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Diskur tso gaitasunen jabekuntza 
euskara H2 duten haur rengan: 
ipuin-kontaketak aztergai.

Ibon Manterola Garate 

UPV/EHU.  Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak Saila

Hizkuntzaren Jabekuntza eta Erabilera (HIJE) Ikertaldea

Labur pena

Lan honen helburua gaztelania H1 izanik euskara H2 gisa ikasi duten
5 urteko haurren gaitasun diskurtsiboak aztertzea da. Interakzionismo
sozio-diskurtsiboak proposatutako testu antolaketa eredutzat hartuta,
haurrek ekoiztutako ahozko ipuinak dira aztergai. Euskara H1 duten hau-
rren ekoizpenak ere behatu dira, erreferentzia gisa. Emaitzen arabera,
euskara H2 duten haurren kontaketa-gaitasunak euskara H1 dutenen
parekoak, edo trebetasun batzuen kasuan, garatuagoak dira. 

Sar re ra 1

Euskararen gramatikaren jabekuntzak bide oso oparoa egin du, duela
hogei urte pasa haur euskaldun elebakarrengan zein euskara-gaztelania
elebidunengan gramatikaren jabekuntza prozesua 4-5 urterainoko korpus
longitudinalekin ikertzeari ekin zitzaionetik (Idiazabal, 1991; Meisel,
1994; Barreña, 1995; Ezeizabarrena, 1996; Almgren, 2000; beste batzuen
artean). Aipa litezke, halaber, metodologia esperimentala erabilita eginda-
ko tesiak (Idiazabal, 1983; Huarte, 2007). Aldiz, haur txikien euskaran
diskurtsoaren jabekuntzaz egindako lanek ibilbide berriagoa2, eta batez
ere, laburragoa daukate. 

1 Lan hau ikerketa proiektu hauen babespean egin da: IT418-10  (Eusko Jaurlaritza) eta
FFI 2009 – 13956 – CO2 – 01 (FILO) (Ministerio de Ciencia e Innovación) eta
PIU/UFI 11/06 (Euskal Herriko Unibertsitatea). Bide batez, eskerrak eman nahi
nizkioke Itziar Idiazabali egindako ekarpenengatik. Nolanahi ere, testuan leudekeen
hanka sartzeen ardura nirea da erabat.

2 Salbuespenen artean, Idiazabalen (1994) lana. 



Liburu honetan bertan Barreñaren testuan topatuko du irakurleak eus-
kal gramatikaren eta lexikoaren jabekuntzaz informazio ugaria. Gure arti-
kuluan, berriz, diskurtsoaren jabekuntza izango dugu hizpide. Zehazki,
etxetik gaztelaniadun elebakar izanik, eskolan murgilketa bidez euskara
bigarren hizkuntza gisa ikasten duten haurren diskurtso gaitasunak iker-
tu nahi ditugu. 

Lan hau duela hamar bat urte Hizkuntzaren Jabekuntza eta Erabilera
ikertaldean hasitako ikerketa ildo batean kokatzen da. 5 urtetik hasi eta 11
urtera arte euskararen eta gaztelaniaren garapena ikertzea xede duen ildoa
da. Testuinguru soziolinguistiko oso ezberdinetan hazitako bi haur talde-
ren jarraipena egin da, 5, 8 eta 11 urterekin ekoiztutako ipuin-kontaketak
aztertuz. Bi taldeak euskaraz eskolatuak dira, baina talde bat etxetik eus-
kaldunak diren haurrek osatzen dute eta bestea, berriz, etxetik gaztela-
niadun direnek. Azken hauentzat euskara bigarren hizkuntza da, eta hain
zuzen ere, talde honen diskurtso gaitasunak izango dira artikulu honeta-
ko jomuga. Hemen ase nahi dugun jakin-mina bi galdera nagusi hauekin
adieraz liteke: bost urterekin euskaraz zer nolako gaitasun diskurtsiboak
dituzte euskara H2 duten haurrek? Gaitasun horiek zenbateraino dira
parekagarri edota ezberdin etxetik euskaldun diren adin bereko haurren
gaitasunekin? Lan honen lehen atalean azalduko dugun moduan, diskur-
tso gaitasunen azterketari heltzeko testu-genero zehatzetara jo beharra
dago. Gure hautua ahozko ipuin-kontaketak izan dira. 

Diskurtso gaitasunen jabekuntzaz halako ikuspuntu teoriko bat ema-
nez ekin diogu lanari. Zehazki, interakzionismo sozio-diskurtsibora jo
dugu haurren gaitasun diskurtsiboak ikertzeko baliagarri gerta dakigu-
keen oinarri teoriko eta metodologikoen bila. Bigarren atalean bigarren
hizkuntzaren garapena izango dugu hizpide. Batez ere, haurren elebitasu-
naren ikerketaren panorama zabalean gure aztergaiari toki bat aurkitzen
saiatuko gara. Ondoren datorrena ikerketaren metodologiari buruzko
atala da. Bertan aurkeztu ditugu ikerketan parte hartu duten haurrak eta
ipuinak biltzeko erabilitako dispositiboa. Halaber, ipuinetan aztertuko
ditugun osagai testual-diskurtsiboen aurkezpena ere metodologiaren ata-
lean sartu dugu, aurreikuspen edo hipotesiak proposatzearekin batera.
Ipuinetan aurkitutako emaitzak datoz jarraian. Eta ohikoa denez, lan hau
emaitzen eztabaidarekin eta ondorio nagusiekin itxi dugu. 
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1 .  Diskur tso  ga i tasunen  jabekuntza  

Artikulu honetan diskurtsoa hizkuntza jarduera modura ulertzen dugu,
nahikoa modu orokorrean, beraz, hizkuntzaren erabileraren parekide gisa,
ahaztu gabe hizkuntzaren erabileraren oinarri soziala eta komunikatiboa. 

Hizkuntzaren jarduera askotarikoa da, hizkuntza erabiltzen den jar-
duera sozialak eta egoera komunikatiboak askotarikoak diren heinean.
Bronckarten (1996) proposamenak jarraituz, hizkuntza jardueraren asko-
tarikotasun hori testu-generoen bidez ulertzen dugu. Alegia, antzeko
parametro komunikatiboetan ekoiztuak izan diren testu enpirikoek antze-
ko ezaugarriak izango dituzte. Eta, ondorioz, antzekotasunak elkarbana-
tzen dituzten testu horiek multzoan bildu eta testu-genero bati dagozkie-
la esango da.

Baina hizkuntza jarduera, testu eta testu-generoa bereizteak ez du hiz-
kuntza diskurtso modura harrapatzeko modua bakarrik ematen. Haurren
hizkuntzaren jabekuntza ulertzeko ikusmira baliagarria ere badela uste
dugu. Izan ere, hizkuntzaren jabekuntza askotariko elkarrekintza soziale-
tan gertatzen diren hizkuntza jardueren jabekuntzan datzala proposatzen
da (De Pietro, et al., 2000). Txiki-txikitatik haurrak askotariko mintzaira
jardueretan ekiten ikasten du, edo bestela esanda, hizkuntzaren bidez jar-
duera sozialetan parte hartzen ikasten du. Ikaskuntza hori inguruak gida-
tuta egiten du, eta hau bi zentzutan: batetik, hizkuntzaren jabekuntza ez
da haurraren berezko gaitasunen garapen huts modura ikusten, baizik eta
inguru sozialarekin elkarrekintzan egiten den prozesu modura (Dolz,
Bronckar & Pasquier, 1996; Bronckart, 2005). Eta bestetik, haurrak ingu-
ru sozialak eskaintzen dizkion eredu linguistiko-diskurtsiboak beregana-
tzen ditu. Eredu horiek testu-generoak dira, hain zuzen ere, komunitatea-
ren historian gehiago edo gutxiago egonkortu diren testuen ekoizpen ere-
duak, eta haurrak eredu horiek bere egin eta era berean, bere erara
mol datzen ditu (Rosat, 1998).

Haurrak testuak ekoizten ikasten du, ez perpausak ekoizten. Hizkun-
tzaren ekoizpena testuetan gauzatzen da, ahozkoak zein idatzizkoak,
luzeak zein laburrak… baina denak ere esangura komunikatiboa dutenak,
hau da, testuinguru fisiko eta sozial jakin batean helburu batekin ekoiz-
tuak izan direnak (Bronckart, 1996). Baina aurreko paragrafoan aipatu
dugun moduan, haurrak ez du testuen ekoizpena bere kasa ikasten, elka-
rrekintzan baizik, eta jabekuntza prozesu hori ez du, ezta ere, ezerezetik
abiatzen, baizik eta inguruak eskaintzen dizkion ereduez jabetzen da.  
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Bronckarten (1996) arabera, testu ekoizpenaren teorizazio honek giza-
banakoaren baldintza indibidualak zein inguruaren baldintza sozio-histo-
rikoak modu dialektikoan uztartzeko modua ematen du. Izan ere, edozein
testu enpirikoren ekoizpena bi irudikapen-multzoren interfazetik azal
liteke: batetik, testu ekoizleak bere egoera komunikatibo partikularra iru-
dikatzen du eta irudikapen horren araberako testua ekoiztuko du. Bere
ekoizpen egoeraren ezaugarriak gehiago edo gutxiago ezagunak zaizkio
testu ekoizleari, ereduak baditu, argiago edo ilunago. Ziurrenik ez da hu -
tsetik abiatzen, berea bezalako ekoizpen egoera batean ekoiztu ohi diren
testuen ezaugarriak ere irudikatzen dituelako. Bera parte den komunita-
tearen “historian” antzeko egoera komunikatiboetan ekoiztu izan diren
testuak eta haien ezaugarriak ere irudikatzen ditu, eta irudikapen horiek
ere baldintzatuko dute bere testu ekoizpena.

Baina ekoizpen egoera partikular hori ez da hizkuntza komunitatearen
historian lehen aldiz gertatu, inondik ere. Eta testu ekoizle partikularrak,
komunitateko kide izanik, partekatzen ditu, gehiago edo gutxiago, egoera
partikular horrekiko talde osoaren irudikapenak. Hor daude, beraz, irudi-
kapen kolektiboak, taldearen bilakaera sozio-historikoari dagozkionak.

Honelako proposamen “dialektiko” batek, bistakoa da, hizkuntzaren
azalpen “redukzionistak” gainditu nahi ditu (Bronckart, 1996): hizkuntza
gaitasuna eta hizkuntza ekoizpena soilik gizabanakoaren kognizioaren pro-
duktua dela baztertzen da, baina era berean, beste muturreko redukzionis-
moa ere alde batera uzten da, alegia, gizakiaren hizkuntza jarduera aurre-
eraikuntza sozialek erabat baldintzatua dela. Gizabanakoaren eta dimentsio
sozio-historikoen arteko elkarrekintza defendatzen du Bronckartek inte-
rakzionismo sozio-diskurtsiboaren (ISDren) hurbilketa teorikotik.

Hizkuntza jabekuntzari dagokionez, erraz xamar uler liteke ISDk
testu-generoen jabekuntzan kokatzea hizkuntza garapenaren muina. Hau-
rraren inguru sozialean gauzatzen diren askotariko hizkuntza jardueren
ikaskuntza gisa ulertzen da hizkuntzaren jabekuntza, inguru sozialak era-
ginda eta harekin elkarrekintzan. Baina hizkuntzaren jabekuntza ez da
haurtzarora mugatzen ISDren arabera, nerabe zein helduak ere euren
komunitatean “eskuragarri” dauden testu-ekoizpen ereduak barneratu
behar izaten baitituzte. Pentsa, esaterako, unibertsitateko lehen mailako
ikasleei erreseina bat idazteko eskatzen zaienean. Ezezaguna zaien testu-
generoa da, ez bakarrik testu ezaugarriei dagokienez, baita ere, esaterako,
testu horren helburu komunikatiboari dagokionez ere. 
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ISDren barruan baieztatzen da hizkuntzaren jabekuntza ez dagoela
hitz egituren (morfologia) edota perpaus egituren (sintaxia) jabekuntzara
murrizterik, baizik eta hizkuntzaz jabetzea askotariko testu-generoak
ekoizten ikastea dela. Testua komunikazio unitate gorena bezala ulertzen
da, hartzailearengan koherentzia efektu bat sortzen duena, eta baita ere,
noski, dena delako erregela morfosintaktikoak jarraitzen dituena. 

Dolz eta Schneuwly-ren (1998) arabera, hiru multzotan bereiz litezke
testu ekoizpenean jokoan sartzen diren gaitasun linguistiko-diskurtsi-
boak. Ekintza gaitasunak ekoizleak komunikazio egoerarekiko egiten
dituen irudikapenei dagozkie. Ekoizlearen irudikapenak hiru dimentsio
nagusitan biltzen dira: testuinguru fisikoa (hizkuntza ekoizpenaren lekua,
unea, hartzailea bertan dagoen (solasaldi arrunta, adib.) ala ez (irrati
bidezko elkarrizketa, adib.)), elkarrekintza komunikatiboa (parte hartzai-
leen estatus soziala, leku soziala eta helburua), eta azkenik, munduaren
ezagutza. 

Gaitasun diskurtsiboak dira testu ekoizpenari dagozkion bigarren tre-
betasun multzo nagusia. Komunikazio egoeran parte hartzeko testu-gene-
roaren aukeraketari lotuak daude. Bi multzo bereizten dira gaitasun haue-
tan: batetik, tipo diskurtsiboen (Bronckart, 1996) eta testu sekuentzien
(Adam, 1992) aukera egiten da. Eta bestetik, testuan agertuko diren edu-
kien aukeraketaz arduratzen dira gaitasun diskurtsiboak. 

Azkenik, gaitasun linguistiko-testualak testuaren koherentzia eta
kohesioari dagozkie. Hemen sartzen dira konexio baliabideak ekoizteko
gaitasunak, eta baita ere aditz eta izen kohesioari eta ardura enuntziati-
boari dagozkionak ere. 

2. Bigarren hizkuntzaren jabekuntza goiztiarra: hainbat ezaugarri

Bigarren atal honetan hizkuntzaren jabekuntza elebidunaren auziari
helduko diogu. Gehien bat, artikulu honetan aztergai dugun bigarren hiz-
kuntzaren jabekuntza zeri deitzen diogun azaltzen saiatuko gara datozen
lerroetan.

Elebidunen hizkuntza jabekuntza aztertzerakoan askotariko tipologiak
egon daitezke, “jabekuntza elebiduna” izendapen orokorraren azpian era-
bat parekagarriak izan ez daitezkeen jabekuntza moduak edota prozesuak
sartzen baitira. Adibidez, haur elebidunarengan bi hizkuntzen jabekun-
tzak ze adin edo garaitan gertatzen diren arabera, bi jabekuntza elebidun
mota nagusi bereiz liteke (Zurer Pearson, 2009): jaiotzatik bertatik bi hiz-
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kuntzen jabekuntza gertatzen denean, aldibereko jabekuntza elebiduna
dei dakioke (2H1). Gurean ohiko kasuetako bat litzateke guraso batek
euskaraz egitea haurrari eta besteak gaztelaniaz/frantsesez. Haurra bi
hizkuntzez jabetuko da jaiotzatik bertatik, eta horregatik, aldibereko ele-
biduna dela esaten da.

Aldiz, jaiotzatik hizkuntza bakarraz jabetzen hasiz gero, eta berandu-
xeago beste hizkuntza baten ikaskuntzari ekinez gero, ez da esaten bi
lehen hizkuntza (2H1) dituela haurrak, baizik eta lehen hizkuntza bat
(H1) eta bigarren hizkuntza bat (H2). Baina H2ren jabekuntzari haurtza-
roan txikitatik ekin zaionez, bigarren hizkuntzaren jabekuntza goiztiarra
deitzen zaio. Laburdura gisa H2g erabil liteke, nahiz eta batzuetan “H2”
eta “haurtzaroa” aipatuta, H2 goiztiarraz ari garela uler litekeen, gure
artikulu honetan bezala.

Jabekuntza elebidun mota honen adibide ohikoa euskarazko murgilke-
ta ereduetan eskolatzen diren haurrena da. Etxetik gaztelaniadun/fran-
tsesdun diren haurrek (H1) bizpahiru urterekin euskararen ikaskuntzari
ekiten diote (H2g). Migrazio mugimenduek ere ekarri dute haurrak etxe-
koa ez baizik eta beste hizkuntza batean eskolatzea txikitatik bertatik
(Akinci, 2002). Halako kasuak ere H2g-ren barruan sartzen dira (Almgren
et al., 2008a).

Gogoratu beharra dago bai 2H1 eta baita H2g ere elebitasun goiztia-
rraren adibide ditugula, elebitasunaren bideari haurtzarotik ekiten zaiola-
ko bi kasuetan, baina 2H1 aldibereko elebitasuna da eta H2g, ondoz-
ondoko elebitasuna3 (Zurer Pearson, 2009). 

H2 goiztiarraren bereizketak bigarren hizkuntzaren jabekuntzaren
barruan balizko nahasteak argitzeko modua egin lezake: alde batetik biga-
rren hizkuntzaren jabekuntza goiztiarra (H2g) legoke, haurtzaroan gerta-
tzen dena, eta beste alde batetik, bigarren hizkuntzaren jabekuntza beran-
tiarra (H2b), helduaroan gertatzen dena. 

Jabekuntza elebidunaren ikerrarloan auzi handienetako bat da jakitea
zertan bereizten diren jabekuntza elebidun mota hauek denak. Esate
baterako, zertan bereizten dira aldibereko elebitasun goiztiarra (2H1) eta
bigarren hizkuntzaren jabekuntza (H2g)? H2g-n lortzen den bigarren hiz-
kuntzaren gaitasun maila (dena delako adin mugan) zertan da parekaga-

3 Ingelesezko literaturan simultaneous erabili ohi da hemen aldibereko gisa adierazi
dugunaren pareko, eta sequential edo succesive guk euskaraz ondoz-ondoko deitu duguna
adierazteko.  



rria / ezberdina 2H1-en lortzen denarekin konparatuta? Garapen aroak
berberak al dira 2H1-en eta H2g-n? Edo beste honako galdera hau ere
egin izan da: zein adinetan dago muga bigarren hizkuntzaren jabekuntza
2H1-en barruan sartzeko ala aldiz, H2g-ren barruan sartzeko? Alegia,
jaiotzatiko bi hizkuntzen jabekuntza 2H1 den modura, bigarren hizkun-
tza 2, 3 edo 4 urterekin ikasten hasiz gero, hori 2H1-en barruan sartzen
den jabekuntza elebiduna da, ala H2g-ren barruan sartzen dena? 2H1 eta
H2g bereiziko dituen adin muga hori bilatzea auzi handietako bat da
egungo haurren hizkuntza jabekuntza elebidunaren barruan (Meisel,
2007; Nicholas & Lightbown, 2008). Edo antzeko beste galdera hau: non
kokatzen da H2 goiztiarra eta H2 berantiarra bereizteko garaia? Goiztia-
rra eta berantiarra adjektiboek ez baitute zehaztapen gehiegirik ematen
zentzu honetan. Edo zein dira H2g eta H2b bereizten dituzten ezauga-
rriak? Ez bakarrik gaitasun mailari dagokionez, baina baita ere, adibidez,
jabekuntza prozesua bidera lezaketen elkarrekintza moduei dagokienez?

Datozen lerroetan auzi hauetako biri helduko diegu: aurrena H1en
jabekuntza eta H2g-rena bereizten lagun dezaketen ezaugarri batzuk
emango ditugu. Eta ondoren, 2.2. atalean, euskarari dagokionez 5 urtere-
kin H1/2H1 jabekuntzan eta H2g jabekuntzan ikusi diren emaitza batzuk
aipatuko ditugu.

2.1. H1en eta H2g-ren jabekuntzak ezberdinak dira abiapuntuen eta
elkarrekintza moduen arabera

H2ren jabekuntzaren abiapuntuak ez dira H1en jabekuntzaren berbe-
rak (Nicholas & Lightbow, 2008). H2az jabetzen den haurra ez da “eze-
rezetik” abiatzen, hau da, dagoeneko H1en jabekuntzaren esperientzia
bizi izan du. Hortaz, gehiago edo gutxiago, hizkuntza jarduera batzuk
bereganatuak ditu edo dagoeneko bereganatzen hasia da, badaki hizkun-
tzak inguruarekin elkarrekintzan jarduteko balio diola eta ikasi du, hala-
ber, hainbat eta hainbat hizkuntza forma erregela morfosintaktikoen ara-
bera antolatzen. H2ren jabekuntza abiatzerako, haurrak dagoeneko bere-
ganatuak ditu hizkuntzaren funtzionamenduarekiko eta zereginekiko
oinarri batzuk, eta baita funtzio/zeregin horiek lehen hizkuntzan zein
forma eta molderen bidez gauzatzen diren. H1en jabekuntzan, berriz,
halako oinarririk gabe abiatzen da haurra. 

Vygotskik (1934/1997) ere azpimarratzen du H2az jabetzerakoan H1en
jabekuntzan garatutako gaitasunetan oinarritzen dela haurra. De Weckek
(2000) prédictibilité des situations aipatzen du eta solasaldien jabekuntzaren
adibidea dakar: haurra H2an solasaldietan parte hartzen ikasten ari denean,
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lehen hizkuntzan halako egoeretan jarduteko ikasitako trebetasunetara joko
du. Egoera komunikatiboa eta bertan jarduteko hizkuntza baliabideak
dagoeneko nolabait ezagunak zaizkio haurrari, lehen hizkuntzan dagoene-
ko jarduten duelako halakoetan. Baina ikasi beharko duena da H2ren zein
hizkuntza forma eta haien zein balio diskurtsibo diren halakoetan inguru-
koekin elkarrekintzan jarduteko behar dituenak. Solasaldien adibidea ez da
edozein adibide, jakina baita hizkuntzaren jabekuntzan lehendabizi gara-
tzen diren generoak egoera komunikatiboari lotutako solasaldiak direla
(egoeran presente dauden objektuei/pertsonei buruzkoak edota objektuen
manipulazioen aitzakian egiten direnak). Halakoetan, helduak gidatzen du
elkarrekintza eta haurrak hizkuntza autonomia handiagoa lortu ahala, elka-
rrekintza berak gidatuko du, diskurtsoan gai berriak txertatuz eta poliki-
poliki bere kasa kudeatuz (Idiazabal, 1994).

H1 eta H2g-ren jabekuntza bereiz ditzakeen beste osagai bat elkarre-
kintza moduena da. Hizkuntzaren jabekuntzaren ikuspegi interakzionista
batetik, garbi dago H2ren jabekuntzan ere inguru sozialaren papera fun-
tsezkoa dela, baina horrek ez du zertan esan nahi haurrak inguruarekin egi-
ten duen elkarrekintzak berdin funtzionatzen duenik lehen hizkuntzaren
jabekuntzan eta bigarren hizkuntzaren jabekuntzan (Matthey, 2003). Esate-
rako, De Weckek (2000) dio haur hezkuntzako irakasleak bigarren hizkun-
tzan eskolatzen diren haurrekin elkarrekintzan jarduterakoan, askoz gehia-
go hartzen duela parte eta esku hartzea handiagoa dela, elkarrekintza hori
eskolako hizkuntza H1 duten haurrekin egiten duenean baino. 

2.2. H1en jabekuntza eta H2g-ren jabekuntza parekagarriak al dira
lortzen den hizkuntza gaitasunaren aldetik? 

Ikerketa galdera interesgarri honi erantzuten saiatu diren euskararen
jabekuntzaren inguruko lan pare bat dakargu jarraian. Bietan bost urteko bi
haur talde aztertzen dira, batzuek euskara jaiotzatik bertatik etxean ikasita-
ko hizkuntza dute eta besteek, berriz, etxetik gaztelaniadun izanik, euska-
raren jabekuntzari eskolan ekin diote, murgilketa ereduan. Aztertutako
ekoizpenak ere berberak dira bi ikerketetan: ahoz ekoitzitako ipuinak.  

Adizkietako komunztadura marketan eta ergatibo kasu gramatikalen
ekoizpenean ez dute berdin jokatzen bi taldeetako haurrek (Ezeizabarre-
na et al., 2009). Egia da bi taldeek komunztadura akats gutxi egiten dute-
la (%10-15 inguruan), baina akats batzuk bereziki H2g taldean aurkitu
dira gehiago: du-zuen adizkiak ekoiztea datibodun adizkiak (dio-zion) espe-
ro diren testuinguruetan edo zuten adizkiaren ekoizpena zituen espero zen
testuinguruetan. 
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Kasuen ekoizpenean, ergatiboa da bi taldeak bereizten dituena. Baina
ez ergatiboaren ekoizpena, baizik eta ergatiboa ez ekoiztea. Izan ere, ez
batzuek ez besteek ere ez dute ergatiboa erabiltzen absolutiboa edo dati-
boa tokatzen den testuinguruetan. Aitzitik, H2g taldekoek absolutiboa
ekoizten dute (%30 inguru) ergatiboa espero den testuinguruetan. Hala-
korik apenas ikusi da etxetik euskaldun diren haurrengan. 

H1 eta H2g-ren arteko alderaketan antzekotasunak gehiago dira dife-
rentziak baino, haurren ipuinetan diskurtso trebetasunak ikertuz gero
(Almgren et al., 2008a). Ipuinen egitura narratibo orokorra zenbateraino
jarraitzen den begiratuz gero, bai euskara H1dunek eta baita H2gdunek
ere ipuineko bost atal nagusiak era batera edo bestera osatu xamar ekoiz-
ten dituztela ikusi da. Baina H2g taldeko haurrek egitura narratiboa estu-
xeago jarraitzeko joera daukate, batez ere, hasierako egoeraren faseari
dagokionez. Etxetik euskaldun diren haurren %13k ipuinaren kontaketa
fase hori ekoiztu gabe hasten dute, aldiz, H2g taldeko haur guztiek ekoiz-
ten dute fase horretako edukiren bat edo beste (esaterako, pertsonaia
nagusiaren aurkezpena edota denbora zein leku ainguraketa). 

Parekotasun handia topatu da ipuineko hasierako faseko adizki joka-
tugabe edota trinkoen erabileran ere. Ipuinaren hasieran agertzen den
pobretasun egoera adizki trinkoak zein jokatugabeen bidez adierazi dute,
bai etxetik euskaldun diren haurrek, zein euskara H2g dutenek ere. Adi-
tzen aspektu markak kontaketa diskurtsoaren ezaugarriak jarraituz ekoiz-
teko gaitasuna islatuko luke honek, eta bi taldeen kasuan berdin.

Bi lanak kontuan hartuta, dirudienez nahikoa argazki konplexua atera-
tzen da jaiotzatiko euskararen jabekuntzaren eta euskara H2g jabekuntzaren
arteko antzekotasun eta aldeei dagokienez. Aditz eta izen morfologiako
akats mota batzuk H2g taldean aurkitu dira batez ere, eta aldiz, diskurtso
ezaugarrietan, alderik aurkitzekotan, H2g taldearen alde aurkitu dira (egitu-
ra narratibo orokorrean). Hala ere, nabarmendu beharrekoa da antzekota-
sunak ugari direla, bai morfologian eta baita testu/diskurtso mailan ere.

Beste alde batetik, oraingoz morfologia alde batetik eta diskurtsoa
beste alde batetik kokatu badugu ere, uste dugu izan daitekeela modurik
bi dimentsioak lotzeko. Aditz eta izen morfologiako akatsak gramatikaren
esparrukotzat jo badaitezke ere, ziurrenik diskurtso mailako gaitasunen
barruan sar litezke. Pentsa liteke, adibidez, kasu absolutiboaren gehiegiz-
ko erabilerak ipuineko ekintzen egile eta jasaleak behar bezala identifika-
tzeko arazoak sor ditzakeela, eta ondorioz, izen kohesio gaitasun muga-
tuagoen arrastoa erakuts diezaguke. 
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Beraz, oraingoz ondoriozta liteke, batetik, 5 urterekin pareko euskara
gaitasunak lortzen direla, izan euskara jaiotzatik ikasia, izan euskara biz-
pahiru urterekin ikasten hasia. Baina bestetik, diferentziak ere agertzen
direla argi dago, bai morfologiaren esparruan etxetik euskaldun direnen
alde, eta baita testuaren/diskurtsoaren esparruan, euskara eskolan ikasia
dutenen alde. Ondorioen atalean helduko diogu berriro ere auzi honi.

Artikulu honetan emango ditugun emaitzekin eztabaida honetan
sakondu nahi genuke. Ikertaldeko kideekin egindako aurreko lanen ildoa-
ri jarraituz (Almgren et al., 2008a; 2009), haurren ipuin-kontaketetan
atzemandako diskurtso gaitasunak ditugu aztergai. Hurrengo atalean iker-
ketarako metodologia aurkezten da. Batetik, ikerketan parte hartu duten
haurren datuak dakartzagu, eta ipuinak biltzeko sortutako egoera komu-
nikatiboa eta dispositiboa ere aurkezten dira. Eta bestetik, ipuinetan
behatuko ditugun aztergaiak eta diskurtso gaitasunak zein diren zehaztu-
ko ditugu. Bakoitzaren kasuan, halako aurreikuspen edo hipotesiak ere
proposatu ditugu eta halaber, saiatu gara xehe xamar azaltzen aztergai
bakoitzaren kasuan erabilitako azterketa galbahea.

3 .  Metodo log ia

3.1. Ikerketan parte hartu duten haurrak

Sarreran aurreratu dugun moduan, bi haur taldek hartu dute parte
ikerketa honetan4. Bati H2 taldea deituko diogu (H2 goiztiarra, noski),
eta besteari, H1 taldea. Artikulu honen helburuetarako, bereziki H2 tal-
dea da interesatzen zaiguna, eta H1 taldea, berriz, euskararen jabekuntza
lehen hizkuntza modura gertatzen deneko erreferentzia gisa erabiliko
dugu. Beheraxeago emango dugu azalpen gehiago kontu honetaz.

3.1.1. H2 taldea: etxetik erdaldunak, ingurune erdaldunean, euskaraz
eskolatuak

Lizarra Ikastolako Haur Hezkuntzako azken urteko 37 haurrek osa-
tzen dute H2 taldea. Corpusa 2003ko udaberrian bildu zen, haurrek batez
beste 5 urte eta 7 hilabete zituztela. Denak ere etxetik gaztelaniadun ele-
bakarrak izateaz gain, ingurua ere nagusiki gaztelaniaduna dute: Nafa-
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rroako Estatistika Zerbitzuko 2001eko datuen arabera, Lizarran euskal-
dunen portzentajea %6koa da. Euskararen Datu Basearen arabera, berriz,
urte bereko datua %10,8-koa da. Zenbakien dantzan sartu gabe, pentsa
liteke agian azken hamarkadan ehunekoek zertxobait gora egingo zutela,
izan ere, Ikastolaren bidez etengabe euskaldundu baitira Lizarrako haur
eta gazteak (Soziolinguistika Klusterra, 2009). 

Dena dela ere, Lizarran euskararen presentzia eta erabilera nagusiki
eskolaren testuingurura mugatzen da. Alderantziz ere esan liteke: eskolan
adinako presentzia, bizitasuna eta indarra ez du euskarak beste inon izan-
go Lizarran. Ezaugarri hauek euskararen ikaskuntza oso baldintza berezie-
tan gertatzen dela iradokitzen digute. Ikergai ditugun 37 haurren kasuan,
etxean ez dute batere euskararik egiten, etxetik kanpo kalean ere pentsa
liteke gaztelania dutela nagusi. Baina eskolan euskaraz egiten dute, biz-
pahiru urtetik hasita. Hain zuzen ere, artikulu honetan jakin nahi duguna
da ea zer-nolako diskurtso gaitasunak (ipuin-kontaketari dagozkionak,
noski) lortzen dituzten halako baldintzetan euskara ikasitako haurrek. 

3.1.2. H1 taldea: etxetik euskaldunak, ingurune euskaldunean,
euskaraz eskolatuak

H1 taldea Zumaiako Maria eta Jose Ikastetxeko 24 haurrek osatzen
dute, hauek ere Haur Hezkuntzako azken ikasturtekoak. Corpusa 2002ko
abenduan bildu zen, haurrek batez beste 5 urte eta 3 hilabete zituztela. D
ereduan eskolatuak daude, baina hauentzat D eredua ez da murgilketa
eredua, baizik eta mantentze eredua, etxeko hizkuntzan eskolatzen baiti-
ra (Manterola & Berasategi, 2011).

Etxetik euskaldunak dira H1 taldeko haur guztiak eta euskara asko egiten
den herrian bizi dira. SIADECOren 2001eko datuen arabera, euskaldunen
portzentajea %76,8koa da Zumaian. Euskararen kale erabileraren neurketak
ere egin dira eta 2006an behatutako solasaldien %58 euskaraz ziren. Euskal
Herriko %14koaren oso gainetik, baina Urola Kostako %61,1eko datuaren
oso antzeko. Datu interesgarria da honako hau ere: haurren artean, euska-
razko solasaldien portzentajea %80raino igotzen da. Herri euskalduna da
Zumaia, eta ia edonon jardun liteke eta entzuten da euskaraz. 

Pentsa liteke, beraz, H1 taldekoek euskaraz jabetzeko dituzten baldintza
soziolinguistikoak oso aldekoak direla, etxean, kalean eta eskolan hizkun-
tzaren presentzia eta erabilera oso bermatuak dauzkate eta. Honegatik guz-
tiagatik, eta beti ere ikuspegi soziolinguistiko orokor batetik, iruditzen
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zaigu talde hau euskararen jabekuntzarako nolabaiteko erreferentzia pun-
tutzat har litekeela. 

Ohar interesgarri bat egin behar da haur talde hau H1 gisa izendatu
izanaz. Haur denak dira etxetik euskaldun eta inguru euskaldunean hazi
dira, baina kontuan izan behar da gaztelaniaren presentzia ez dela inolaz
ere gutxietsi behar haur hauen inguruan. Ez dira gaztelania edo beste hiz-
kuntza handi bat H1 gisa ikasten duten haurrak bezain “elebakarrak”,
ezta inondik ere. Onartu behar dugu, hortaz, gure H1 taldeko haur ba -
tzuek, gehiago edo gutxiago gaztelaniarekiko kontaktua izan badutela, eta
beraz, euskara H1 zentzu hertsian baino, agian euskara-gaztelania 2H1
motako hiztunak direla. 

3.1.3. Baldintza soziolinguistikoak bakarrik ez, jarduera didaktiko
motak ere kontuan hartu behar dira

Hizkuntzaren jabekuntzari ikuspegi interakzionistatik begiratuz gero,
baldintza soziolinguistiko orokorrez gain, haurraren eta bere inguru
sozialaren artean gertatzen den interakzio edo elkarrekintzari ere begira-
tu beharra dago. Eta inguru sozial hori eskolan txertatzen denean (H2ren
kasuan bereziki), ikerketa honen kasuan bezalaxe, haurra hizkuntzaz (eta
gainontzeko jakintzez ere bai, noski) jabe dadin eskolan eraikitzen den
sozializazio modu edo formari ere begiratu beharra dago, alegia, forma
eskolarrari (Dolz, 2008). Edo haur hezkuntzaren kasuan, forma preskola-
rrari (Thévénaz-Christen, 2005). Forma eskolarra, ordea, oso antolaketa
konplexua duen sistema izanik (jakintzen aukeraketa, kodifikatzea eta sis-
tematizatzea curriculumean eta ikasgaien diseinuan; espazio fisikoaren eta
denboraren antolaketa; erlazio sozialen erregulazioa, etab.), guk ikerketa
honetan oso alderdi zehatz bati bakarrik begiratu diogu: ipuin-kontaketa-
ren jarduera didaktikoei.

Funtsean, behatu duguna da ea aztergai ditugun H1 eta H2 taldeek
zer-nolako jarduera didaktikoak egin dituzten ipuin-kontaketekin (Mante-
rola, 2011). Batzuentzat zein besteentzat ohikoa da irakaslearen ahotik
ipuinak entzutea eta hortik abiatuta, ipuinari lotutako antzerki edo asko-
tariko eskulan-jarduerak egitea. Halaber, bi taldeentzat ezaguna da ikaski-
deen aurreko ipuin-kontaketa monologala, alegia, ikaskideen aurrean
jarrita, banan-banan, hasi eta buka ipuinak kontatzea. Bi taldeak bereiz
litzakeena da, berriz, ipuin-kontaketaren alderdi batzuk eskolan landu
izana: H2 taldekoek ipuinak hasteko, bukatzeko eta ekintzen arteko lotu-
rak markatzeko esapideak landu dituzte. 



Iruditzen zaigu baldintza soziolinguistikoekin batera hizkuntza jabe-
kuntzan eragin lezaketen baldintza didaktikoak ere kontuan hartu beharra
dagoela eskolaren testuinguruan kokatzen den hizkuntzaren garapena
ikertzeko orduan (De Pietro et al., 2000). 

3.2. Haurren ipuinak biltzeko dispositiboa 

Haurrek ipuinak konta ditzaten sortutako dispositiboa, funtsean,
aurrez entzundako ipuin baten kontaketan datza. Beloki eta Manterola
(2007) lanean zehazten den moduan, ipuin baten erreprodukzioa da hau-
rrei eskatzen diegun zeregina, eta ez hutsetik edo ezerezetik hasita ipuin
bat asmatzea edo sortzea. 

3.2.1. Haurrek ekoiztu beharreko ipuina: Mattin Zaku

Ipuin miresgarriaren aldeko aukera egin zen haurrei zein ipuin konta-
razi erabakitzeko orduan, bospasei urteko haurrentzat halakoak apropo-
sak direla pentsatuta eta Haur Hezkuntzako hainbat material didaktikotan
asko erabiltzen direla ikusita. Miresgarriak diogunean, ipuinetako pertso-
naiak zein gertakariak edo ekintzak ez dutela zertan “mundu errealekoak”
izan adierazi nahi dugu.  

Mattin Zaku ipuina propio ikerketa honetarako moldatua da5. Jatorrian
Txomin Ipurdi (Arratibel eta Zubizarreta, 2001) ipuinaren idatzizko bertsioa
dago. Pobrea izanik, erregearen gaztelura diru bila irteten duen mutiko baten
istorioak dira jatorrizkoa zein moldaketa, funtsean. Mattin Zaku ipuineko
egoeren, gertaeren eta ekintzen egitura narratiboa nahikoa erraz ikusten da.
Hona hemen laburpen bat, Adamen (1992) bost ataleko egitura narratiboaz
baliatuta. Ipuinaren hasierako egoeran Mattin Zakuren aurkezpena egiten da.
Amarekin bizi den mutiko bat da. Herri txiki bateko baserri batean bizi dira
biak, eta oso pobreak dira. Beraz, ipuina egoera disforiko batetik abiatzen da.
Ondoren dator desorekaldia edo indar transformatzailea. Bertan, Mattin
Zakuk aditzera ematen dio amari jakin duela nola badagoen errege bat eta
haren gaztelura diru bila irtengo duela, zakua hartuta. Hasierako egoera
hausten da, beraz, eta ipuinaren ekintzen atala dator jarraian, ekintzen gara-
penarena. Mattin Zakuk gaztelura bidean hiru laguntzaile magiko topatuko
ditu: aurrena azeria, beranduago otsoa eta azkenik ibaia. Azeriarekin eta
otsoarekin elkarrizketa berbera izango du, hau da, animalia magikoek galde-
tuko diote ea nora doan. Mattin Zakuk erantzungo du erregearen gaztelura
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doala diru bila, eta berekin joateko gonbidatuko ditu. Eta biek, aurrena aze-
riak eta beranduago otsoak, baietz erantzun. Eta orduan, Mattin Zakuk
zakuan sartuko ditu. Ibaia ere zakuan sartzen du, baina ez dago elkarrizketa-
rik. Mattin Zakuk, besterik gabe egiten duena da, ikusita ibaia zabalegia dela
berak zeharkatzeko, ba zuzenean zakuan sartu. Gaztelura iritsitakoan, atea
jotzen du Mattin Zakuk, behin eta berriz, dirua nahi duela oihu eginez. Zain-
tzaileek edo soldaduek erregearen aurrera eraman eta honek oilategira bidal-
tzen du, bertako oilo basatiek hil dezaten. Baina oilategian Mattin Zakuk aze-
riari deitu, honek zakutik irten eta oilo basati denak hiltzen ditu. Gauza ber-
bera otsoarekin eta zaldi basatiekin: erregeak Mattin Zaku zalditegira bidali,
eta han Mattin Zakuk otsoaren laguntza jaso. Erregeak, orduan, Mattin Zaku
herriko plazaren erdian sutan erretzea erabakitzen du. Mattin Zakuk, ordea,
suaren beroa sentitzerakoan, ibaia ateratzen du zakutik, eta honek, gaztelu
guztia urez bete. Erregeak, desesperazioak jota, azkenean, Mattin Zakuri zer
nahi dion galdetzen dio. Honen erantzuna, dirua nahi duela, zakua bete diru.
Ipuinaren orekaldian gaude. Pasa dira ekintzak, eta Mattin Zakuk dirua lor-
tzen du erregearengandik. Etxera bueltatzen da, eta amarekin poz-pozik eta
aberats biziko da. Bukaerako egoera da hau, hasierakoarekin konparatuta,
kontrakoa, hau da, euforikoa. 

Bost ataleko egitura narratiboaren arabera antolatuta, garbi daude
ipuineko hainbat egoera eta ekintzaren arteko simetriak. Hasierako eta
bukaerako egoeren artean disforia eta euforia kontrajartzen dira. Desore-
kaldia diru bila irtetea da, orekaldia, berriz, dirua lortzea. Eta ekintzen
garapenean, gaztelura bidean hiru laguntzaile magikoren laguntza lortzen
du Mattin Zakuk, eta beranduago, erregeak jarritako hiru frogen aurrean,
laguntzaile horiek banan-banan agertuko dira. 

Mattin Zaku ipuina koloretako marrazkietan irudikatuta dago. Hama-
bi marrazkiko liburuxka  bat egin zen (orrialdeak plastifikatuta eta enkoa-
dernatuta dauzkana), helduak zein haurrek ipuinak kontatzerakoan erabil-
tzeko. Ipuinen gertakari nagusiak irudikatzen dira marrazkietan eta azpi-
marratu behar da irudi hutsezko marrazkiak direla. Letrak, soilik, azalean
agertzen dira, ipuinaren izenburua adierazteko.

3.2.2. Haurren ipuinen bilketa 

Gorago aurreratu dugu nola haurrek ipuina kontatu aurretik, heldua
dela haurrei ipuina kontatzen diena. Haurrak bospaseiko taldeetan bana-
tu ziren, gelako zerrenda jarraituta. Taldeak banan-banan ikastetxeko gela
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batera eramaten ziren, haurren ohiko ikasgelatik aparte zegoen gela bate-
ra. Eta bertan, lehen-lehenik, jarduera azaltzen zitzaien. Ikerlariek talde-
txoko haurrei esaten zieten jakin zutela ipuinak kontatzen oso trebeak
zirela, eta ea kontatuko zituzten ipuinak. Baita ere esaten zitzaien ipuin-
kontaketak grabatu egingo zirela, ume txikiei erakusteko (beherago aipa-
tuko dugu haurrei emandako kontsigna zehatza). Azaltzen zitzaien, azke-
nik, aurreneko eginbeharra zutela denek batera helduaren kontaketa adi-
adi entzutea, gero eurek ipuin berbera kontatu beharko baitzuten. 

Beraz, bospaseiko haur taldearen aurrean, ikerlariak ipuina kontatzen
zuen, marrazkiak ikasleei erakutsita. Heldua aulkian esertzen zen beti, eta
haurrak, berriz, lurrean, koltxoneta moduko baten gainean, helduaren
bueltan, metro edo metro eta erdi ingurura. Kontaketa honek bost minu-
tu inguru irauten zuen. Komeni da zehaztea helduak ipuina kontatu egi-
ten ziela haurrei, ez irakurri. 

Behin helduaren ipuin-kontaketa bukatuta, eta egoera horietan nor-
mala denez, haurrekin solasaldi labur bat egin ondoren (ipuina gustatu
zitzaien ala ez, eta abar…), bospaseiko taldetik bi haur hautatzen ziren,
zerrendako lehenak. Gainontzekoak beste gela batera eramaten ziren.
Euren ohiko ikasgelara ez, baizik eta ondoko gelaren batera, kontaketa
egiteko deitu bitartean, jolasten egon zitezen.   

Ipuina kontatu behar zuen haurra aulkian esertzen zen, eta bestea,
bere aurrean, koltxoneta modukoan, lurrean eserita. Haur kontalariari
azaltzen zitzaion zer egin behar zuen: ahalik eta ondoen, eta marrazkien
laguntzarekin, ipuina kontatu. Esaten zitzaion marrazkiak beretzat gorde-
tzeko, ez erakusteko entzuleari. Honekin saihestu nahi zen haurrak
marrazkien deskribaketa hutsa egitea. 

Hau da haurrei ipuina kontarazteko emandako kontsigna: “ondo-ondo
kontatu ipuina zure lagunari, grabatu egingo dugulako, eta gero haur txi-
kiagoek entzungo dutelako. Gainera, zure lagunak beste bati kontatu
beharko dio gero”. Haurrari argi esaten zitzaion nor izango ziren bere kon-
taketaren hartzaileak: aurrean zeukan ikaskidea, batetik, eta ipuina bideoz
ikusiko zuten haur txikiagoak, bestetik. Azken finean, gure helburua zen
haurrari kontaketaren helburu komunikatiboa ahalik eta garbien azaltzea. 

Kontsigna zehatza emateaz gain, kontaketa-saioei jolas izaera ere
etengabe ematen zitzaien, haurrei nolabait urduritasunak edo ezinegonak
gutxitzeko. Nolanahi ere, azpimarratu behar da, oro har, haurrek nahikoa
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lasai eta normaltasunez egiten zutela ipuin-kontaketa. Adibidez, kamera
eta mikrofonoei ez zieten normala baino arreta gehiago jartzen. 

Lehenengo haurrak ipuina kontatzen zuen, beraz, eta ondoren, entzu-
ten egon zenaren txanda izaten zen. Honek hirugarren bati kontatuko
zion, ondoko gelatik etorritako bati. Bigarren haurrak hirugarrenari kon-
tatzen zion. Honek, laugarren bati… eta horrela, taldetxo osoa pasa arte.
Azkeneko haurraren kontaketa, batzuetan, azkenaurreko haurrak entzu-
ten zuen. Beste batzuetan, kontaketa bukatu ondoren ikasgelara bueltatu
beharrean berriro ere ondoko gelara jolastera joandako haurren bati.
Hori bai, beti zegoen haurren bat taldetxoko azken ikaslearen ipuin-kon-
taketa entzuten.

Printzipioz, kontalariaz aparte, beste inork ez zuen hitza hartzen.
Haur entzuleari esaten zitzaion adi-adi egoteko ipuina entzuten. Eta hel-
duek ez zuten kontaketan esku hartzen, ez baldin bazen kontalaria isilik
geratzen zela, aurrera egin ezinda, edo zerbait galdetzen zuela (pertsonaia
baten izena, ekintza bat nola zen…). Halakoetan, laguntza ematen zi -
tzaion, berriro kontalariak aurrera egiteko adina, ez gehiago. Ipuinen ana-
lisietan ikusiko dugun moduan, haur batzuek laguntza pixka bat behar
izan zuten, beste batzuek, berriz, batere ez. Baina berriro diogu, printzi-
pioz, behin haur kontalariari ipuina kontatzen hasteko esaten zitzaionean,
beste inork ez zuen hitz egin behar. 

Taldetxo guztiekin prozedura berbera errepikatu zen, eta horrelaxe
bildu ziren haurren ipuinak, H1 taldekoak zein H2 taldekoak. Saio guz-
tiak bideoz grabatu eta transkribatu ziren, Hizkuntzaren Jabekuntza eta
Erabilera ikertaldean ahozko korpusak transkribatzeko erabili izan ditu-
gun irizpideak baliatuz.

Ikerketaren alderdi metodologikoetan aurrera egin baino lehen, kome-
ni da ipuinak biltzeko emandako pausoen inguruan zenbait zehaztasun
ematea.

3.2.3. Ohar pare bat ipuinak biltzeko dispositiboaz

Lehenengo zehaztasuna marrazkien erabilerari buruzkoa da. Hainbat
ikerketak erakutsi du ipuinak ekoizteko egoera komunikatiboetan entzu-
leak ere marrazkiak ikusten baditu, bospasei urteko haurrek marrazkien
deskribaketa hutsak ekoitzi ohi dituztela (Bamberg, 1987; Berman eta
Slobin, 1994). 
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Gure ikerketan, ordea, haurrek ipuinak ekoiztea bilatzen genuen, eta
horregatik esaten zitzaion haur kontalariari marrazkiak beretzat bakarrik
gordetzeko, kontaketaren lagungarri. Zentzu honetan, dudarik gabe, guk
erabilitako ikerketa dispositiboak haurren ekoizpenak baldintzatzen ditu,
beste edozein dispositibok bezalaxe. Gonnand eta Jisak (2000) dioten
bezala, haurren kontaketa trebetasunen jabekuntza aztertzeko orduan,
haurren adina bezain faktore garrantzitsua da haurren kontaketak biltze-
ko erabiltzen den dispositiboa. Alegia, haurrei ipuina kontarazteko sortu-
tako egoera komunikatiboak eragina dauka haurraren kontaketan, hainbat
ikerlanetan erakutsi baita haurrei eskatutako eginkizunaren arabera, emai-
tzak ezberdinak izaten direla (Brigaudiot, 1993).

Bigarren oharra helduek haurrei egindako ipuin-kontaketari dagokio.
Izan ere, komeni da konturatzea helduaren kontaketak nolabaiteko eredua
ematen diela haurrei. Lehendik ere esana dugu lankideekin argitaratutako
lan batean (Almgren et al., 2008a) helduaren kontaketak haurren ekintza
gaitasunetan (Dolz & Schneuwly, 1998; Bronckart & Dolz 1999) eragingo
zuela, ziurrenik. Artikuluaren sarrera ondorengo atalean azaldu bezala,
ekintza gaitasunak hiztun edo idazleak egoera komunikatibo batekiko
dituen irudikapenei dagozkie. Hau da, egoera komunikatiboaren dimen-
tsio fisiko zein sozialei. Beraz, helduak haurrei ipuina kontatzerakoan,
litekeena da haurrek ipuinaren edukiaz gain (pertsonaiak, ekintzak…),
kontaketaren egoera komunikatiboaren hainbat alderdi ere bereganatu
izana, gehiago edo gutxiago. Adibidez, kontalaria non esertzen zen edo
entzuleak non zeuden. Edo kontalariari zegokiola, marrazkiak eskuetan,
ipuina kontatzea, eta besteei ipuina entzutea. Edo egoera komunikatibo
horretan “esaten dena” ipuin bat dela. Beste hitz batzuekin esateko, uste
dugu helduak ipuina kontatzerakoan eredu modura funtziona zezakeela,
“andereñoarena eginez ikaskideei ipuina kontatzea” ekintza komunikati-
boaren eredu modura.

3.3. Haurren ipuinetan aztertuko diren gaitasun diskurtsiboak 

Bronckarten (1996) testu arkitekturaren eredura jo dugu haurrek
ekoiztutako ipuinak aztertzeko orduan. Kontaketarako autonomia, ipui-
netako edukien antolaketa, konexioa, izen kohesioa eta aditz kohesioa
dira ipuinetan behatu ditugun osagaiak. Hurrengo orrialdeetan osagai
bakoitza aurkezten da, oinarrizko eskema berbera jarraituaz: ipuinen
antolaketa testual-diskurtsiboan duten zeregina azaldu ondoren, literatu-
raren aipamen labur bat egin dugu. Ondoren, gure korpusean osagai
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horren azterketarako emandako pausuak azaldu ditugu eta azkenik,
aurreikuspen edo hipotesi modukoak egiten saiatu gara. 

3.3.1. Kontaketarako autonomia 

Haurrak ez du bat-batean lortzen berari gertatutako pasadizoen kon-
taketak edo beste edozein motatako kontaketak bere kasa kontatzea. Hel-
dua da haurrari kontaketa gaitasunak eraikitzen laguntzen diona, hasiera
batean berak erregulatzen baitu haurraren kontaketa jarduera. Berandua-
go lortzen du haurrak kontaketarako autonomia. Helduen papera fun-
tsezkoa da, beraz, haurren kontaketarako autonomiaren garapenean:

“el papel del adulto, como señalan Ninio y Snow (1996) es
fundamental, puesto que son los adultos quienes proporcio-
nan los modelos narrativos a los niños, y además les ayudan
en todo momento en el proceso de construcción de la narra-
ción” (Serra et al., 2000: 518.) 

Perroniren (1993) arabera, haurrak hiru urte bete arte, gurasoek gida-
tzen dute erabat kontaketa jarduera. Haurrek gurasoek markatutako bidea
jarraitzen dute, alegia, gurasoak dira kontaketa eraikitzen dutenak. Aldiz,
hiru urtetik aurrera bestelako gaitasunak garatzen dituzte haurrek eta
kontaketarako autonomia handixeagoa erakusten dute. Hitz hartzeak
luzatzen hasten dira eta gero eta ekintza eta gertaera gehiago kateatzen
dituzte eta edota gero testu-antolatzaileen bidez. Lau urtetik aurrera kon-
taketak euren kabuz sortzeko eta garatzeko gaitasuna are nabarmenagoa
egiten da. Haurrek hartzen dute iniziatiba eta aurretik ez bezala, komuni-
kazio egoeran bertan presente ez dauden objektu edo gaiei buruzko kon-
taketak eraikitzen dituzte. Baina oraindik ere helduaren parte hartzea
ezinbestekoa da, eta haurrak bere kontaketan zehaztu gabe utzitako ele-
mentu ugari gurasoek eurek ekoizten dituzte. Dena dela ere, bost urtera
gerturatu ahala eta adin horretatik aurrera, gurasoek haurren kontaketen
gidari rola betetzeari uzten diote, haurrak kontaketak bere kasa eraikitze-
ko gero eta gaitasun garatuagoa lortzen baitu. 

Baina kontaketarako autonomiaren jabekuntza oso lotuta dago kontake-
ta jarduera motei, alegia, gaitasun hori ez da berdin eta garai berean gara-
tzen kontaketa mota guztientzat (De Weck, 2000). Rosaten (1998) edota
Brigaudioten (1993) lanetan garbi ikusten da hori. Rosatek erakusten du lau
eta sei urte bitarteko haurrak ez direla gai Edurne Zuriren ipuina hasi eta
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buka helduaren laguntzarik gabe kontatzeko. Eta aldiz, Brigaudioten lanean
ikusten da adin bereko haurrek kontaketa autonomoak ekoizten dituztela,
baina bestelako egoera komunikatibo batean: aurrez entzundako edo
marrazki bidez ikusitako istorioen birkontaketan. Beraz, hutsetik edo ape-
nas euskarririk gabe egindako kontaketetan, bospasei urteko haurrek muga
handiagoak dauzkate ipuina hasi eta buka ekoizteko, nolabaiteko euskarri-
ren baten laguntzarekin egiten diren kontaketekin konparatuta.

Kontaketarako autonomia gaztelania H2 duten haurrengan ikertu da
Almgren eta besteren lanean (2008b) eta erakusten da haurrek bost urte-
rekin gaztelania H2an kontaketarako autonomia mugatua daukatela. Iker-
tutako haurretako gehienak ez dira gai gaztelaniaz ipuin bat hasi eta buka
kontatzeko. Aldiz, haur berberek 8 urterekin kontaketarako autonomia ia
erabatekoa lortzen dute (Manterola & Almgren, argitaratzeko). Irudi luke,
beraz, bigarren hizkuntzan kontaketarako autonomia lehen hizkuntzan
baino beranduago lortzen dela. 

Lan honetan ikergai ditugun haurren kontaketarako autonomia azter-
tzeko, hiru maila bereizi ditugu: batetik, erabateko autonomia maila deitu
duguna. Kontaketa jarduera hasi eta buka bere kabuz egiten duten hau-
rren maila da. Helduari inolako laguntzarik eskatu gabe edota helduaren
inolako esku hartzerik gabe egiten diren kontaketak dira. Kontsigna
entzun ondoren, ipuina ekoizten hasi, eta bukatu arte bere kasa jarduten
duten haurrak dira. Bestetik, autonomia handiaren mailan sailkatuko ditu-
gu ipuina kontatzerakoan tartean-tartean helduaren laguntza behar izan
duten haurrak. Eta azkenik, autonomia txikia bezala identifikatu dugu
etengabe ipuin-kontaketa eten eta helduari laguntza eskatzen ibili den
haurraren autonomia maila.

Ikergai ditugun haurren kontaketarako autonomia gaitasunez aurrei-
kuspenak eginez gero, pentsa liteke euskara H1ean lortu dutela, oro har,
ipuina hasi eta buka modu autonomoan ekoiztea. Eta H2an ere antzeko
gaitasunak topa genitzakeela ere pentsa liteke, haurrentzat euskara biga-
rren hizkuntza bada ere, eskolan ipuinak kontatzeko askotariko jarduera
didaktikoak eginak dituzte-eta, 3.1.3. atalean azaldu dugun moduan. Hala-
ber, litekeena da ipuinak ekoizteko dispositiboan helduaren eredua eman
izanak ere H2an autonomia handia lortzen laguntzea.
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3.3.2. Edukien antolaketa 

Bigarren aztergai honen bidez haurrek ipuineko eduki tematikoa anto-
latzeko edo planifikatzeko duten gaitasuna ikertuko dugu. Haurrek ipui-
neko egoera, ekintza eta gertaerak nola garatzen dituzten aztertzea da
helburua, ea ipuinaren hezurdura tematiko edo egitura narratibo oina-
rrizko hori osatzeko eta ordenatzeko gai diren ala aitzitik, ipuineko edu-
kiak falta diren, istorio osatugabeak ekoiztuz. 

Lehen hizkuntzaren jabekuntzan gaitasun hau ikertu duten lanek argi
erakusten dute bost urteko haurrek ez dutela lortzen istorioetako hezur-
dura tematikoa osorik ekoiztea. Esaterako, Berman eta Slobinen (1994)
lanean azaltzen da nola “Frog Story” edo Igelaren Istorioaren (Mayer,
1969) ekoizpenean ikertutako bost urteko haurren %34k bakarrik lortzen
dutela istorioaren hasiera, garapena eta bukaera. Akincik (2002) ere
antzerako emaitza aurkitu zuen istorio berbera erabiliaz, eta gehitzen du
bost urteko haurren ekoizpenek istorio itxura baino, gehiago diruditela
marrazkien deskribaketa hutsa. 

Elebidunek H2an lortzen dituzten emaitzak direla eta, oro har, baiezta
liteke H1ean lortutakoen antzekoak edo are apalagoak direla. Akinci, Jisa
eta Kernen (2001) lanean etxetik turkieradun izanik frantsesez eskolatuta-
ko haurren Igelaren Istorioak aztertzen dira, frantsesez eta turkieraz ekoiz-
tuak. Eta emaitzen artean nabarmentzen da ez H1ean eta ezta H2an ere ez
dutela bost urterekin istorio osaturik ekoizten. Adibidez, istorioaren hasie-
rako atala ikertutako haurren %20k bakarrik ekoizten dute. Akincik (2002)
ere turkiera-frantsesa elebidunak ditu ikergai eta erakusten du bost urtere-
kin frantsesa H2an istorio osoagoak kontatzen dituztela haurrek turkiera
H1ean baino. Ikerlari honen arabera, emaitza horretan zerikusia izan leza-
kete istorioen kontaketak eskolan frantsesez (H2) egin izanak, eta baita ere,
dagoeneko 5 urterekin, eskolako eta gizarteko hizkuntza nagusia (frantse-
sa) etxekoari (turkierari) gailentzen hasi izana. 

Gure ikerlanean Mattin Zaku ipuineko edukien antolaketa aztertzeko
orduan, ipuinaren funtsezko hezurdura edo egitura narratiboa osatzen
duten edukietara jo dugu, Propp (1928/1970) eta Adamen (1992) ereduak
jarraituz. Hurrengo taulan ageri dira Mattin Zaku ipuinaren funtsezko
egoera, ekintza eta gertakizunak: 
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Eduki tematiko hauek Mattin Zaku ipuineko egitura narratiboa isla-
tzen dute eta haurren ekoizpenetan, hain zuzen ere, egitura narratibo hori
zenbateraino ekoizten den ikertu dugu, horretarako lau maila edo perfil
bereiziz. 
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A mailan sailkatutako haurrek hezurdura tematiko osoa duten ipuinak
ekoitzi dituzte. Eduki tematikoaren aldetik, ipuinik osoenak dira hauek
eta beraz, planifikazio gaitasun aurreratua islatzen dute: ipuinaren hasie-
ran kontaketa leku edo denboran ainguratzen da. Hau da, kontaketaren
edo narrazioaren enuntziazio-mundua sortzen da. Halaber, ipuinaren
hasieran bertan Mattin Zaku pertsonaia nagusiaren aurkezpena egiten da
eta bere pobretasun egoera adierazten. Egoera txar honi buelta emateko
asmoz Mattin Zaku etxetik diru bila irtetea ere agertzen da A perfileko
ipuinetan. Eta ondoren datoz ekintzen garapenaren faseko zenbait eduki:
hiru laguntzaile magikoekin (azeria, otsoa eta ibaia) ekintza berberak erre -
pikatzen dira: laguntzaile magikoa azaltzea eta Mattin Zakuk laguntzailea
bere esanetara jartzea, hau da, zakuan sartzea. Hurrengo ekintza-mul-
tzoak erregeak Mattin Zakuri proba pasaraztearen eta honek laguntzaileei
esker frogak gainditzearen ingurukoak dira. Aurrena, erregeak Mattin
Zaku oilategira bidaltzea, bertako oilo erraldoiek Mattin Zaku akaba de -
za ten; jarraian, Mattin Zakuk azeriari laguntza eskatzea, eta azkenik,
proba pasatzea, hau da, azeriak oilo denak akabatzea. Gauza berbera erre-
pikatzen da hurrengo proban, oilategiaren, oiloen eta azeriaren ordez,
zalditegia, zaldiak eta otsoa jarrita. Eta azken froga sutan erretzea da:
Mattin Zakuri su ematea, honek ibaiaren laguntza eskatzea, eta ibaiak sua
itzaltzea. A perfileko ipuinetan ekintzen garapeneko eduki hauek denak
agertu egiten dira. Baita ipuinaren bukaera aldeko beste hauek ere: erre-
geak Mattin Zakuri dirua ematea eta honen aberastasuna adieraztea.

B1 eta B2 mailetan kokatu diren haurrek ez dituzte egitura narratibo
hain osatua duten ipuinak ekoizten. Hasierako eta bukaerako atalak osoak
dira B1 mailan, ez ordea, erdiko fasea edo ekintzen garapenen fasea. Aze-
riaren lehen agerpenarekin hasten den eta suaren froga gainditzean buka-
tzen den atal luze horretan hutsuneak dituzte maila honetako ipuinek.
Adibidez, haur batzuek ez dute kontatzen azeria, otsoa edota ibaia topa-
tzen dituenik Mattin Zakuk eta honen laguntzaile bihurtzen direnik.
Baina gero, erregeek jarritako proben aurrean, laguntzaile horien agerre-
ra kontatzen dute, laguntzaile bihurtzearen ekintza lehendik kontatua
balego bezala. B2 mailan, berriz, ekintzen garapenaren atala osorik ageri
da, baina ez hasierako edota bukaerako atalak. Haur batzuek, adibidez, ez
dute kontatzen ipuineko ekintza nagusien atzean dagoen arrazoia: pobre-
tasuna edo diru falta. Edo beste batzuek, berriz, ipuinaren bukaera aldean
ez dute kontatzen erregearengandik dirua jasotzen duela Mattin Zakuk.
Ikusten da, beraz, B1 zein B2 mailan kokatzen diren haurrek ipuinetako
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egitura narratiboan hutsuneak dituztela, baina ez C mailan kokatutako
haurren ipuinek bezainbeste.

Izan ere, C perfilean sartu diren haurrek nahikoa planifikazio gaitasun
mugatuak dituzte. Egitura narratiborik osatugabeenak sailkatu dira
hemen, B1 eta B2 mailen nahasketa bat direlako.  

Ikergai dugun korpuseko ipuinak direla eta, pentsa liteke haurrek oro har
ez dutela lortuko egitura narratibo osatuak dituzten ipuinak ekoiztea, ez
euskara H1 duten haurrek, eta ezta H2 dutenek ere. Hala ere, agian euskara
H2 taldeko haurrengan gaitasun aurreratuxeagoak topa genitzake, ipuin-
kontaketaren alderdi diskurtsibo batzuk (tartean edukien antolaketa) jardue-
ra didaktiko zehatzen bidez landu dituzten neurrian (Manterola, 2011). 

3.3.3. Konexioa 

Konexioa testuratze mekanismoen barruan sartzen da Bronckarten
(1996) testu arkitekturaren ereduan eta testu antolatzaileen bidez gauzatzen
da. Konexioak eduki tematikoaren atalak eta hauen arteko artikulazio eta
loturak markatzen ditu. Ipuinei dagokienez, konexio mekanismoek hainbat
funtzio bete ditzakete, esate baterako, istorioa denboran ainguratzea bazen
behin bezalako antolatzaileen bidez. Fase narratiboen arteko artikulazioak
markatzea hurrengo goizean edo handik egun batzuetara bezalako testu antola-
tzaileekin, edo baita ere maila lokaleko loturak egitea eta gero bezalako ondo-
ren antolatzaileekin. Denborazkoak bakarrik aipatu ditugu hemen, azterke-
ta honetan halakoetara mugatuko garelako, baina noski, ipuinetan ere den-
borazko balioa ez duten bestelako antolatzaileak ere aurki litezke
(logiko-argumentatiboak edota enumeratzaileak, adibidez).

Haurren ipuin edota istorioen ekoizpenetan hizkuntzaren dimentsio
hau aztertu duten lanetan nahikoa argi ikusten da bost urte inguruan
oraindik ere garapena ez dela bukatu, inolaz ere. De Weckek (2000) dio
ahozko istorioetako konexio mekanismoen jabekuntza H1ean zazpi eta
bederatzi urte artean finkatzen dela. 

Bermanen (2009) arabera, bost urte aurretik haurrek eta edo gero anto-
latzaileak etengabe erabiltzen dituzte, ez soilik kontatzen duten istorioan
gertaera edo ekintzak bata bestearen ondoren kokatzeko, baita ere, interlo-
kuzioaren marka gisa, alegia, euren hitz txandari eusteko baliabide gisa.
Bost eta zazpi urte arteko haurrek ere eta eta gero antolatzaileak etengabe
ekoizten segitzen dute kontaketetan, baina adin hauek pasata, esanahi zeha-
tzagoa eta kontaketen segmentu handiagoak lotzen dituzten bestelako testu
antolatzaile batzuk gero eta gehiago agertzen dira (beranduago, bitartean,
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ordutik…). Bost urteko haurrek istorioetan maila lokaleko loturak bakarrik
markatzen dituztela beste hainbat lanetan ere ikusi da (De Weck, 1991;
Kern, 1997; Lambert, 2003). Esate baterako, Igelaren Istorioaren hasiera-
ko egoeratik ekintzen garapenen faserako lotura bost urteko umeek eta
antolatzailearen bidez egiten dute; haur helduagoek, berriz, gauean bezala-
ko antolatzaile espezifikoagoak ekoizten dituzte (Berman, 2001).  

Haur elebidunek bigarren hizkuntzan lortzen dituzten emaitzak direla
eta, Akincik eta Jisak (2001) eta Akincik (2002) laburbiltzen dute turkie-
ra-frantses elebidunek frantsesa H2an H1dunen garapen orokor berbera
egiten dutela. Hala ere, bospasei urterekin H2dunek H1dunek baino
testu-antolatzaile “konplexu” gutxiago erabiltzen dituzte. Hau da, fran-
tsesa H2an justaposizio eta koordinazio bidezko antolatzaileak ekoizten
dira batez ere, eta aldiz, frantsesa H1 egiten duten haurrek menpeko
antolatzaile gehiago ekoizten dute.

Vibergek (2001), bere aldetik, erakusten du suediera H2 duten haurrek
suedieraz eta gero antolatzailea gero eta gutxiago erabiltzen dutela adinean
aurrera egin ahala. Dena dela, elebakarrek ez bezala, elebidunek suediera
H2an eta gero adierazten duten hainbat antolatzailetatik bakarra erabiltzen
dute batez ere. Hau da, elebakarrek gehiago menderatzen dituzte suedie-
raz eta gero adierazteko erabiltzen diren hainbat antolatzaile ezberdin.  

Gure lanera itzulita, hiru aztergai bereiziko ditugu konexioari dagokio-
nez: lehenik eta behin, testu antolatzaileen bidezko ainguraketa funtzioa
aztertuko dugu haurrek ekoiztutako ipuinetan. Hau da, begiratuko dugu ea
haurrek testu antolatzailerik darabilten kontaketaren mundu diskurtsiboa
sortzeko. Jarraian, kontaketak ixteko funtzioa daukaten itxierarako antola-
tzaileak behatuko ditugu, jakin nahirik haurrak nola moldatzen diren euren
jardunari amaiera emateko. Alegia, ikusiko dugu ea haurrek bukatu dut edo
yasta bezalako antolatzailerik darabilten, ala aitzitik, ipuinen kontaketak
berea duen esapide tradizionalen bat edo beste ekoizten duten (hala bazan
ez bazan…). Eta azken aztergaia ipuinean zehar egoerak, ekintzak eta ger-
takariak lotzeko funtzioa duten testu-antolatzaileei dagokie. Lan honetan
bi antolatzaile mota bakarrik aztertu ditugu: eta denetariko antolatzailea eta
denborazkoak. Horrela, adibidez, ez ditugu aztertu testu-antolatzaile logi-
ko-argumentatiboak eta ezta ere enumeratzaileak. 

Denetariko antolatzailearen eta denborazkoen hiru erabilera maila
bereizi ditugu: batetik, A maila deitu duguna, mailarik oinarrizkoena da,
eta edo eta gero antolatzaileak bakarrik agertzen baitira. Egoeren, ekintzen
edota gertaeren arteko loturak oso maila lokalekoak dira, berehalakotasu-
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na edo erabateko hurbiltasuna da gertaeren, ekintzen edo egoeren artean
markatzen dena. B mailan kokatu ditugun ipuinetan eta edo eta gero anto-
latzaileez gain, bestelako forma batzuk ere ageri dira (-ean denborazko
menderagailua, adibidez), eta ondorioz, ekintzen, gertaeren eta egoeren
arteko loturetan berehalakotasuna ez bestelako dimentsioak markatzen
dira. Adibidez, -ean formak aurreko eta atzeko planoak bereizten ditu, ez
da, beraz, eta gero-ren bidez ekintzak bata bestearen atzetik jartze hutsa.
Azken maila, C maila deitu duguna, beste biak baino aurreratuagotzat jo
dugu, izan ere, ipuineko egoeren, gertaeren edota ekintzen arteko loturek
balio diskurtsibo garatuagoa daukate, adibidez, ipuineko pasarteen edota
faseen markatzea ahalbidetzen baitute. 

Lan honetan aztertuko ditugun ipuinetan, bai euskara H1an eta baita
H2an ere, oro har testu-antolatzaileen erabilera oinarrizkoa espero gene-
zake, eta edo gero formen etengabeko erabilerarekin. Baina litekeena da,
era berean, H2 taldean ainguraketa eta itxierarako forma espezifikoak ere
agertzea, eskolan egindako jardueretan alderdi hauen ekoizpena landu zen
neurrian (Manterola, 2011).

3.3.4. Izen kohesioa  

Testuratze mekanismoetan sartzen da izen kohesioa ere, konexioa eta
aditz kohesioarekin batera (Bronckart, 1996). Testuan zehar gaien eta
azpigaien aurkezpena eta berrartzea da izen kohesio mekanismoen zere-
gina, eta zehazki kontaketei dagokienez, narratzaileak sortutako diskur-
tsoko objektuen arteko lotura eta harremanak eraikitzeaz arduratzen dira
(Garcia Azkoaga & Idiazabal, 2003; Diaz de Gereñu & Garcia Azkoaga,
2009). Horrela, adibidez, izen kohesioaren zeregina da istorioetako per-
tsonaien lehen aipamena edo aurkezpena egitea eta istorioan zehar per-
tsonaia horien berrartzeak egitea, eta berdin istorioetan ager litezkeen
objektuei dagokienez ere. 

Haurren hizkuntza jabekuntzaren ikerketa esparruan izen kohesioaren
garapena aztertu duten lanetan adostasun handia dago baieztatzerakoan
izen kohesio baliabideen jabekuntza ez dela bukatzen haurtzaroaren
lehen urteetan (Hickmann, 2001; De Weck, 1991). Haurrek hiru urterekin
euren diskurtsoan objektuak aurkezteko orduan baliabide deitikoak dara-
biltzate batez ere, egoera komunikatiboan bertan presente dauden ele-
mentuei erreferentzia egiteko. Baina egoera komunikatiboan presente ez
dauden objektu edota pertsonaiei erreferentzia egiten beranduago ikasten
dute haurrek.
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De Weckek (2005) hiru garai bereizten ditu istorioetako izen kohe-
sioaren H1en jabekuntzan: lehen fase batean, haurrak istorioetako per-
tsonaia zein objektuak lehen aldiz aipatzerakoan, entzulearentzat komu-
nikazio egoeran bertan presente baleude bezala jokatzen du eta deitikoak,
3. pertsonako izenordainak eta izen sintagma zehaztuak ekoizten ditu
pertsonaiei edota objektuei erreferentzia egiteko. De Weckek dioen
modura, halako hizkuntza formekin entzulearentzat ezinezkoa da beste-
rik gabe asmatzea kontalariak zein pertsonaiari edo objekturi egiten dion
erreferentzia. Aldiz, izen sintagma zehazturen bat erabiliz gero (“txaku-
rra, zuhaitza, sorgina…”), erreferentea zein den uler lezake entzuleak.
Dena dela, De Weckek argitzen du batzuk zein besteak pertsonaien aur-
kezpen “ahulak” direla. “Ahulak” adjektiboaren bidez adierazi nahi da
haurrak enuntziazio egoera modu partzialean irudikatzen duela. Hau da,
erreferentzia baliabideak erabiltzen dituela entzuleak ipuineko pertso-
naiak edo objektuak begien bistan edukiko balitu bezala edo ezagutuko
balitu bezala, nahiz eta hala ez izan. Gainera, pertsonaia edo objektu
horiei kontaketan zehar berriro erreferentzia egiterakoan, haurrak unita-
te berberak darabiltza (deitikoak, 3. pertsonako izenordainak eta izen sin-
tagma zehaztuak), lehendik ere aipatuak izan direla kontuan hartu gabe
eta ondorioz, erreferentzia kateak modu desegokian eraikiz. 

Bigarren garaian, pertsonaiak edota objektuak izen sintagma zehaztu-
gabeen bidez aurkezten hasten dira haurrak. De Weckek halako aurkez-
penei “sendo” deitzen die, hau da, haurrak kontuan hartzen du entzuleak
ez dituela ezagutzen pertsonaiak eta objektuak. “Sendo” esaten denean,
funtsean esan nahi dena da haurrak komunikazio egoeraren irudikapen
osoa eraikitzen duela. Bigarren garai honetan, era berean, istorioan zehar
pertsonaia edota objektuei egindako ondorengo erreferentziak balio ana-
forikoa duten izen edota izenordainen bidez egiten dituzte. Dena dela, De
Weckek zehazten du oraindik ere garai honetan haurrek aurkezpen eze-
gokiak egiten dituztela eta ez direla gai kate anaforikoak istorio osoan
zehar mantentzeko. 

Hirugarren eta azken fasean lortzen dute haurrek pertsonaien eta
objektuen lehen aipamen guztiak modu egokian egitea eta testuan zehar
erreferentzia kateak egoki eraikitzea. Autore batzuek garai hau hamar
urte inguruan kokatzen dute (Bamberg, 1987; Hickmann, 1991)., Larrin-
gan, Idiazabal eta Garcia Azkoagaren ustez (2010), pertsonaien aurkezpe-
nak IS zehaztugabeen bidez egiteak erakusten du haurrak ez dituela maila
berean jartzen lehen aipamenak eta ondorengo berrartzeak, eta hau kon-
taketaren ezaugarria izanik, autore hauek ondorioztatzen dute adinean
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aurrera egin ahala haurrak gero eta gehiago menderatzen duela kontake-
taren zeregin diskurtsiboa.

Haurrek H2an izen kohesio trebetasunetan egiten duten garapena dela
eta, H1ean deskribatutako jabekuntza prozesu oso antzekoa ikusi da
(Kupersmit & Berman, 2001): pertsonaien lehen aipamenei dagokienez,
bederatzi eta hamar urte artean kokatu izan da baliabide zehaztugabeen era-
bilera finkatzea. Eta ondorengo berrartzeak direla eta, turkiera H1 eta H2an
6 urterekin zero anaforaren oso pareko ekoizpena ikusi du Akincik (2002).

Gure lan honetan pertsonaien lehen aipamen edo aurkezpenak bakarrik
ikertu dira. Horretarako, De Wecken (1991) azterketa galbahea darabilgu,
lehen aipamen ahulen eta sendoen arteko bereizketa eginez. Lehen aipa-
men ahulak deritze De Weckek egoera komunikatiboaren parametroak guz-
tiz kontuan hartu gabe egiten diren lehen aipamenei. Adibidez, kontalariak
pertsonaia baten lehen agerpena kontatzerakoan adierazpide zehaztu bat
ekoiztuz gero (azeria azaldu zen edo azeri hori da, adibidez), ipuinaren har-
tzaileak pertsonaia horren berri lehenagotik baduela interpretatu du. Baina
lehen aipamena denez, adierazpide zehaztugabe bat espero da (azeri bat
azaldu zen), osagai tematiko hau lehen aldiz txertatzen baita testuan. Hain
zuzen ere, lehen aipamen sendoa da hau, egoera komunikatiboaren para-
metroak osorik hartzen baititu kontuan ipuin-kontalariak.

Ikerketa honetan aurkitzea espero dugun emaitzak direla eta, bai euska-
ra H1ean eta baita H2an ere lehen aipamen ahulen nagusitasuna aurreikus-
ten dugu, alegia, batez ere hizkuntza baliabide zehaztugabeak topatzea.

3.3.5. Aditz kohesioa 

Konexio eta izen kohesioarekin batera, aditz kohesioa ere testuratze
mekanismoen barruan sartzen du Bronckartek (1996) eta oro har, testua-
ren tenporalitatearekin zerikusia duten osagai testual-diskurtsiboez ardu-
ratzen da: testuaren denbora ainguraketa eta oinarrizko denbora ezartzea,
testuan zehar denbora hori mantenduz zein aldatuz. Kontaketak direla
eta, Larringanek (1998) erliebegintza deitzen duena ere aipa liteke, hau
da, ekintza zein gertaeren arteko erlazio hierarkikoak markatzea.

Lehen hizkuntzaren jabekuntzaz egindako ikerketek erakutsi dutenez,
hiru urte inguruko haurrek istorioak orainaldian kokatzen dituzte, eta
gainera, kontaketak esku artean dituzten marrazki liburuekin eginez gero,
istorioak kontatu beharrean, marrazkien deskribapena egiteko joera dau-
kate (Berman & Slobin, 1994; Sebastian, 1989). Sei urterekin, berriz, hau-
rrak gai dira kontaketak iraganean ainguratzeko eta iraganeko oinarrizko
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denbora hori testuan zehar mantentzeko. Halaber, adin honetan dagoe-
neko haurren kontaketetan erliebegintza ageri da, alegia, istorioaren
hezurdura tematikoa osatzen duten ekintza nagusiak lehenaldiko adizki
burutuen bidez adieraztea, eta aldiz, atzeko planoak eta egoerak lehenal-
diko adizki burutugabeez adieraztea (Hess Zimmermann, 2010). 

Trebetasun diskurtsibo hauek H2an ikertu dituzten lanetara jo ezkero,
garapen prozesu nahikoa ezberdina irudika liteke. Akinci eta Kernek
(1998) erakusten dute frantsesa H2an 5 urteko haurrek orainaldian zein
lehenaldian ainguratzen dituztela Igelaren Istorioak. Nederlandera H2an
ere istorioak orainaldian ainguratuak ekoizteko joera nagusi da lauzpa-
bost urteko haurrengan (Aarssen, 2001). Halaber, adin hauetan oraindik
ere ugari dira batere aditz jokaturik gabeko marrazki etiketatze hutsak.
Eta 8 urterekin, oraindik ere orainaldiko ainguraketak nagusi dira neder-
landera H2an. 9 urtera arte ez dira gailentzen lehenaldikoak. 

Lan honetan bi aztergaitara mugatuko dugu Mattin Zaku ipuinetako
aditz kohesioaren azterketa: denbora ainguraketa eta oinarrizko denbora-
ren mantentzea. Aztertuko duguna da ea euskara H2an eta euskara H1ean
haurrek ipuinak orainaldian ala lehenaldian ainguratzen dituzten. Ipuina
lehenaldian ainguratzeak kontaketaren mundu diskurtsiboaren sorrera
ahalbidetzen du, testua komunikazio egoerako bertatik bertarako para-
metroetatik aldenduz. Behatuko dugu, halaber, ea ainguraketa denbora
hori ipuinean zehar mantentzea lortzen duten ala, aldiz, denbora haustu-
rarik gertatzen den (Dolz, 1990), denboren arteko jauzien eraginez. Den-
boraren mantentzea, ordea, kontaketetako segmentu narratiboetan baka-
rrik begiratuko dugu. Alegia, ez ditugu aztertuko zati narratiboetako eta
elkarrizketa zatietako denbora aldaketak. 

Literaturan irakurritakoaren arabera, ez litzateke batere harritzekoa
euskara H2an ekoiztutako ipuinetan denbora ainguraketa orainaldian iza-
tea eta oinarrizko denbora ere orainaldia izatea. Hala ere, litekeena da
haurren ekoizpenak biltzeko dispositiboan helduaren eredua eman izanak
agian haurrek iraganeko denborak ere erabiltzen laguntzea. Halaber, talde
honek eskolan egindako jarduerek ere eragin positiboa izan lezakete den-
bora ainguraketan eta mantentzean. Euskara H1 taldea dela eta, ipuinetan
lehenaldiko ainguraketa gehiago aurreikus liteke, eta baita ere lehenaldia
izatea ipuinetako oinarrizko denbora. 
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4 .  Emai tzak  

4.1. Kontaketarako autonomia 

Haurrek helduaren ahotik aurrez entzundako ipuina ekoizterakoan
helduaren laguntzarik behar duten ala, aitzitik, euren kabuz ipuina konta-
tzeko gaitasunik duten aztertuko dugu lehendabizi. 

1. taula. Kontaketarako autonomia maila (%)

H1 taldean ikasleen bi herenek erabateko autonomia daukate, eta H2
taldean ere ia-ia berdin (ikasle bakarra da autonomia txikia daukana).
Honek esan nahi du H2 taldeko haurrek H1 taldekoen oso antzeko gaita-
suna daukatela aurrez entzundako ipuin bat hasi eta buka goitik behera
kontatzeko. 

Hona hemen erabateko autonomia ez baina autonomia handia daukan
H2 taldeko haur baten zailtasuna:

(1) H2-66

1. H2-6: eta esan zioten / eraman e oilo-tegira / a e: (4´´) oilar
elaldoiak (=erraldoiak) txikitzeko (5´´) eta oi-lategian atera e:
esan zion m: m: e: // e: (4´´) nola esaten da hau? (seinalatuz) /

2. Heldua: a:- /
3. H2-6: a:- /
4. Heldua: ze-? /
5. H2-6: a- /
6. Haur entz.: azeria / 
7. H2-6: azeriari / atrapatu oiloak /

6 H2-6: H2 taldeko seigarren haurra. Eta 6. lerroko “haur entz.”: ipuina entzuten ari den
haurra.



Pertsonaien izenak esateko ezintasunari lotua dago kontaketarako
autonomia falta hau. Pasarte hau ez da haurraren ipuinean azeria lehen
aldiz agertzen dena (pasarte hau baino pixka bat lehentxeago bidean azeri
bat agertu zitzaion ekoiztu du), baina pertsonaien izenek sortutako arazoak
ez dira beti pertsonaia hori lehen aldiz izendatzerakoan agertzen.

Beste alde batetik, H1 taldean bakarrik agertu den autonomia arazoa
ipuin-kontaketari hasiera emateko zailtasuna da. Haur batzuek helduaren
laguntza behar izan dute kontaketaren hariari heltzeko. Behin helduaren
laguntza jasota, batere arazorik gabe jarraitu dute ipuina kontatzen. Adi-
bidez: 

(2) H1-13

1. H1-13: (bere izen-abizenak esaten ditu)
2. Heldua: ta uain kontatu ipuia (…) ederki (xx=asko)
3. H1-13: egun bate- ai! / eske ia ahaztuta nao guztiz /
4. Heldua: benga segi / has- hasi poliki poliki / 
5. H1-13: oi eske (x) (parrezka) / o:i! /
6. Heldua: benga /
7. H1-13: xx
8. Heldua: poliki poliki hasita / benga /
9. H1-13: oi! / oi! ahaztuta nao / oi! / oi! / ahaztuta nao ya /
10. Heldua: benga akordatze zea ta / poliki poliki /
11. H1-13: Matxin Zaku bizi zan bere amarekin / baserri batean /

pobe pobiak ziren/ 

Ikusten den bezala, helduak ez dio ipuineko elementu batekin lagun-
tzen, baizik eta, nolabait esateko, konfiantza eskaintzen dio haurrari (8.
eta 10. hitz hartzeetan: poliki poliki hasita; benga akordatze zea ta). Eta 11.
hitz hartzean haurrak ipuinari ekin eta bestelako arazorik gabe aurrera
egiten du. 

Ez dakargu hona autonomia txikiaren adibiderik, baina irakurleak ho -
nezkero igarriko zuen moduan, helduak etengabe esku hartu behar due-
neko kasua da. Ipuina hasi ezina, gertaera edo ekintza zehatz bat ekoiztu
ezina, pertsonaien izenak gogoratu ezina… askotariko arazoak ageri dira
autonomia txikia erakusten duten kontaketetan. Dena dela ere, H2 tal-
dean eta behin bakarrik ikusi da halakorik. 
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4.2. Eduki tematikoaren antolaketa 

Mattin Zaku ipuineko egoera, gertakari eta ekintza nagusiak ekoizten
dituzten ikertuko dugu jarraian. Ipuinaren hezurdura tematikoa planifika-
tzeko gaitasunaz ari gara hemen eta aztertuko dugu ea haurrak hezurdu-
ra hori osorik eraikitzeko gai diren ala, aitzitik, hutsuneak dituzten ipui-
nak ekoizten dituzten. Horretarako, gogora dezagun lau maila bereizi
ditugula: A mailak hezurdura tematiko osatuena adierazten du, eta beste
muturrean, C mailak hutsune ugaridun planifikazioa. Jarraian datorren 2.
taulan ikus daitekeenez, oro har, haur gutxik lortzen du Mattin Zaku ipui-
neko gertakari edota ekintza nagusiak osorik ekoiztea.

2. taula. Edukien antolaketa maila (%)

H2 taldean haurren ia herena A mailan sartzen da. Haur gehien duen
perfila da. Hortik behera daude, oso mailakatuta gainera, B1 eta B2. Eta
azkenik, edukien antolaketarako gaitasunik txikiena adierazten duen C
mailan, haurren %22 pasatxo dago, B2 mailan bezalaxe.

H1 taldekoen emaitzak ez dira H2 taldekoen mailara iristen. Haur
gehienak, ia %60, C multzoan sartzen dira. %33,4 dira B2 perfilean sail-
katutakoak, eta azkenik, ikasle bana bakarrik dago A eta B1 multzoetan
(taldearen %4 pasatxo)

Nahiz eta H2koek gaitasun garatuagoak erakutsi H1 taldekoek baino, ez
da begien bistatik galdu behar H2 taldean ere ez dela heren batera iristen
A perfileko ipuinen proportzioa, hau da, ipuinik osatuenen proportzioa.

4.3. Konexio baliabideak

Bronckarten (1996) testu arkitekturaren barruan, konexioa testuratze
baliabideen barruan sartzen da. Ipuinei dagokienez, egoeren, gertaeren
zein ekintzen arteko artikulazioa markatzea da konexioaren zeregina eta
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hori testu-antolatzaileen bidez egiten da. 3.3.3. atalean aurreratu dugun
moduan, ainguraketa eta itxiera funtzioa aztertuko ditugu batetik, eta
ipuinean zehar egoerak, ekintzak eta gertakariak lotzeko funtzioa duten
testu-antolatzaileak, bestetik. 

4.3.1. Denbora ainguraketa

Bi taldeetan haur gehienek ekoizten dute denbora ainguraketa funtzioa
duen testu-antolatzaileren bat: haurren %81,1 H2 taldean eta %75 H1 tal-
dean. 

3. taula. Denbora ainguraketa bai ala ez (%)

Hurrengo grafikoan, berriz, denbora ainguraketa egiteko ikasleek era-
bili dituzten testu-antolatzaileak agertzen dira eta ikusten da bi taldeen
artean ezberdintasunak daudela.

4. taula. Denbora ainguraketarako testu-antolatzaileak (%)

H1 taldeari dagokionez, hiru forma agertzen dira: behin batean eta egun
batean dira erabilienak (%44,5 eta %38,9, hurrenez hurren), eta dezentez
gutxiago, bazen behin (%17). H2 taldean, berriz, barietate handixeagoa
topatu dugu, H1 taldekoek erabilitakoez gain, behin batez eta behin ere
agertu direlako. Dena dela ere, denak ez dira maiztasun berarekin agertu
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H2 taldearen korpusean. bazen behin da gehien erabiltzen dena (%36,6),
behin batean baino pixka bat gehiago (%26,6), eta azken hau, berriz, behin
batez eta egun batean baino gehixeago (biak ere %16,7). Azkenik, H2 talde-
ko ikasle gutxik ekoiztu dute behin testu-antolatzailea (%3,4).

4.3.2. Itxiera

Denbora ainguraketaren kasuan bezalaxe, ipuinen itxiera aztertzera-
koan aurrena begiratu duguna da ea ikasleek ipuinak ixten dituzten testu-
antolatzaileak erabiliz. Eta bigarrenik, itxiera hori markatzeko zein testu-
antolatzaile erabili dituzten ikusiko dugu. 

5. taula. Itxieradun ipuinak vs. itxierarik gabekoak (%)

Goiko grafiko honek erakusten du aldeak daudela H2 eta H1 taldeen
artean. H2 taldean haurren %78,4k ipuinak testu-antolatzaileren batekin
edo besterekin ixten dute; H1 taldean, berriz, haurren bi herenek ez dute
halakorik egiten. Hona hemen H2 taldeko haur baten ipuinaren itxiera:

(3) (H2-2)

eta esa esan zuen Matxin Zaku / diru guztia nahi dut // eta
diru guztia eman zion / eta etxera ailegatu z: ze:nean esan
zion amari / ama! hemen dago dirua / eta Matxin Zaku eta
bere ama oso ondo bizi izan ziren / hala bazan ez bazan sar
dadila kalabazan eta atera dadila Lizarrako plazan / 

Ipuinen itxierarako testu-antolatzaileek kontaketa amaitzeko balio
dio te kontalariari. Ipuinaren azken eduki tematikoa kontatu ondoren (Ma -
ttin Zaku eta bere ama oso ondo bizi izan ziren), kontaketaren jarduera be ra
bukatu egin dela adierazten du itxierarako antolatzaileak, kasu honetan,
esapide tradizionalak. Zentzu honetan, esan liteke ipuin-kontaketaren jar-
duerarekiko nolabaiteko kontrola adierazten duela ipuina ixteak. 

Jarraian, berriz, ikasleek ipuinak ixteko erabilitako testu-antolatzaileak
zein diren ikusiko dugu. 
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6. taula. Itxierarako testu-antolatzaileak (%)

Grafikoan argi ikusten da ezberdintasuna: H2 taldeko haurren ia erdiek
ipuin-kontaketak ixteko erabiltzen diren formula tradizionaletako bat ekoiz-
ten dute. Aldiz, H1 taldean inork ez du ekoiztu halako formula tradizionalik.

H2 taldean, formula ekoizten hasi eta osatu gabe laga dutenak taldea-
ren %20 dira. Eta pixka bat gehixeago dira ipuina bukatzeko ya esta edo
eta ya ekoiztu dutenak. Azkenik, bakarren batek ipuina bukatzeko Mattin
Zaku esan du, ipuinaren izenburua, alegia. 

H1 taldean %75 inguruk bukatu da edo antzekoren bat ekoiztu du
ipuina ixteko orduan, eta %25 inguruk, berriz, ya esta edo eta ya ekoiz-
tu du. 

4.3.3. Ipuineko egoeren, gertaeren eta ekintzen arteko loturak 

Konexioari dagokion azken aztergaia gertaeren eta ekintzen arteko
loturei dagokiena da. Begiratu duguna da ea haurrek zein testu-antola-
tzaile darabiltzaten ipuineko egoeren, gertaeren eta ekintzen arteko
loturak markatzeko. 3.3.3. atalean aurreratu bezala, hemen bakarrik bi
antolatzaile mota aztertu ditugu: eta denetariko antolatzailea eta den-
borazkoak. Eta hiru maila bereizi ditugu: oinarrizkoena A maila da,
kontatutako gertakari eta ekintza guztiak eta edo eta gero antolatzaileen
bidez lotzen direnena. B mailan kokatu ditugun ipuinetan eta edo eta
gero antolatzaileez gain-ean denborazko menderagailua bezalakoak ageri
dira, ekintzen, gertaeren eta egoeren arteko loturetan berehalakotasuna
ez bestelako dimentsioak markatzen dituztenak. Azkenik, C mailan
ipuineko ekintza lokalez gain, segmentu handiagoen (pasarteak, faseak)
lotura markatzen duten antolatzaileak dituzten ipuinak sartu dira. Hona
hemen maila bakoitzaren adibide bana, hurrenez hurren: 
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(4) H2-10

eta / esan zu-en Matxu Zaku / atera otsoa! / eta en / eta
akabatu zuten denak oiloak / eta esan zuen erregea eraman
zazue plazaren erdia eta e / lotu egin zu:ten / eta / en / eta
esan zuen e / Matxuz Zaku / atera ura! / eta joan ziren eta
sua // eta esan zuen erregea e Matxu Za-ku // eta esan zuen
erre- / e: eta esan zion / erregea / zer nahi duzu Matxin
Zaku? / diru pixka bat / eta eman zion dena/

Adibide honetan ikusten da nola haurrak ipuinetako gertakari guztiak
eta antolatzailearekin lotzen dituen. Lotura guztien balio tenporala oso
ahula da eta ekintza guztiak bata bestearen ondoan kokatzen ditu, inola-
ko ñabardura tenporalik gabe. Ematen du eta antolatzailearen ekoizpena
ipuina kontatzen jarraitzeko halako makulu bat dela haurrarentzat.
Hurrengo adibidean, ordea, bada bestelako ñabardurarik:

(5) H2-27

eta / bero bero se- sentitzen zenean / ibaiari esan zion / sali  -
tu zakutik ibaia! / eta gero den gaztelua akabatu zuen // eta
gero berriz esan zion / atera zakutik! / eta / eta den gazte-
lua urez beteta jarri zen // gero / e Zaku Txiki ba erregeari
esan zion / eman dirua eta ia eman zion // eta gero ama-
rengana iritsi zenean / esan zion / ia daukagu dirua /

Ñabardura horiek –ean menderagailuak eransten dituenak dira. Ekin-
tzak nagusi diren testu zati honetan, egoera bat, atzeko plano bat sortzen
du (bero se- sentitzen zenean) eta ñabardura tenporal bat ere sartzen dio
kontaketari (amarengana iritsi zenean). Azkenik:

(6) H2-13

eta aurkitu zuen azeri batekin / nahi al duzu nirekin etorri? /
eta esan zion azeria / bai / ba sartu boltsa honetan // basoa
Matxin Zaku basoaz bidetik eta bapatean agertu zuen ibai
bat eta esan zuen / ezin naiz pasatu hemendik / eta pensatu
zuen e jartzea / e eramatea ura e bere poltsan (…) otsoa atera
zakutik! / eta koska eginez jan zuten denak / hurrengo goi-
zean e e e erregea esan zuen / erretzeko herriko plazan / eta
/ sentitu zuen bero beroa eta pentsatu zuen za e / ibaia atera
e zakutik! / ibaia atera zuen eta / eta / eta ur guztia atera zen
/ arrainak ere bai / e / e ere gaztelua kubritu zuen dena / eta
esan zuen erregea / e / e / e: / diru pixkatxo bat nahi dut /
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eta erregeak eman e hartu zuen den den dena e dirua eta
eman zion kutxa // eta joan zen bidetik eta amari ekarri zion
di- diru guztia / eta handik aurrera poz pozik bizi izan ziren

eta bidez lotzen diren ekintzak eta gertaerak nagusi dira hemen ere,
baina tartean-tartean haurrak ekintzen segida soil hori hausten duten
denbora antolatzaileak ekoizten ditu. bapatean ez da eta gero, baizik eta
agertu zuen ibai bat (“aurkitu” esan nahi du) ekintzari sorpresa edo espero
gabekoaren esanahia ere gehitzen dio. hurrengo goizean antolatzaileak ipui-
naren tenporalitatea erreferentzia berri batean txertatzen du, alegia, dena
ez da egun berean gertatzen. Halaber, pasarte berri baten hasiera ere argi
markatzen du. Eta bukaeran, eta handik aurrera. Ipuina zehaztugabeko
denbora batean sartzen du, “eternitatean” sartzen da ipuina. Garbi dago,
beraz, ez dela ekintzak bata bestearen ondoan kokatze hutsa H2-13 hau-
rrak euskara H2an egiten duena.

Hurrengo grafiko honek erakusten du H2 eta H1 taldeetako haurren
ipuinak ze mailatan kokatu diren.

7. taula. Egoera, gertakari eta ekintzen konexio maila (%)

H2 taldean ikasleen erdiek C maila kokatzeko moduko ipuinak ekoiz-
tu dituzte. Baina herena inguru (%32) mailarik oinarrizkoena den A mai-
lan kokatu da eta %16, berriz, B mailan. H1 taldean bestelako joerak
nabari dira, batez ere B eta C mailei dagokienez. A mailan H2 taldearen
oso antzera dabil (%29), baina C mailan haurren %25 bakarrik kokatu
dira. B mailan dago haurrik gehien, ia erdiak, hain zuzen ere (%46). Garbi
xamar dago, beraz, testu-antolatzaileen erabileran H2 taldekoek erakusten
dituzten gaitasunak garatuagoak direla H1ekoenak baino.
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4.4. Izen kohesioa: pertsonaien lehen aipamenak

Atal honetan ipuinetako pertsonaiak lehen aldiz aipatzerakoan hau-
rrek erabilitako hizkuntza baliabideak aztertuko ditugu. Lehendabizi,
ipuineko protagonista nagusiaren lehen aipamenak izango ditugu hizpide,
eta ondoren, bigarren mailako zenbait pertsonaiarena.

8. taula. Mattin Zakuren lehen aipamenak (%)

Grafiko honetan lehenik eta behin ikusten dena da H1 taldeko haurren
%8,7k ez dutela ipuinaren hasieran Mattin Zaku aipatu ere egiten.
Hurrengo adibide honetan, esaterako, esan zion adizkiaren laguntzailean
topa genezake ama ez den beste pertsonaia baten arrastoren bat, baina
haurrak ez du bestelako zehaztapenik ematen: 

(7) H1-22

behin batean esan zion bere amak / erregien gaztelura juteko /

Ez da halakorik topatu H2 taldearen ipuinetan, haur guztiek, nola edo
hala, aipatzen dute-eta Mattin Zaku pertsonaia nagusia.  

Grafikora bueltatuta, H2 taldean gehiago dira lehen aipamen ahulak
egiten dituztenak (%46), lehen aipamen sendoak egiten dituztenak baino
(%32,4). Azkenik, haurren %21,6k bestelako lehen aipamenak egiten ditu.
Hona hemen lehen aipamen sendo baten adibidea:

(8) H2-5

behin batean Mattin Zaku izeneko mutil bat bizi zen bere
amarekin /

Kontalariak ipuinaren hasieran pertsonaia nagusiaren aurkezpena egi-
ten du, mutil bat-ekin osagai tematiko berri bat txertatuz. 

H1 taldera begiratuz gero, grafikoan ikusten da H2 taldean baino
dezentez haur gutxiagok ekoizten dituela lehen aipamen sendoak (%12,5).
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Eta H2 taldean baino askoz nabarmenagoa da lehen aipamen ahulen por-
tzentajea (%62,5). Azkenik, bestelako lehen aipamenen portzentajea H2
taldearena baino pixka bat apalagoa da (%17,7).

Bigarren mailako pertsonaien artean, azeria, otsoa eta ibaiaren lehen
aipamenak izango ditugu aztergai. Ibaia izaki “bizigabea” izanik ere, Ma -
ttin Zaku ipuinean nolabait antropoformizatua ageri da, azeria eta otsoa-
rekin batera pertsonaia nagusiaren laguntzaile rola hartzen baitu. 

9. grafikoan ikusten denez, lehen aipamen sendoen portzentajea gu -
txie nez %40tik gorakoa da kasu guztietan. Beraz, pertsonaia nagusiaren
lehen aipamenak egiten baino hobeki moldatzen dira bigarren mailako
pertsonaiekin, bai H2 taldekoak eta baita H1ekoak ere. De Wecken (1991)
lanean ere emaitza berbera jasotzen da, alegia, bigarren mailako pertso-
naietan lehen aipamen sendo gehiago ikusten dela pertsonaia nagusiaren
kasuan konparatuta.

9. taula. Azeria, otsoa eta ibaiaren lehen aipamenak (%)

Grafikoan ikusten den beste emaitza bat da pertsonaia hauen artean ere
aldeak daudela. Bi haur taldeak batera hartuta, dirudienez azeriaren lehen aipa-
menetan ikusi da aipamen sendorik gehien. Eta taldeak konparatuta, berriz,
azeriaren eta batez ere otsoaren kasuan H2 taldean lehen aipamen sendoen
portzentajea altuagoa da H1 taldean baino. Aldiz, ibaiari dagokionez, H1 tal-
deko lehen aipamen sendoen portzentajea altuagoa da H2koa baino. 

4.5. Aditz kohesioa

3.5. atalean azaldu dugun moduan, aditz kohesio baliabideek testuaren
tenporalitatearekin daukate zerikusia, esaterako, testua denboran aingura-
tzea (testu-antolatzaileekin batera), testuaren oinarrizko denbora ezartzea
eta testuan zehar denbora hori mantentzea ala aldatzea aditz kohesioaren
barruan sartzen da. 
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Aztergai ditugun H1 eta H2 taldeetako ipuinen aditz kohesioaz nabar-
mendu nahi dugun lehen emaitza da ipuin guzti-guztietan oinarrizko aditz
denbora lehenaldia dela. Alde honetatik, ekoizpen guztiek daukate, argi
eta garbi, “ipuin itxura”. Ez dago, adibidez, orainaldian ekoiztutako “des-
kribapen testu itxurako” ekoizpenik.   

Ipuinen ainguraketa dela eta, H2 taldeko zein H1 taldeko haur guztiek
lehenaldiko aditzak erabiliz lehenaldian ainguratzen dituzte ipuinak. Le -
he naldiko denbora hori ipuin guztian zehar mantentzen dute (orainaldiko
elkarrizketa zatiak aparte utzita, noski), gainera, H2 taldeko %89k. Gai-
nontzeko %11k lehenaldiko denbora hori orainaldirako jauziekin hausten
dute. H1 taldeari dagokionez, %79k lortzen dute lehenaldiko denbora
ipuinean zehar mantentzea. Jarraian datorren adibidean ikusten da nola-
koak diren lehenaldi-orainaldi jauzi horiek:

(9) H1-10

hurrengo goizean / joan tzen eta / bidian / en aurkitu
zuen azeri bat / eta esan tzion nora doan eta / erregeare-
na doala / eta zakuan sartu zuen /

Denbora haustura deitzen denaren adibide ohikoa da, doan adizkiak
lehenaldiko denboraren mantentzea hausten baitu. 

Aipagarria da, bestalde, H2 taldean gertatzen den fenomeno bat: hau-
rrak konturatu egiten dira aditzaren denbora ez dutela behar bezala ekoiz-
tu eta euren burua zuzentzen dute. H1 taldean, aldiz, ez da horrelako
“auto-zuzenketarik” ikusi. Hona hemen adibide bat:

(10) H2-9

eta esan zion Matxin Zaku e ea nahi baduz- nahi z-nahi
ba-zu: duzu / nahi

bazuen etorri / eta esan zion baietz / 

5 .  Emai tzen  ez taba ida  e ta  ondor ioak

Lan honen xede nagusia euskara H2 duen bost urteko haur talde baten
ipuin-kontaketarako diskurtso gaitasunak aztertzea izan da. Etxetik eus-
kaldun eta ingurune euskaldunean bizi diren haurren kontaketak ere
aztertu dira, nolabaiteko erreferentzia talde gisa. Haurren ekoizpenetan
diskurtso alderdiak behatzeko erabili dugun eredua Bronckarten (1996)
tes tu arkitektura izan da.   

Kontaketarako autonomiari dagokionez, bai euskara H1dun haur ge -
hienek eta baita H2dun gehienek ere autonomia oso aurreratua daukate.
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Aurreikuspenak bete dira, hortaz. Ziurrenik, ipuinak ekoizteko dispositi-
boak lagunduko zuen halako emaitzak lortzeko orduan.  Dena dela ere,
autonomiaren emaitza hauek erakusten dute bost urterekin ipuin-konta-
keta jardueraren erabateko monologizazioa ez dutela haur guztiek lor-
tzen, ezta H1ean ere. Eta hori aurrez kontaketa jardueraren eredua jaso-
ta eta marrazkien laguntza izanda. Nolabait baieztatu egiten da bost urte-
ko adinean hasten direla haurrak kontaketarako autonomia maila
aurreratua lortzen (Serra et al., 2000), baita H2an ere. 

Ipuinetan hurrengo aztergaia edukien antolaketa izan da, alegia, ea hau -
rrek zenbaterainoko gaitasuna daukaten Mattin Zaku ipuinaren hezurdura
tematikoa modu oso eta osatuan ekoizteko. Emaitzetan ikusi dugunez, oro
har, haur gutxi dira ipuineko edukiak modu osoan eta antolatuan ekoizten
dituztenak. Baina gutxi horietatik gehien-gehienak euskara H2 duten hau-
rrak dira. Aurreikusten zen adin honetan haurrek ez lortzea ipuineko edu-
kiak modu osatuan antolatzeko gaitasunik. Halaber, euskara H2 duten hau-
rrek emaitza hobeak lortzea ez da hain harritzekoa, eskolako kontaketa jar-
dueretan zertxobait landua baitzen edukien antolaketa (Manterola, 2011). 

Konexio baliabideak aztertu dira hirugarrenik, eta horien barruan, ze -
hazki, ainguraketa eta itxierarako testu antolatzaileak, batetik, eta egoera,
gertaera eta ekintzen arteko loturak markatzeko denbora antolatzaileak,
bestetik. Ainguraketa funtzioa dela eta, ikusi dugu haur gehienek ekiten
diotela ipuina kontatzeari, testua bertatik bertarako komunikazio egoera-
ren parametroetatik “askatuz”, alegia, mundu diskurtsibo narratiboa sor-
tuz (haurren %81 euskara H2n eta %75 H1en). Euskara H2 duten haurrek
operazio diskurtsibo hori bazen behin eta behin batean testu-antolatzaileekin
bidez egiten dute gehien bat. H1 taldeko haurrek, berriz, behin batean eta
egun batean darabiltzate batez ere. Bi taldeen emaitzek antzekoak dirudite,
baina agian aipa liteke H2 taldeko haurrek ipuinen ainguraketa funtziora-
ko forma espezifikoak diren bazen behin eta behin batean gehiago darabil-
tzatela, izan ere, H1 taldekoen %40k egun batean ekoizten dute aingurake-
tarako. Eta testu antolatzaile hau, ainguraketarako baliagarria dela ukatu
gabe, ipuinaren barruan bestelako loturak markatzeko ere erabiltzen da,
esate baterako, hasierako egoeraren fasearen eta desorekaldiaren arteko
trantsizioa markatzeko. Honekin guztiarekin adierazi nahi genukeena da
funtzio jakinetarako forma espezifikoen ekoizpena diskurtso gaitasunen
garapen zantzu modura har genezakeela. Eta alde horretatik, eman leza-
ke H2 taldeko haurrak ainguraketarako formen espezifikotasunaz jabe-
tuak direla, H1 taldekoak baino pixka bat gehiago.

Itxierarako testu-antolatzaileen ekoizpenean are nabarmenagoa da
hizpide dugun formen espezifikotasuna, eta berriro euskara H2 duten
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haurren alde. Dena dela, azpimarratu behar da lehenik eta behin H2 tal-
deko haurren %78 pasatxok ipuin-kontaketa ixten dutela, era bateko edo
besteko testu-antolatzaileak erabiliz horretarako. Aldiz, H1 taldean por-
tzentaje hori soilik %33koa da. Eta kontaketa ixten duten haurren kasuan,
H2 taldean hala bazan ez bazan / sar dadila kalabazan… esapide tradiziona -
la da erabiliena (% 44,8), beste %20,7k ere esapidea ekoizten duten, bai -
na ez osorik. Eta ikusi dugu, halaber, ikasleen ia laurdenek (%24,1) yasta
edo ya darabiltela. H1 taldean oso bestelako emaitzak aurkitu dira, haur
bakar batek ere ez baitu ipuin-kontaketa ixteko esapide tradizionalik
ekoiztu, ez osorik eta ezta zatika ere. bukatu da (%75) eta yasta edo eta ya
dira euskara H1 duten haurrek erabilitakoak. Formen espezifikotasunera
bueltatuta, azpimarratu behar da euskara H2 duten haurrek ipuinetan
itxierarako testu-antolatzaile espezifikoen jabekuntza euskara H1dun
haurrek baino aurreratuagoa daukatela. 

Konexio mekanismoen azken aztergaian ere H2 taldearen aldeko
emaitzak ikusi dira. Ipuineko egoera, gertakari eta ekintzen artean den-
borazko lotura zehatzagoak eraiki dituzte H1 taldekoek baino. Ipuineta-
ko faseen arteko trantsizioak denbora balio oso murritza duen gero anto-
latzailea etengabe erabili ordez, hurrengo egunean edo bat-batean bezalako
formak gehiago agertu dira H2 taldean (haurren %51,3) H1 taldean
baino (haurren % 25). Dena dela ere, ez da ahaztu behar bi taldeetan hau-
rren %30 inguruk eta edo eta gero antolatzaileak bakarrik ekoiztu dituzte-
la denbora erlazioak markatzeko. 

Beste ikerketa batzuetan ikusitako emaitzak (Akinci, 2002; Lambert,
2003; Viberg, 2001) kontuan hartuta, eta geuk egindako aurreikuspeneta-
ra bueltatua, argi dago H2 taldeak erakusten duen konexio baliabideen
garapena nahikoa aurreratua dela bospasei urteko adinerako. Pentsa lite-
ke eskolan ipuinetako konexio mekanismoak lantzeko egindako jarduerek
zeresana izan dezaketela emaitza hauetan (Manterola, 2011).

Izen kohesio baliabideen azterketa pertsonaia nagusiaren eta bigarren
mailako hiru pertsonaien lehen aipamenetara mugatu dugu. Mattin Zaku
pertsonaia nagusia dela eta, oro har, ikusi dugu haurrek ez dutela lortzen
egoera komunikatiboak eskatzen duen bezalako lehen aipamen zehaztuga-
beak egitea. Hala ere, H1 taldean (% 12,5) baino lehen aipamen egoki gehi-
xeago ikusi da H2 taldean (% 32,4). Bigarren mailako pertsonaien artean,
berriz, Mattin Zakuren kasuan baino lehen aipamen zehaztugabe gehiago
ekoiztu dute haurrek, bai euskara H1dunek eta baita H2dunek ere, oro har.
Beraz, gure aurreikuspenak baieztatu egin dira eta emaitzak bat datoz De
Weckek (1991) erakutsitakoekin, alegia, 5 urterekin lehen aipamen ahulak
nagusi direla, baina era berean, pertsonaia nagusiarekin konparatuz, biga-
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rren mailako pertsonaien lehen aipamenek emaitza hobeak erakusten dituz-
tela. Hala ere, aipagarria izan liteke Mattin Zaku pertsonaiaren lehen aipa-
men sendo gehiago aurkitu izana H2 taldean H1 taldean baino.   

Azken aztergaiak aditz kohesioari lotutakoak izan dira. Beste lan ba -
tzuetan oinarrituta (Akinci & Kern, 1998; Aarssen, 2001), gure aurreikus-
pena zen H1 taldeko haurrek iraganean ainguratuko zutela ipuina eta
oinarrizko iraganeko denbora hori mantenduko zutela ipuineko segmen-
tu narratiboetan zehar. Aldiz, H2 taldeko haurrek ainguraketa orainaldian
egitea eta oinarrizko denbora ere orainaldia izatea espero zitekeen. Emai-
tzek, ordea, erakutsi dute haur guzti-guztiek lehenaldian ainguratzen
dutela ipuina eta oinarrizko denbora ere lehenaldia dela. Denboraren
mantentzea aztertzerakoan, zati narratiboetan lehenalditik orainaldirako
denbora haustura gehiago ikusi da H1 taldean H2 taldean baino.

Aditz kohesioko emaitza hauek bereziki argi erakusten dute ikerketa-
rako dispositiboek zenbateraino baldintza lezaketen haurren ekoizpena
eta adina ez dela bere horretan faktore bakarra haurren ekoizpenek isla
ditzaketen hizkuntza gaitasunak azaltzeko orduan (Gonnand & Jisa, 2000,
Skehan & Foster, 1999). 

Lan honetako auzi nagusia, ordea, euskara H2 duten haurren gaitasun
diskurtsiboak aztertzea izan da, zehazki, ipuinak ekoizteko gaitasun dis-
kurtsiboak aztertzea. Eta euskara H1 duten haurren kontaketak ere azter-
tu ditugu, nolabait kontrasterako datuak izateko eta ikusteko zein diren
diskurtso gaitasunen jabekuntzaren antzekotasunak eta aldeak euskara H1
eta haurtzaroko H2 edo H2g-ren artean (Almgren et al., 2008a; Ezeiza-
barrena et al., 2009).

Aztertutako gaitasun diskurtsiboek ez daukate 5 urterekin garapen
maila berbera: kontaketarako autonomia nahikoa aurreratua dago, baina
edukien antolaketa, konexio edota izen kohesiorako baliabideen jabekun-
tza inondik ere ez dela “bukatu” argi dago. Eta hau talde bakoitzaren
emaitzetan ikusi da, alegia, bai H1ean eta baita H2an ere. 

Baina taldeak konparatzen hasita, H1ean ez dugu ikusi H2an baino
gaitasun aurreratuagorik 5 urterekin. Kontaketarako autonomian parean
dira, eta baita izen kohesioan eta aditz kohesioan ere. Baina edukien anto-
laketan eta konexioan gaitasun aurreratuagoak topatu ditugu H2 taldean.
Egia da H2 taldearen barruan ere aldakortasuna handia dela, baina ezin
uka, dagoeneko bost urterekin, ipuin-kontaketak genero gisa dituen beha-
rrizan diskurtsiboen jabekuntzan aurrerapauso nabarmenak ikusi direla.
Izan ere, Garcia, Idiazabal eta Larringanek (2009)  8 urteko umeen ipui-
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netan ikusitako gaitasun diskurtsiboak dagoeneko 5 urteko haur batzuen
ipuinetan suma litezke, euskara H2an gainera. 

Diskurtso gaitasunetako emaitza hauen aldean, bestelakoak ikusi dira
aditzeko komunztadura marketan eta ergatiboaren ekoizpenean, H1 eta H2g
bereiztekoan, H2g-an H1ean ikusten ez diren zailtasunak ageri baitira. Lite-
keena hizkuntzaren dimentsioaren arabera, H1 eta H2g-ren arteko bereiz-
keta modu diferentean egin behar izatea. Baina ez gara ari gramatika
(komunztadura, ergatiboa) eta diskurtsoa (autonomia, konexioa…) be reiz -
teaz. Aitzitik, 2.2. atalean iradoki bezala, aditz komunztadura eta ergatiboa-
ren ekoizpenak izen kohesioarekin lot litezke agian, morfema horien bidez
ipuineko pertsonaien eta objektuen erreferentziak markatzen baitira. Beraz,
komunztaduran eta ergatiboan arazoak izateak litekeena da izen kohesio
gaitasunetan eragitea, eta hori H2g-ren kasuan H1ean baino gehiago.

Gure lanean ikusi ditugun H2g-ren aldeko diferentzietara bueltatuta, ez
dirudi zeregin erraza denik arrazoiak aurkitzea. Baina eskuragarrien dugun
azalpena eskola jarduerei lotua dago. Bi taldeetako haurrek ikaskideen
aurrean ipuinak kontatzen jarduteko nolabaiteko ohitura zuten, baina ipui-
naren elementu diskurtsibo zehatzen gaineko lanketa didaktiko zehatzak
euskara H2dunek gehiago egin zituzten. Are gehiago, lanketa horietan ipui-
neko atalen ekoizpena eta konexio baliabide batzuk landu ziren. Hala ere,
jarduera didaktiko horien eragina H2 eta H1en arteko alde horiek azaltzeko
“hautagai” ona izanik ere, ikerketa dispositibo esperimental zehatzagoen
beharra aipatu behar da (Manterola, 2011). Halaber, H2 taldekoen ekoizpe-
nak ikasturte bukaeran eta H1 taldekoenak ikasturte hasiera aldera bildu
izana ere kontuan hartu behar da. Ez adinaren ikus pegi hutsetik soilik, bai-
zik eta batez ere, denbora tarte horretan H2dun haurrek askotariko ipuin-
kontaketa jarduerak egingo zituztelako, haur hezkuntzan ohikoa denez. Ez
dakigu halakoen eragina zein izan litekeen, baina badakigu diskurtso gaita-
sunen jabekuntzan, nahikoa ez bada ere, aritze hutsak berak ikaskuntza
bidera dezakeela (Idiazabal & Larringan,1999).

Beraz, oraindik ere urrun xamar gaude euskara H2ren jabekuntzan
diskurtso gaitasunen garapena azal dezaketen osagaiak zein diren zehazki
ezagutzetik. Baina lan honetan euskara H2 duten haurrengan ikusitako
ipuin-kontaketarako diskurtso gaitasunak kontuan hartuta, gure iradoki-
zuna da adinaren eta testuinguru soziolinguistikoaren osagaiei eskola (oro
har) eta jarduera didaktikoak (zehazki) gehitu beharko litzaizkiekeela. 
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