kontzeptualak testuan esandakoa birformulatu egiten du. Testuaren zati bat 
berreskuratu egiten du, izena ematen dio eta determinatu egiten du 
gehienetan, baina oso gutxitan gaineratzen dio testuan aipatu ez den beste 
ezaugarririk. Ikusitako anafora kontzeptual gehienek prozesu batekin 
(fabrikazio/ osatze /funtzionatze prozesua) edo prozesuaren urrats batekin 
dute zerikusia. Horregatik, birformulatzeko erabili diren lexema gehienak 
prozesu edo prozedura batekin erlazionatzen ditugu. Hona hemen 
hauetariko zenbait: prozesu horretan, eragiketa hau, egitura honek, metodo hori, teknika 
hau, azterketa hauei esker, prozedura hau, etab. Berreskuratzeko bi modu ikusi dira: 
lexikalizatu gabeko forma (modu horretan, era horretan, hala,... ) eta forma 
lexikalizatua (prozesu hau, metodo honek, teknika honek, adierazpen hori, etab.). Anafora 
honek beste testu mota batzuetan  betetzen dituen beste funtzioak 
(kalifikatzea, rekapitulatzailea eta modalizatzea) ia ez dira ikusi testu mota 
honetan. Kalifikazioari dagokionez, oso adibide bakanak ikusi dira (erreakzio 
konplexu hauek, adibidez). Anafora mota honen azpikategoria dugu anafora 
laburtzailea, anafora honen egitekoa da izen bakar batean biltzea zerrenda 
bateko ale guztiak. Guztiak kontzeptu komun batean bildu, alegia. Hona 
hemen adibide bat: "...Bestalde, erregai guztiak (petrolioa, ikatza, gas naturala...) 
fotosintesiaren bidez antzina eratu ziren..." Fotosintesi, 5. testua). 



 378

 
Aurrekari ebolutiboa duten anaforak: Analizatutako testuetan fabrikazio 

prozesua azaltzen denez, anafora hauek maiz ikusi dira. Jakina da, 
fabrikaziorako lehengaiak zenbait eraldaketa jasaten dituela testu hasieratik 
bukaerara eta, beraz, izen ezberdinak hartuko ditu bilakaera horretan zehar. 
Anafora hauek, ordezkapen lexikalen forma hartzen dute gehienetan. 
Batzuetan izenlagun erakuslearekin ere ikusi dira, kasu horietan errazagoa 
da identifikatzea ["...Sagarra urez ondo garbitu ondoren, birrindu edo jo egiten da (hazia 
puskatu gabe); pats hori dolarean estutuz muztioa lortzen da. ..." Sagardo, 44. testua] eta beste 
batzuetan erakuslerik gabe agertzen dira [ "... Papergintzarako oinarrizko urrats 
hauek ematen dira: 1)Zuhaitz enborrei azala kendu, zerratu eta begiak kendu ondoren zuntzak 
eratzeko karraskatu. 2) Zur zuntzei azidoak edo disoluzio alkalinoak gehituz ore kimikoa edo 
erdikimikoa prestatu. 3) Zuntzak askatzeko orea eho. 4) Oreari almidoiak, erretxinak, buztinak 
eta kolore emaileak gehitu. 5) Amaigabeko zinta baten gainean orrialdeak ezarri, ura gal 
dezaten, eta lurrinketa kameretatik igaroarazi ondoren papera lehortu. Gaur egun ez dira paper 
lantegi guztietan egiten lehen bi urratsak, beste lantegi batzuetan prestatzen diren paper oreak 
erabiltzen baitituzte askok...." Papergintza, 8. testua] Bigarren adibide honetan "zur 
zuntzak" "ore" bihurtzen dira, "orea" "orrialde" eta "orrialdeak" "paper", 
modu horretara irakurleak "hasierako nozioak" egiten duen jarraibidea 
identifikatzen joan behar du. 
 
 
2. Ikasleek hasieran egiten dakitena eta azalpenezko testuaz ikasi 

dutena Sekuentzia Didaktikoaren aplikazioari esker. 
 

Gure ikerketan lau, bost eta seigarren helburuak hizkuntzaren 
didaktikari egokitutakoak ditugu –ikasleek, azalpenezko testuari 
dagokionez, hasieran dakitena eta sekuentzia didaktikoari esker ikasi 
dutena ezagutzea–. Helburu horren barnean ditugu, beraz: batetik, ikasleek 
dituzten gaitasunak ezagutzea (irakaskuntza jarduerari begira); eta, bestetik, 
antolakuntza pedagogikoari esker ikasleek egin dituzten aurrerapenak 
ezagutzea.  Ikasleen hasierako gaitasunak ezagutzeko testu kanonikoetan 
ikusitako ezaugarriak hartu ditugu erreferentzia modura. Helburu honekin 
erlazionaturik, azalpenezko testu entziklopedikoaren izaerari dagozkion 
ikerketako bigarren eta hirugarren hipotesien arabera, euskarazko testu 
sozialetan  aurkituko ditugun ezaugarriek eta ikasleen ekoizpenetan 
aurkitutakoek kidetasun zenbait izango dituzte, hala anafora motei 
dagokienean, nola anaforen dentsitateari dagokionean. Elkargune edo 
kidetasun horiekin frogatuko genuke testu mota honen ezaugarrien aurrean 
gaudela. Zehaztasun gehiagotara etorrita, hirugarren hipotesian esaten 
genuen ikasleen ekoizpenetan aurkituko genituen indizeak testu 
kanonikoen azpitik geldituko zirela eta zenbat eta gehiago hurbildu 
horietara hainbat eta  garatuago zeudela ulertuko genuela. 
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 Hizkuntzaren didaktikari dagokionez, seigarren hipotesiaren 
arabera, SDa jarraitu duen taldeari, oro har, aurretestutik ondotestura 
aurrerapenak nabarituko zaizkiola esaten genuen, eta, gainera, hobetutako 
alderdiak harreman estuan egongo zirela SDan landutakoarekin. 
Zazpigarren hipotesian, berriz, kontrol taldearen bilakaerari dagokionez, 
ez genuela hobekuntza handirik espero esaten genuen. Eta, bukatzeko, 
zortzigarrenean, talde esperimentaleko ikasleek, bakoitza bere neurrian, 
baina denek aurrera egingo zutela espero genuela esaten genuen; kontrol 
taldeko ikasleen arteko ezberdintasunak, aldiz, areagotu egingo zirela 
espero genuela esaten genuen.  
 

Ikasleen gaitasunekin eta egiten dituzten hobekuntzekin helburu eta 
hipotesi asko dagoenez, modu orokorrean erantzungo diegu guztiei, eta 
bukaeran banan-banan berreskuratu eta bakoitzari buruzko laburpena 
egingo dugu. 
 

Ikerketa honetatik, ikasleen gaitasunei dagokienean, ateratako datuak 
ahalik eta modu ulerkorrenean emateko garapen hurbileko eremua 
kontzeptu vigotskyarra berreskuratu dugu ikasleen aurrezagupenetara 
hurbiltzeko158 (a) eta egiten ez dakitena identifikatzeko (b); eta, halaber, 
azalpenezko testuaren inguruan ikasleek egiten ikasi dutena jakiteko SD 
eskolan aplikatu ondoren (c). Beraz, continuumean ikusten ditugu ikasleek 
ikaskuntzan egin dituzten aurrepausuak. Ikasleak ez dira inoiz hutsetik 
hasten eta gure lagina ez da salbuespena. Alabaina, hasieratik, aurretestuan 
ezberdintasun handiak ikusi dira bi taldeen artean; kontrol taldeak talde 
esperimentalak baino  gehiago daki testu mota honetaz. Ezberdintasun 
horiek taldeen arteko ezberdintasun naturalak direla uste dugu eta, behar 
bada, ikastetxe berekoak badira ere, eskolatzearen une batean metodologia 
ezberdinekin aritu izana ere posible dela ikusi da. Gure ikerketarako, 
halere, ezberdintasun honek ez du ezelako distortsiorik sortu, besteak beste, 
gure ikerketan ikasleek aurretik zekitena eta ondoren ikasi dutena ebaluatu 
baitugu. Bestalde, oro har aniztasun handia159 ikusi dugu talde barruko 
ikasleen gaitasunen artean bi taldeotan.  
 

                                           
158 Aurretestua dela medio, ikasleen hasierako egoerara hurbildu gaitezkeela uste dugu: "Kontsigna bati 
erantzunez eta egoera didaktiko jakin batean ikasleak  hizkuntz-ekintza  linguistikoak burutzeko dituen 
gaitasunak ezagutu”. (Dolz, Pasquier eta Bronckart, 1993, 33.or.). 
159 Ikasleen arteko aniztasuna handia bada ere, aurretik esan dugun bezala, ikasleek ekoiztutako testuak 
oso lotuak daude eredu konbentzionalari. Honekin esan nahi dugu ikasleen testuak oso monotonoak direla 
zenbait ezaugarritan eta, oro har,  honako ezaugarriak ikusi ditugula: oso antolaketa egituratua (titulu eta 
azpitituluez eta lerrozko antolatzaileen bitartez –lehendabizi, bigarrenik,...– antolatutako testuak) . Testu 
sozialetan, ostera, funtzio horiek betetzeko beste unitate batzuk ikusi dira (antolatzaile kontzeptualak, 
azpitutulurik ez). Ikuspuntu honetatik begiratuz,  testu kanonikoak ikasleenak baino anitzagoak dira 
(sortzaileagoak). 
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Jasotako emaitzetara etorrita, aurreratuko dugu talde esperimentaleko 
ikasleek kontrol taldekoek baino gaitasun gehiago garatu dituztela. 
Gaitasun horiek hiru azpiataletan banatu ditugu: ekintzazko gaitasunak, 
gaitasun diskurtsiboak eta gaitasun linguistiko-diskurtsiboak (Dolz, 
Pasquier eta Bronckart, 1993). 
 
Ekintzazko gaitasunak. 
(a) Ikasle guztiak ekoizpen kontsignetara egokitu dira, eta, beraz, 

komunikazio egoera irudikatzeko gai izan dira: bideoan jaso duten 
informazioa entziklopedia baterako idatzi, kontserbatze prozesuaz 
berak baino gutxiago dakien beste batek uler dezan. Horrela, ikasle 
guztiek kontserben fabrikazio prozesuari buruzko azalpenezko testua 
idatzi dute. Mintzagaiari dagokionez, ikasle guztiek, salbuespenik 
gabe, kontserben fabrikazioaren prozesua gai nagusia dela ohartu dira, 
eta batzuek gai bakartzat ere hartu dute, gainerako informazio 
osagarria isilduz. 

(b) Hobetu beharrekoak. Alabaina, hobetu beharreko alderdiak ere ikusi 
dira. Idazten duen ikasleak/idazleak hartzailearen/irakurlearen tokian 
jartzeko zailtasunak dituela ikusi da: zenbaitetan ez du testu hasieran 
gaia aurkeztu edo ahaztu egin zaio gai berria aurkeztea testuaren beste 
une batzuetan. Ondoren zehazten ditugun alderdietan (testu antolaketa, 
testuratze mekanismoak) ikusi diren zenbait ezaugarri ikasle/idazleak 
hartzaile/irakurlearen tokian jartzeko dituen zailtasunen adierazgarri 
dira gure ustetan. Ikasleek munduari buruz dituzten ezagutzei 
dagokienez bi gauza esan dezakegu: 1) SDaren tailer batean ikasleek 
material didaktikoetan emandako informazioaz gain lehendik gai 
horretaz zekitena erabili dute maiz. 2) Aldiz, azken ekoizpenean 
(kontserben fabrikazio prozesuan) ikasle guztiek erabili dute soilik 
bideotik ateratako informazioa. 

(c) Ikasitakoak. SDaren bidez hobetutako alderdiak hartzailearen 
errepresentazioari dagozkio. Hau da, testua ekoizpen egoerari hobeto 
egokitzen jakin dute testuondoan aurretestuan baino (gaiak esplizitatu 
dituzte, birformulazioak egiten dira, etab.). Idazleak memorian ohi 
dituen informazioak erabiltzeari dagokionez, ordea, ez da aurrerapenik 
ikusi; honekin esan nahi dugu ikasleek ez dutela erabili bideotik 
jasotako informaziotik at ezagutu zezaketen beste informaziorik. Hori 
hurrengo lanetan kontuan izateko alderdia dela uste dugu. Une honetan 
ez dakigu zer dela eta ikasleek ez duten beste informaziorik erabili 
baina bi hipotesi bururatzen zaizkigu: lehendabizikoa, kontserben 
fabrikazioaz beste informaziorik ezagutzen ez zutelako; eta, bigarrena, 
ikasleek eskola-lan bat bezala ulertu dutelako ariketa hori eta ez 
benetako komunikazio jarduera modura. 

 



 381

Gaitasun diskurtsiboak. Gaitasun hauen artean testuaren azpiegituraren 
kudeaketa dugu (Bronckart, 1997). Horrekin esan nahi da idazten duenak 
aukera diskurtsibo ezberdinen artean bat hautatu behar duela (komunikazio 
egoeran ainguratutako elkarrekintzazko diskurtsoa, diskurtso teoriko 
autonomoa, etab.). Aztertu ditugun ekoizpenetarako ikasleek bideo batetik 
jaso dute informazioa (diskurtso teoriko autonomoa irudiez baliatzen dena) 
eta irudirik gabeko diskurtso teoriko autonomoa idatzi behar dute ikasleek, 
beraz, autosostengatua. Egokitze prozesu hori hainbat modutara eman da 
eta ikusitako hutsegiteak testu maila ezberdinei dagozkie. 
 Testuaren antolaketa orokorrari dagokionez, testuaren atalak 
bereizteko gaitasuna ikusi da ikasleengan; adibide modura aipa daiteke, 
testuaren hirugarren fasean (kontsumitzaileentzat aholkuak eta 
gomendioak) ikusi den enuntziakeraren ainguraketaren aldaketa. Aldaketa 
honen adierazgarri ditugu aditzen pertsonaren aldaketa (pluraleko 3. 
pertsonatik pluraleko 1. edo 2. pertsonara) eta honekin batera, kontuan 
hartze enuntziatiborako mekanismoen erabilera. 
(a) Alor honetan ikusitako hutsegite gehienak testualizazio mekanismoei 

dagozkie (izen-kohesioari, nagusiki). Kontuan izan behar da ikasleak 
irudi bidez jasotako informazioa hizkuntza bidez eman behar duela 
soilik, eta horrek zailtasunak eransten dizkio idatzizko testuaren 
ekoizpenari. Hona hemen adibide bat: “ ...Hezurrarekin gelditzen diren zatiak 
emakumeak kendu egiten ditu" (3-A1). Horrez gain, zenbaitetan, 
informazioaren antolakuntzan ere arazoak ikusi dira: zenbait 
ekoizpenetan parrafo bakarrean ematen dira hiru parrafotan banatu 
beharreko informazioak. 

(b) Behatutako hobekuntzak honakoak ditugu: ikasleek hiru testu faseei 
dagozkien informazioak ematen dituzte. Kontrol taldeak %20an 
hobetzen du alderdi hau eta talde esperimentalak %25ean. Hiru testu 
faseak parrafo bidez antolatzeko moduari dagokionez, hobekuntzak oso 
nabariak dira, ondotestuan talde esperimentaleko ikasle guztiek parrafo 
bidez antolatzen baitute testua (aurretestuan baino %35 gehiagok); 
kontrol taldeko abiapuntua hobea bada ere, ondotestuan %15ek ez dute 
oraindik parrafo bidez testua antolatzen. 

 
Gaitasun linguistiko-diskurtsiboak. Bi gaitasun mota bereiztuko ditugu: 
testualizazio gaitasunak eta kontuan hartze enuntziatiborako gaitasunak. 
 
Testualizazio gaitasunetan bi eragiketa mota bereiztu ditugu: konexioa eta 
zatikatze eragiketak eta izen-kohesioaren eragiketak. 
 
Konexioa edo zatikatze eragiketak: 
(a) Ikasle guztiek dakite testua fase ezberdinetan zatitu beharra dagoela, 

baina bakoitzak ezagutzen dituen estrategiak erabiltzen ditu bere 
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modura. Ondorioz, aurretestuan ikusitako aniztasuna oso handia da. 
Ikasle gehienek, kontrol taldeko % 90ek eta talde esperimentaleko 
%75ek dakite testu honek hiru fase dituela (sarrera, fabrikazio prozesua 
eta kontsumitzaileentzako aholkuak). Eta, gainera, ezagutu egiten 
dituzte testua zatitzeko mekanismoak (parrafotan banatu, tituluak eta 
azpitituluak, testu antolatzaileak −lehendabizi, gero,…−). Baina, kasu 
gehienetan, testu fase bakoitzaren barnean gaia da antolatzen dena, ez 
diskurtsoa, urratsez urratseko antolaketa dagoela esango dugu. 

(b) Hobetu beharreko alderdiak honela definitu ditugu: ikasleek gaiaren 
aldaketarako erabilitako mekanismoak garatu gabeak direla ikusi da 
(testuaren aldaketa soila, esaterako). Ez dago antolatzailerik, are 
gutxiago testuaren fase luzeetan aritzen diren antolatzaileak (testuaren 
norabidea anuntziatzen duten perpausa metadiskurtsiboak , antolatzaile 
kontzeptualak, fabrikazio prozesuaren barnean urrats ezberdinen 
antolatzaileak, etab.). 

(c) Hobetu diren alderdiak: testuaren atal luzeagoak antolatzeko 
markatzaileak ugaritu dira talde esperimentaleko ondotestuetan. Horrez 
gain, antolatzaile gehiago, zehatzagoak eta anitzagoak erabiltzen 
dituzte. Kontrol taldeko ikasleek, ordea, ondotestuetan ere ikusi denez, 
ez dakite non hasi eta bukatzen den testu fase bakoitza. Zailtasun hori 
dela eta, oso gaitza zaie ezagutzen dituzten mekanismoak ongi 
erabiltzea. 

 
Izen-kohesioaren mekanismoa 
(a) Egiten dakitena: Ikasleek ekoiztutako testuak gai iraunkorra duenez, 

gaiaren jarraipena elipsi bidez egiten dutela ikusi da. Mekanismo hori 
oso ongi erabili dutela esango dugu, modu horretara gaiaren 
errepikapena beharrezkoa denean soilik ikusi da. Praktika hau hain da 
nabaria, zenbaitetan gaia isiltzeagatik, seguruenik, proposizioen arteko 
aditzetan komunztadura arazoak ikusi baitira. 

(b) Hobetu beharreko alderdiak: gaiaren konplexutasuna dela eta, hona 
hemen labur-labur testuaren atal nagusien ulermena oztopatzen duten 
hutsegiteak. Gure ustetan larriena, eta guk SDan behar besteko arretaz 
landu ez duguna, gaiaren aurkezpena dugu. Bada testu osoan gaia 
aurkezten ez duen testurik. Hauxe da, gure ustetan, hobetu beharreko 
alderdirik larriena: gaiaren aurkezpena eta gai nagusia atxikitzea eta 
berreskuratzea. Hobetu beharreko beste alderdi bat, isiltzen den 
gaiarekin doazen aditzen arteko komunztadura dugu. Hirugarren 
alderdi bat arazo lexikalei dagokie (ordezkapen lexikalen bidezko edo 
anafora kontzeptualen bidezko berreskurapenak). Zailtasuna lexema 
egokia aukeratzerakoan ikusi da. Gauza bera gertatzen da esanahiez ez 
beteak diren lexemekin (prozesua edo kalitatea lexemekin edo  
antzekoekin). Beste zenbaitetan erabilitako lexema egokia izan bada 
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ere, anafora eta bere aurrekariaren kokagunea dela eta, berreskuratzeko 
arazoak sortu dira. 

(c) Hobetu diren alderdiak. Talde esperimentalak hobekuntza nabariak 
egin ditu aipatu lehendabiziko bi alderdietan (gaiaren aurkezpena eta 
aditzen arteko komunztadura). Honetan ikusi dira talde esperimentala 
eta kontrol taldearen artean alderik nabarmenenak. Ikusitako datuen 
arabera, talde esperimentalak aurretestuan guztira 130 hutsegite egin 
ditu eta ondotestuan  77; kontrol taldeak, ostera, 84 hutsegite egin ditu 
aurretestuan eta 95 ondotestuan. Gainera, talde esperimentaleko ikasle 
gehienengan ikusi da hobekuntza. Talde bakoitzaren barnean 
muturreko balioetan ikusi den bilakaera aurretestutik ondotestura modu 
ezberdinean eman da bi taldeetan. Talde esperimentalean, muturreko 
balioak mantendu egin dira; kontrol taldean, ordea, elkarrengandik 
urrundu egin dira. Horrekin ikusi da irakaskuntza sistematikoak ikasle 
guztiei laguntzen diela aurrera egiten aprendizaian, eta berezko 
irakaskuntzak, aldiz, geroz eta tarte handiagoa ezartzen duela ikasleen 
gaitasunetan. 
Datu hori oso interesgarria dela uste dugu, ikaskuntzaren 
sistematizazioak irakaskuntzaren demokratizazioari laguntzen diolako. 
 
 

Kontuan hartze enuntziatiborako mekanismoak 
Jarraibide tematikotik at jarduten duten mekanismoak ditugu hauek, eta 
beraz, hauen diagnostikoa besteena baino zailagoa egin zaigu. Ondoren 
zehazten ditugu ikusitako alderdirik azpimarragarrienak: 
 
(a) ikasleek egiten dakitenari dagokionez, aurretestuko “fabrikazio 

prozesua” testu fasean nabarmenki ikusi da ikasleek neutraltasunez 
jarduteko duten gaitasuna, eta, halaber, hirugarren testu fasean, 
irakurleari zuzentzeko garatutako gaitasunak (aditzaren pertsona 
erabiliz horretarako, batik bat). Idazleak irakurleari testua ematen dion 
formari dagokionez, hobe daitezkeen hainbat alderdi ikusi dira. 

(b) Hobe daitezkeen alderdien artean bakarra aipatuko dugu: idazten 
duenak irakurlea hobeto irudikatu testua ulergarria gerta dakion. 
Mintzagaia ez da oztopo izan kasu gehienetan; irakurlearen tokian 
jartzeko zailtasuna da ikusi den hutsunerik nabarmenena: antolaketa 
esplizitatzeko zailtasunak (antolatzaileen bidez, idazleak irakurleari 
bere intentzioa jakinarazteko); testu osoa justifikatzeko, zergatik 
esaten da esaten dena; irakurlearen tokian jarri eta aurreikusi hark 
izango dituen zailtasunak eta erraztu ulermenaren bidea adibideak 
erantsiz, ideiak birformulatuz, enumerazioak aipatuz, etab. 

(c) Hobetu diren alderdiak: Talde esperimentaleko ondotestuan %20an 
hobetu da testuaren justifikazioa. Hau da, testu osoaren justifikazioa 
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ematen duen ikasle-multzoa kopuru horretan gehitu da. Kontrol 
taldeak, ordea, bere horretan jarraitu du aurretestutik ondotestura. 
Testuan, ulermena errazteko ematen diren adibide edo ilustrazioetara  
etorriz, guztira 10 gehiago dira ondotestuan. Kontrol taldean izaniko 
aldea txikiagoa da: 2 gehiago ondotestuan aurretestuan baino. 
Antolaketari dagokionez ere, esan bezala, aurrepauso gehiago eman da 
talde esperimentalean kontrol taldean baino. Bukatzeko, esango dugu 
talde esperimentalekoak hobekuntza nabariak izan dituela 
hartzaile/irakurleari egokitze lanetan. 

 
Testu kanoniko eta ikasleen testuetan aurkitutako ezaugarrien 

antzekotasunei dagokienez (bigarren eta hirugarren hipotesiak), ziurtasun 
osoz baieztatzen dugu antzekotasun handiak ikusi direla bien artean, hala 
anafora dentsitateari dagokionez, nola erabili dituzten anafora motei 
dagokienez. Antzekotasun horiek berretsi egiten dute euskarazko 
azalpenezko testuaren izen-kohesioaren izaera (8-9 hitzeko anafora bat eta 
anafora nominalen nagusitasuna). Bestalde, espero genuen bezala, ikasleen 
testuetan aurkitutako indizeak testu kanonikoen azpitik daudela ikusi dugu 
(batez beste, 9/10 hitzeko anafora bat).  
 

Testu kanonikoetan eta ikasleen ekoizpenetan ikusi diren kate 
anaforikoen ezaugarriei dagokienez, esaten genuen laugarren hipotesia, 
ikasleen testuetako kateak testu kanonikoetakoak baino motzagoak izango 
zirela, eta gainera testu kanonikoen kateak luzeagoak izango zirela. Alderdi 
hau ez dugu sakontasunez analizatu, baina, dauzkagun datuen arabera, 
berretsi daiteke orduan esandakoa.  
 

Talde esperimentalean eta kontrol taldean ikusi diren 
antzekotasunei eta ezberdintasunei dagokienez (seigarren eta 
zazpigarren hipotesiak), didaktikari begira hainbat datu interesgarri ikusi 
dira ikerketa honetan. Ikasleen ikaskuntzarako abiapuntuari dagokionez, 
gure laginean aniztasun handia ikusi da (bai taldeen arteko ezberdintasunei 
dagokienez, bai talde bakoitzaren barnean ikasleen arteko ezberdintasunei 
dagokienez). Horregatik ezinbestekoa da abiapuntua ezagutzea 
ikaskuntzaren prozesua jarraitu nahi bada. Gure kasuan, ikasleen 
abiapuntua ezagutu izan ez bagenu, pentsa genezakeen kontrol taldeak 
hobekuntza gehiago izan duela esperimentazio aldian, talde honek, 
gehienetan erakutsitako gaitasunak talde esperimentalekoek erakutsitakoak 
baino handiagoak direlako. 
Alabaina, aurretestuetako emaitzak ezagutzen genituenez, jakin dugu, eta 
ziurtasunez baiezta dezakegu, talde esperimentaleko ikasleengan kontrol 
taldekoengan baino hobekuntza gehiago eta anitzagoak ikusi direla oro har; 
horiek guztiak puntu honetan bertan aipatu ditugu. 
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Kontrol taldean ikusi diren hobekuntzei dagokienez (zazpigarren 

hipotesia), abiapuntutik gaitasun handiak ikusi badira ere, egin dituzten 
hobekuntzak oso apalak dira eta guztiak, gainera, errepikapenaren eraginez 
hobetu daitezkeenak ditugu. Hona hemen ikusi den hobekuntza: 
informazioen kantitatea gehitu egin da ondotestuan.  
 

Hobetu ez diren alderdiak, ordea, asko dira: testuaren antolaketa 
(testu faseen banaketa eta azpitituluen egokitasuna testu faseari), izen-
kohesioa (gaiaren aurkezpena eta berreskurapena), testuaren justifikazioa, 
hartzaileari egokitzeko gaitasuna (adibideak, enumerazioak, etab.), 
komunztadura, lexikoa, etab. 
 
 

Talde bereko ikasleen artean ikusi diren ezberdintasunei 
dagokienez (zortzigarren hipotesia), izen-kohesioren mekanismoaren 
erabileraz, esaterako, kontrol taldeko muturretan dauden ikasleen arteko 
ezberdintasunak nabarmendu egin dira aurretestutik ondotestura, talde 
esperimentalean, ordea, muturreko datuen arteko ezberdintasunak berdin 
mantendu dira; beraz, ikasle guztiek egin dituzte hobekuntzak. 
 

Hobekuntza gehienak  SDan  landutako edukiekin erlazionatzen ditugu. 
Baina, ikusitako hobekuntza kolateralak ere hainbat izan dira, eta horietan 
ere ezberdintasunak ikusi dira talde esperimentalaren eta kontrol taldekoen 
artean (SDan ez ditugu alderdi morfosintaktikoak propioki irakatsi, eta, 
halere, horietan ere hobekuntzak ikusi dira talde esperimentalean). 
Horrekin esan nahi dugu, SDa dela medio, ikasleek testu maila 
ezberdinetako alderdiak hobetu dituztela: hartzaileari egokitzeko 
mekanismoak, mintzagaiaren trataera, antolaketa maila, antolatzaileak 
erabiltzeko modua, izen-kohesioa (gaia testuan aurkezteko, iraunarazteko 
eta berreskuratzeko; aldiberean ematen diren bi anafora kateen arteko 
elementuak bereizteko gaitasuna), lexikoa, komunztadura, etab.  
 
 
3. Azalpenezko testuaren erabilera didaktikoa 
 

Testu-generoaren deskripzioaren datuek didaktikarako duten interesa 
erakutsi nahi da atal honetan. Gure ikerketaren bigarren helburuari lotzen 
zaio asmo hau –euskarazko testu-genero bat deskribatu ondoren, horren 
erabilera didaktikoa erakutsi–. Lan honetan garatu dugun tesiaren 
abiapuntua honakoa dugu: ez bada irakasgai den objektua ezagutzen ezin 
da irakaskuntza antolatu. Beraz, azalpenezko testuaren eredu didaktikoa 
antolatzeko, lehenengo eta behin, testu honen funtzionamendua ezagutu 
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behar da maila ezberdinetan; ondoren, ezaugarri guztietatik zeintzuk diren 
irakats daitezkeenak erabaki behar da; hori egiteko hainbat faktore izan 
behar dira kontuan: ikasleen gaitasunak, aukeratutako ezaugarriek duten 
errepresentagarritasuna generoan bertan, aukeratutako ezaugarriek duten  
lotura ikasleen zailtasunekin, landuko diren alderdien aprobetxamendua eta 
horien aplikagarritasuna beste genero edo komunikazio egoeretara, etab. 
(Bronckart, 1991).  
 

Ondoren zehazten ditugu gure Sekuentzia Didaktikorako aukeratu 
ditugun ezagutzak, horien egokitasuna eta, aurrera begira, zuzendu 
beharreko alderdiak. 
 

Esan beharra dago, guk SDa prestatu genuenean ez genuela testu-genero 
honen funtzionamendua ezagutzen gaur egun ezagutzen dugun 
zehaztasunarekin, ezta ikasleen egoera ere gaur egun ezagutzen dugun 
detaileekin. Aitortu behar dugu, beraz, orduan planifikatutako SDa 
benetako egoerari hurbildu nahi zuen zerbait zela. Geroztik ikusi dira 
zeintzuk diren orduan hartutako erabaki egokiak eta desegokiak. Horiek 
guztiak autokritika parametroetan azalduko ditugu. 
 

Sekuentzia didaktikoan lantzeko aukeratutako ezagutzak testu mota 
honetako esanguratsuen direla uste dugu, testuaren maila ezberdinei 
baitagozkie eta, beraz, egokitasunaren aldetik ongi aukeratuta daudela uste 
dugu. Bestalde, ikasleen gaitasun mailari, oro har, egokitzen zaizkio eta 
alderdi honetatik ere egokiak direla ikusi da. Hona hemen landu diren 
alderdiak: [testu-generora hurbildu, testuaren antolaketa (testu faseak: 
sarrera, fabrikazio prozesua eta ondorioak),  testu antolatzaileak 
(lehendabizi, gero, ondoren,...), informazioaren zehaztasuna, testu kohesioa 
(komunztaduraren arau-hausteak), irakurleari ulermena errazteko 
mekanismoak (sinonimoak eta birformulazioa)]. 

Alabaina, frogatu ondoren, ikusi dugu badirela testu honen 
ekoizpenerako   garrantzi handikoak diren alderdiak, ikasleek menperatzen 
ez dituztenak eta guk sekuentzia didaktikoan landu ez ditugunak: nagusiki, 
izen-kohesioarekin zerikusia duten zenbait alderdi ditugu (gaiaren sarrera 
testuan eta horren berreskurapena, ordezkapen lexikala eta anafora 
kontzeptualen erabilera). Horiek guztiak txertatuko genituzke gure 
sekuentzia didaktiko berrian. Horretarako ditugun arrazoiak oso argiak 
dira: 1) aipatu ezaugarriak testu mota honen ekoizpenerako garrantzizkoak 
dira; 2) ikasleen ekoizpenetan maiztasun handiz eman diren arau-hausteak 
ditugu; 3) ikasleen garapen mailari egokitzen diren ezagutzak ditugu; 4) 
ulermena oztopatzen dituzten alderdiak dira. 
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Sekuentzia Didaktikoari eman diogun denborari dagokionez, bi gauza 
esan nahi dugu: 1) Testu mota hau lantzeko eman dugun denborari oro har 
egokia delakoan gaude; 2) Ikasleek testuaren antolaketaz informazio handia 
dutenez, denbora gutxiago emango genioke ezagutza hori lantzeari eta 
gehiago izen-kohesioari. Horrekin esan nahi dugu sekuentzia didaktikoaren 
barneko antolaketan aldaketa batzuk proposatzen ditugula. Kontuan izan 
behar dugu erabilitako sekuentzia didaktikoan hiru tailer erabili ditugula 
testu antolaketa lantzeko eta bakarra izen-kohesioaz jabetzeko. Proposamen 
berrian, alderantzizko banaketa egingo genuke: testuaren antolaketa tailer 
bakarrean landuko genuke eta izen-kohesioa hiru tailer ezberdinetan, 
honela banatuko genituzke hiru tailer horiek: titulua eta gaiaren aurkezpena 
testu sarreran; ordezkapen lexikala eta anafora kontzeptuala eta gaia 
berreskuratzeko zenbait araubide: komunztadura, batik bat. 
 

Aukeratutako materialari dagokionez, ikasleek curriculumaren beste 
diziplinetan erabiltzen dituzten testuak erabiliko genituzke. Hau da, natur 
zientzietan, teknologian edo beste edozein diziplinatan erabiltzen dituzten 
testuak. Modu horretara, ikaslean zentratutako curriculumera gehiago 
hurbilduko ginateke interdiziplinaritatera hurbilduz. Aipatutakoaz gain, 
hizkuntzazko ezagutzen funtzionalitate errealagoa emango genieke.  
 
4. Erreferentziazko teorien interesa 
 

Gure ikerketarako hirugarren helburuarekin lotzen dugu asmo hau, testu 
pedagogia marko baliagarria zela frogatu nahi genuen ikerketa honen 
bidez. Ezaguna denez, Genevako lanetan oinarritu gara nagusiki ikerketa 
hau aurrera eramateko. Aipatzekoak direla uste dugu teoria honek 
hizkuntzaren didaktikari ezezik hizkuntzaren deskribapen eta 
funtzionamenduari ere egiten dizkion ekarpen baliotsu eta berritzaileak. 
Hasteko, hizkuntz ekintzan oinarritutako teoria dugu, horrek esan nahi du 
hizkuntz ekintza bakoitza komunikazio egoera bati giltzatuta gauzatzen 
dela (igorlea, hartzailea, helburua, toki soziala,...) eta horrelako egoeran 
ekoiztutako testuaren (ahozko edo idatzizko) aztarnak (antolaketa, 
antolatzaileak, anaforak, aditz pertsonak eta denborak, etab.) igorleak 
egoera horretan hartutako zenbait erabakiren isla direla. Horrela, bada, 
garatutako teoria honek formazio sozialaren barnean diskurtsoaren 
praktikak eta testuan behagarri diren unitate linguistikoak artikulatzen ditu. 
Hizkuntzaren ikuspegi hau interesgarria ikusten da hizkuntzaren benetako 
funtzionamendura hurbiltzen laguntzen digulako. 
 
  Bestalde, teoria honek hizkuntzaren problematika bere osotasunean 
aztertzen du: objektuaren analisia (testu-generoen analisia), subjektuaren 
gaitasunak (ikasleek hizkuntzarekin egiten dakitena) eta didaktikarako 
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lanabesak (sekuentzia didaktikoa)  –irakaslearen input-a barne– ; ezaugarri 
horiez gain, arestian aipatu hiru eremuetako bideak praktikara eraman 
dituelako, eta, beraz, prozedurak eta tresnak eskaintzen dituelako, nahiz 
testu-generoak karakterizatzeko, nahiz ikasleen gaitasunak ebaluatzeko, 
eta, baita, didaktikari dagokionez, praktikara eramateko ere. 
 

Abantaila horiez gain, hizkuntzaren didaktikak ikasleen aniztasunari 
erantzuteko marko egokia eskaintzen digu. Hona hemen kontuan izateko 
alderdiak: proiektuen bidezko irakaskuntza proposatu, irakaskuntza 
ikasleen aniztasunetik abiatu, autoerregulazioa garatzen lagunduko duten 
lanabesak jarri ikaslearen eskura (bere ekoizpenak, testu sozial anitzak, 
kontrol-zerrendak, ikaskideen oharrak, etab.), jarduera didaktikoak 
dibertsifikatu, eskuhartze mailak dibertsifikatu, etab. 
 

Testu pedagogiak hiru zutaberen gainean eraikitzen du hizkuntzaren 
didaktika: irakatsiko den testu-generoaren funtzionamendua, ikasleen 
garapen prozesua –ikasleek hizkuntzarekin egiten dakitena– eta 
hizkuntzaren kudeaketa edo irakaskuntza / ikaskuntzaren praktika. Aipatu 
hiru eremu horiek elkarren osagarriak dira eta elkarri begira daude (batek 
ezin ditu besteak alde batera utzi).  
 

Marko teoriko honen barnean irakaskuntza/ikaskuntzaren inguruan 
egiten diren ikerketak eta behaketak, salbuespenik gabe, ikaskuntza 
gertatzen den toki sozialean bertan egiten dira. Horrekin esan nahi da 
ikerketak egiteko ez dela “laboratorioko” kontestu artifizialik sortzen; 
aitzitik, eskola markoan (ikasgelan, talde osoarekin eta ikaskuntzarekin 
zerikusia duten jardueretan arituz) egiten direla ikerketak. 

 
Esandako guztiak koherentzia ematen dio testu-pedagogia deituriko 

korronte honi. Taldeak berak hiru eremuetako lanak bereganatu ezezik 
eremu batetik bestera joateak eredu teorikoari berari ematen dion 
koherentzia eta loturagatik ere.  
 
5. Aurrera begira proposatzen diren ikerlerroak 
 

Ondoren, ikerketarako interesgarriak iruditzen zaizkigun zenbait ildo 
aipatuko ditugu. Ildo horiek bi multzotan banatu ditugu: euskararen 
funtzionamendua hobeto ezagutzeko multzoa eta euskararen irakaskuntza / 
ikaskuntzaren mekanismoak hobeto ezagutzeko multzoa. 
 
Euskararen funtzionamendua hobeto ezagutzeko: 
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Ikerketa honetatik lortutako datuak osatzeko zenbait ikerlerro ikusten 
dira: azalpenezko testuaren funtzionamendua ezagutzeko guk aztertu gabe 
utzi ditugun testualizazio mekanismoak, nagusiki: konexioa eta aditz-
kohesioa. 

Interesgarria litzateke euskarazko beste testu-genero batzuetako izen-
kohesioaren funtzionamendua ezagutzea. Horrela, alderatu ahal izango 
genituzke testu-genero ezberdinen funtzionamendua. Testu ezberdinetan 
izen kohesioak nola funtzionatzen duen  jakitea oso interesgarria baita 
hizkuntzaren didaktikarako. 
 

Bestalde, interesgarria dela deritzogu, euskaraz tradizio handiko 
praktika sozialekin eta praktika sozial berriekin zerikusia duten testuen 
funtzionamendua alderatzeari. Modu horretara, hobeto ezagutuko genuke 
euskarak, hizkuntza minoritarioa eta minorizatua den heinean, zernolako 
bideak eta estrategiak sortu eta garatu dituen praktika sozial berrietan 
aritzeko. Beste era batez esanda, testu-genero berriak sortzeko. Euskarak 
eremu sozial batzuetan (zientzia arloetan, batik bat) egin duen jarraibidea 
oso kritikatua izan da; aditu batzuen ustetan euskara idatzia ahozko 
tradiziotik urrundu egin da eta forma desegokiak sortu ditu erabilpen berri 
horietarako. Azken horien ustetan tradizioa alde batera utzi da. Gai horiek 
denak euskara erabiltzen dugun guztion ardura dira eta, gure ustez, 
perpausatik haratago joan beharko ginateke horien arrazoiak eta 
soluziobideak aurkitzeko. Horregatik, hemen erabilitako markoa aproposa 
ikusten dut testu-genero "zaharren" eta "berrien" analisirako. Garbi 
dagoena da hizkuntza deskribatzeko ekoizpen materialak behar direla, 
dagoena  soilik analiza daiteke (erabiltzen den testua edo testu-generoa), 
ez, ordea, balizko testua edo testu-generoa. 
 
Euskararen irakaskuntza / ikaskuntza mekanismoak hobeto ezagutzeko: 
 

Gure ikerketan azalpenezko testuarekin egin den azterketa beste adin 
batzuetako ikasleei aplikatu eta, halaber, testu-genero ezberdinetan egin. 
Modu horretara, euskararen eskurapenari buruzko datuak izango genituzke 
eta, bide batez, hizkuntzaren curriculumean edukiak sekuenziatzeko zenbait 
argibide ere eskuratuko genituzke. 
 

Horrez gain, gauza askoren artean interesgarria ikusten dugu irakaslea 
ikasleekin harremanetan jartzeko erabiltzen duen modua: irakaslearen 
berbaldia, nola interakzionatzen duen ikasleekin, zer eta nola egiten duen 
ikasleek aurrera egin dezaten ikaskuntzan, etab. Alderdi honek prestatutako 
materialarekin batera (sekuentzia didaktikoa) "dispositibo didaktikoa" 
osatzen du. 
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6. Ikerketa honetan defenditzen diren tesiak. 
 

Hizkuntzaren didaktikak hizkuntzaren funtzionamendu linguistikoa eta 
praktika sozialak irakatsi nahi baditu, hizkuntzaz kanpoko ezaugarriak 
kontuan izango dituen teoria batean oinarritu beharra du. Testu pedagogia 
deritzan teoria da horietako bat. Teoria honek, gainera, hiru eremu 
ezberdinetarako metodologia eta tresnak eskaintzen ditu: testu kanonikoak 
karakterizatzeko, hizkuntza garapen prozesuan dagoenean deskribatzeko 
eta hizkuntza irakas/ikasteko. 
Hiru esparruetarako metodologia bera erabiltzeak erraztu egiten du 
hizkuntzari buruzko alor ezberdinetan jarduteko modua. 
 

Hizkuntza batean garatu eta erabiltzen diren hizkuntza moduak 
biltzen ditu testu-generoak. Horregatik testu-generoa hartzen dugu 
irakaskuntza / ikaskuntza ardazteko unitatea. Modu horretara testu-genero 
ezberdinen funtzionamendua eskuratuz gero, hizkuntz ekintza ezberdinetan 
hizkuntzarekin jarduteko gaitasunak garatzen ari gara (ekintzazko 
gaitasunak, gaitasun diskurtsiboak eta gaitasun linguistiko-diskurtsiboak). 
 

Testu-generoek modu ezberdinez funtzionatzen dutenez, bakoitzaren 
funtzionamendua ezagutu behar da irakaskuntza antolatzeko. Horregatik, 
irakaskuntza / ikaskuntza antolatu aurretik ezinbestekoa da irakatsiko 
dugun objektua ezagutzea (testu-generoa ezagutzea). Hori dela eta, 
premiazkoa da testu-generoek euskaraz nola funtzionatzen duten ezagutzea. 
 

Testuen funtzionamendua ezagutzeko testu maila ezberdinetako 
funtzionamendua ezagutu behar da: kontestua (igorlea, hartzailea, helburua 
eta toki soziala), antolaketa, testualizazio mekanismoak: konexioa eta 
kohesioa, lexikoa, etab.). Maila horiek guztiak izango dira, bada, 
hizkuntzaren irakaskuntzarako unitateak. 
 

Irakaskuntzarako, edukiak espiralean sekuentzializatzea proposatzen 
da. Hau da, testu-genero bakoitzaren barnean azpigenero errazenetik hasi 
zailenera heltzeko eta testu maila bakoitzaren barnean, edukiak aukeratu 
errazenetik abiatuz  konplexuenera heltzeko. Modu horretara testu-
generoen aniztasuna lantzen da eta testuaren barneko maila guztietan 
jardutea proposatzen da.  
 

Hizkuntzaren didaktika testuaren maila ezberdinetako ezaugarrien 
irakaskuntza/ikaskuntzan oinarritzen bada (kontestualizazioa, antolaketa, 
testualizazio mekanismoak,...), aipatu alderdietan eragina izateaz gain,  
alderdi morfosintaktikoetan ere hobekuntzak izaten ditu. Hau da, 
hartzaileari egokitzeko ahaleginetan, testua hobeto antolatzen, 
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komunikazio-egoerari hobeto egokitu guran eta testu barneko lotura 
semantikoak ongi zehazteko ahaleginak egin artean, esaterako, hiztunak 
/idazleak hobetu egiten ditu hizkuntzaren alderdi morfosintaktikoak 
(komunztadura, loturak, etab.). Alderantzizko prozedura jarraituz gero, 
ordea, ez da horrelakorik somatu. Hau da, alderdi morfosintaktiko soilak 
irakatsiz gero ez da espero zitekeen hobekuntzarik ikusi alderdi testual eta 
diskurtsiboetan. 
 

Hizkuntza bat menperatzeko, zalantzarik gabe, erabili egin behar da; 
baina, erabilera soilak ez du laguntzen lortu nahi ditugun emaitzak lortzen 
(hor ditugu 60. hamarkadako metodologiaren barnean, testu librea, 
esaterako). Horregatik, hizkuntzaren irakaskuntzak hizkuntza erabiltzeko 
aukerak eman behar dizkio ikasleari; horrez gain, sistematizatu ere egin 
behar da.  
  

Ikasleen egoeratik abiatu behar da ikaskuntza; horretarako, 
ikaskuntza antolatu aurretik ikasleek ekoiztutako testuetan (aurretestuetan) 
oinarritu daiteke ikasleak testu jakin batez dakiena ezagutzeko. Ikasleak 
non dauden jakiteko, hizkuntza irakasteko erabiltzen den marko bera erabil 
daiteke. 
 

Irakasgai diren edukiak aukeratzeko hainbat irizpide izan behar dira 
kontuan: ikasleen gaitasun mailak, irakasteko/ikasteko aukeratutako 
ezaugarriek testu-generoaren barnean duten adierazgarritasuna, 
aukeratutako edukiek duten lotura ikasleen zailtasunekin, landuko diren 
alderdien aprobetxamendua eta horien eragina beste genero edo 
komunikazio egoeretan. 
   

Ikasleen aniztasunari erantzuteko marko metodologiko aproposa 
dugu Sekuentzia Didaktikoa, berau ikaslearen ezaugarrietan oinarritzen 
baita eta ez programan. Abiapuntu modura ikasleen hasierako egoera 
hartzen du, eta, garatutako lanabesei esker, irakaskuntza  ikasle bakoitzaren 
mailara egokitzea ahalbideratzen du; horrez gain, zenbait lanabes erabiltzen 
ditu ikaskuntzaren autoerregulaziorako (testu sozialak, ikasleen 
ekoizpenak, kontrol-zerrenda,...). 
 

Ama hizkuntza euskara duenak zein bigarren hizkuntza modura 
euskara ikasten ari den ikasleak, eta euskaraz mintzatzen den edonork, 
hainbat muga aurkituko ditu euskara bizitzako testuinguru (funtzio) 
guztietan erabiltzeko. Horrek esan nahi du, batetik, hizkuntza 
normalizatuetako hiztunek baino hizkuntz eredu gutxiago izango dituela 
seguruenik; eta, bestetik, erabiltzeko ere testuinguru gutxiago eta 
murritzagoak izango dituela. Egoera diglosiko honek hizkuntzaren 
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didaktikarako hainbat gogoeta egiteko parada sortzen du, baina hemen 
bakarra aipatuko dugu, berau erabakiorra baita hizkuntzaren didaktikarako. 
Pentsatu izan da irakaskuntzarako eredurik hoberena perpausan 
oinarritutakoa zela, maila horietan ikusten baitira euskararen berezitasun 
ezberdinak erderekiko (deklinabidea, aditza, perpausa barneko elementuen 
ordena, etab.). Eta neurri batean horrela da, hau da, alderdi horietan 
euskarak ezberdin funtzionatzen du erderekiko. Baina badira zenbait 
arrazoi berrikuntzak proposatzeko bai euskararen deskribapenean eta bai 
bere didaktikan: 1) badira euskara deskribatzeko morfosintaxiaren 
ikuspegia osatzen duten teoriak. Ikerketa honetan proposatutako marko 
metodologikoa dugu bat;. 2) hizkuntzaren funtzionamendua deskribatzeko 
gaur egungo proposamen berrien arabera, hizkuntzaren ezaugarri 
linguistiko guztiak (makro ala mikro izan) hizkuntzatik at dagoen 
komunikazio egoeraren (hizkuntz ekintzaren) ondorio dira. Hiztunak 
egoera komunikatibo jakin batean hartzen dituen erabakien ondorio, alegia; 
3) morfosintaxian oinarritutako euskararen didaktikaren  praxiak esaten 
digu ez ditugula jaso espero genituen emaitzak eta zenbait eduki puntual 
lantzearekin ez dela lortzen euskararen erabileran hobekuntzarik (edo 
kalitate onik); 4) euskara ikasten ari diren ikasleek, zenbait esparru 
sozialetan euskaraz aritzeko arazoak dituztela eta, eskolak eskaini behar 
dizkie ezinbestean defizitean dauden erabilera kontestu horiek; horretarako, 
hizkuntzaren didaktikaren ikuspuntua aldatu beharra dago, bertan ikasleek 
"benetako" kontestu sozialetan euskararekin nola aritzen den ikas dezaten; 
5) ikasleak gizartean euskara erabiltzeko aurkitzen dituen mugak 
euskararen presentzia sozial murritzagatik ere badira, beraz, eskolak eredu 
sozialak eskaini eta horietan aritzeko simulazio esparruak sortu beharko 
ditu ezinbestean, eta hori hizkuntz ekintzan oinarritutako hizkuntzaren 
ikuspegitik egin daiteke soilik, inolaz ere ez perpausaren mailatik; 6) 
aurretik ere esan dugu hizkuntzaren ezaugarri testualak eta diskurtsiboak 
landuz gero, morfosintaxiaren unitateetan ere arreta jarri  behar dela eta, 
beraz, perpausaren mailako unitateak identifikatu eta landu daitezkeela, eta 
modu horretara hizkuntzaren maila honetan ere hobekuntzak ikusi direla. 
Orduan pentsa daiteke unitate makroak landuz gero,  mikroetan ere 
hobekuntzak izaten direla. 
 

Horregatik guztiagatik, uste dugu, euskararen funtzionamendu testual 
diskurtsiboaren azterketa sakonak hainbat argitasun emango ligukeela bai 
euskararen funtzionamenduari dagokionez, eta baita hizkuntzaren 
didaktikarako ere. 
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