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Lan honetan euskal eskolaren egungo erronka handienetakoa den ikasle etorki-
nen euskaldun tzea azter tzen da. Zehazki, adin ezberdineko sei ikasle etorkinen 
euskararen ikaskun tza azter tzea da helburua, horretarako, ikasleek testugenero 
batean (ipuinkontaketan) dituzten trebetasunak eta zailtasunak aztertuz. Hizkun
tzaren alderdi testualdiskur tsiboak eta gramatikalak dira aztergai. Emai tzek 
erakusten dute ikasleek, oro har, ipuin-kontaketarako hainbat trebetasun testual-
diskur tsibo (kontaketarako autonomia, planifikazioa) bereganatu dituztela eta bai-
ta euskal gramatikaren ezaugarri bat ere (ergatiboa). Baina ikasleen artean dauden 
aldeak ere nabarmen tzen dira. Ondoriozta tzen da ikasle etorkinen euskarazko tre-
betasunen a tzean D ereduko eskola tzea dagoela, baina baita eskolaz kanpoko ingu-
ru euskaldunaren eragina ere.1

Hi	tz-gakoak: ikasle etorkina, euskararen ikaskun tza, murgilketa, ipuinkontaketa.

Este artículo aborda uno de los retos actuales de la escuela vasca: el aprendizaje 
del euskera por alumnos inmigrantes. Se trata de analizar el aprendizaje del euske-
ra en seis alumnos inmigrantes de diferentes edades, partiendo de las capacidades 
y dificultades que muestran estos alumnos en la producción de un género textual 
preciso: la narración oral de cuentos. Se estudian elementos discursivotextuales y 
gramaticales. Los resultados reflejan que, en general, los alumnos se han apropiado 

1 Ikerketa hau EHUren ikasleen tzako lankide tza-beka bati esker eta honako ikerketa-proiektuen 
lagun tzarekin egin da: UPV/EHUko (9/UPV 00033.13013614/2001), Eusko Jaurlari tzako (IT
26207), eta MEC/MICINN eko (BFF200305196; HUM2006  11862 ; FFI 2009 – 13956 ).
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de capacidades textualesdiscursivas de la narración oral como la autonomía narra-
tiva y la planificación, y también de propiedades gramaticales del euskera como la 
marcación del caso ergativo. Sin embargo, también se resaltan las diferencias entre 
los alumnos. Las conclusiones apuntan a la escolarización en euskera (en inmer-
sión) y también al entorno social euskeraparlante entre los factores clave para el 
aprendizaje del euskera por alumnos inmigrantes.

Palabras	clave: alumnos inmigrantes, aprendizaje del euskera, inmersión, narra-
ción de cuentos.

Ce travail étudie le plus grand défi de l’école basque qu’est l’apprentissage du 
basque des élèves immigran ts. Plus précisément, il s’agit d’étudier l’apprentissage du 
basque chez six élèves immigran ts d’âges différen ts, en étudiant pour cela les capacités 
et les difficultés que ces élèves rencontrent dans un genre de texte précis (le conte). 
Sont étudiés les aspec ts discursifs et grammaticaux de la langue. Les résulta ts nous 
montrent que les élèves ont en général assimilé une certaine capacité discursive pour 
le conte (autonomie dans le récit, planification), ainsi qu’une marque grammaticale 
(l’ergatif). Apparaissent également d’autres différences entre les élèves. On en conclut 
que tant l’enseignement du basque par immersion que le contexte sociolinguistique 
basque parlant favorisent le dévelopment du basque chez ces élèves immigrants.

Mo	ts-clés : élève immigrant, apprentissage du basque, immersion, conte.

This paper examines the learning of Basque in immigrant studen ts, which is one 
of the biggest challenges that has to be addressed by the Basque school today. 
Specifically, the aim is to analyse the learning of Basque of six immigrant studen ts 
of different ages, and to do so by analysing the studen ts’ competence and difficulties 
in one text type (storytelling). The textualdiscursive and grammatical aspec ts of 
the language were then examined. The resul ts show that the studen ts have largely 
acquired certain textualdiscursive skills for storytelling (autonomy in the telling, 
planning), as well as one of the features of Basque grammar (ergative). But the 
differences between the studen ts are also clear. The conclusion reached is that 
crucial roles in immigrant studen ts’ Basque competence are played by being 
schooled in the D [Basquemedium] education model and by the influence of the 
Basque speaking environment ou tside school.

Key	Words: immigrant student, learning of Basque, immersion, story telling.
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1. Sarrera

Lan honen helburua murgilketa bidez eskolatutako eta herri euskaldun 
batean bizi diren ikasle etorkinen euskararen ikaskun tza azter tzea da. Tes-
tuinguru eta baldin tza oso jakin batean euskaldun tzen ari diren ikasleez 
jardungo dugu, beraz. Inguru euskaldunean bertakotuz eta eskolan ere dena 
euskaraz eginez ikasle etorkinek euskaraz lortutako trebetasunak ikertu 
nahi ditugu. Horretarako, ikasleek ahoz ekoiztutako ipuinak izango dira 
aztergaiak.

Etorkinen etorrerak eskolaren eremuan orain arte ezezagunak edo lan-
dugabeak ziren hainbat auzi sortu du. Esate baterako, hor dago eskolakul-
turaren auzia. Jatorrizko lurraldean hemen bezalako eskola tzearen kultura-
rik ez duten ikasleak bertako eskola-kulturara ohi tzea ez da lan samurra. 
Ikasle iri tsi berriak eskolak gure gizarteetan daukan paperaz jabe tzea beti ez 
da dirudien bezain begien bistakoa, edo iri tsi berria «ikasle bihur tzea» bera 
ere askotan zaila gerta daitekeen prozesua da. Beste auzi nagusi bat, eta 
artikulu honi oso lotua dagoena, hizkun tzena da. Europako Parlamentuak 
nabarmen tzen du etorkinak integratuko badira, fun tsezkoa dela harrera 
hizkun tzak ikastea (1998, E txeberria eta Elosegiren lanetik (2009) hartua). 
Etorkinak har tzen dituen gizarteko hizkun tza edo hizkun tzak ikasi gabe, 
nekez bertakotuko da kanpotik datorrena.

Hari honi tiraka, eskolako hizkun tzaren garran tzia ere nabarmen tzen da. 
Eskolan erabil tzen den hizkun tza mendera tzea oso baldin tza garran tzizkoa 
da eskolan emai tza onak lor tzeko. Ha tsarre honek edozein ikasleren tzat 
balio du, noski, baina garran tzia berezia har tzen du etorkinen kasuan, sarri-
tan, eskolara txikitan ez baina beranduxeago iristen baitira. Ondorioz, iri tsi 
berritan mendera tzen ez duten hizkun tza batean euren adinerako beha-
rrezkoak diren eskola-edukiak barnera tzea ez da batere lan samurra.

Ha tsarre hauek euskal eskolaren testuingurura dakar tzate E txeberria eta 
Elosegik (ibid.), euskal eskolak ikasle etorkinekin dituen erronkak honela 
laburtuz: batetik, ikasle etorkinek euskara ikastea; bestetik, jatorrizko 
hizkun tzak manten tzea; eta noski, eskolan arrakasta lor tzea, honek berma-
tzen baititu gizarte eta lan integrazioa.
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Ikasle etorkinen eskola tzean kontuan hartu beharreko beste alderdi bat da 
ikasle etorkina ikaslemota berria dela hizkun tzei dagokienean, edo behin tzat, 
orain arte oso hedatua ez zegoen ikaslemota dela: e txetik ez euskaldun eta 
(kasu askotan) ezta gaztelaniadun ere ez diren ikasleak dira, eta gainera, eus-
kararen (eta askotan, gaztelaniaren) ikaskun tza lehen haur tzaroan ez baizik 
eta (kasu askotan) lehen hezkun tzan edo beranduago hasten dute.

Dudarik gabe, ikasle etorri berri hauek euskaraz zer nolako maila lor tzen 
duten jakitea fun tsezkoa da ikasle hauei behar bezalako irakaskun tza 
eskain tzeko. Eremu honetan koka tzen da gure lan txo hau. E txeberria eta 
Elosegiren (ibid.) lana ere beste ekarpen bat da zen tzu honetan. Lehen 
hezkun tzan eskola tzen hasitakoek ez bezala, txikitatik eskolatutako haur 
etorkinek bertako ikasleen pareko emai tzak lor tzen dituzte ahozko zein ida-
tzizko ulermen eta adierazpen frogetan.

Gure ikerketan parte hartu duten ikasleak murgilketa bidez eta oso tes-
tuinguru euskaldunean bertako tzen ari dira. Interesgarria gerta liteke jaki-
tea halako baldin tzetan gureratutako ikasleek euskaraz nola egiten duten 
iker tzea. Gainera, abian ditugun beste lan ba tzuekin batera (Beloki et al., 
2005; Almgren et al., 2008; pren tsan; Idiazabal & Manterola, pren tsan), 
murgilketa bidezko euskararen ikaskun tzaren ikerketan sakon tzeko aukera 
emango digu.

Sarrera honen ondotik, etorkinen eskola tzeaz hainbat datu emango 
dugu, gure ikerketa immigrazioaren fenomeno berri honetan koka tze alde-
ra. Hirugarren atalean zehar gure datubilketa aurkeztuko ditugu: besteak 
beste, datuak non bilduak izan diren, ikasleen ezaugarriak zein diren eta 
ikasleen ekoizpenak bil tzeko zein bitarteko erabili dugun. Laugarren atala 
ikasleen ekoizpenak azter tzeko izango da. Eta bosgarren puntuan ikasleen 
azterketetatik ateratako emai tzak eztabaidatuko ditugu. Aurrera begirako 
hausnarketa txo batekin i txiko dugu lan hau.

2. Immigrazioa	eta	eskola	tzea

Azken urte hauetan batez ere, Hego Euskal Herriko etorkinen kopuruak 
gora egin du nabarmen. Zehazki, 1998 eta 2008 artean, 200.000 etorkin 
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iri tsi dira lau herrialdeetara, biztanleen %1 baino gu txiago izatetik ia %5,6 
izatera pasatuz (Aierdi, 2008).

Osa eta Aierdi berak liburu honetan bertan ida tzitako orrialdeetan azal-
tzen da gertakari honek euskararen egoerari zenbateraino eta nola eragiten 
dion. Nabarmen liteke, esaterako, etorkinak euskarak indar gu txi duen gu-
neetara etorri direla batez ere. Ondorioz, gehienek euskararekin duten kon-
taktua urria da, batere izatekotan.

Eskola tzea dela eta, lehendabizi azpimarratu behar dena da etorkinen 
gu txiengoa doala eskolara (zeha tzago esanda, derrigorrezko eskolaldira), 
etorkinen bi herenek 20 eta 44 urte arteko adina baitute. Eskolara doaze-
nen artean, Euskal Autonomia Erkidegoan A eredua da gehien aukera tzen 
dena (%41). B ereduan etorkinen %29 dago eta D ereduan, berriz, %30. 
Datu hauek, ordea, asko alda tzen dira herrialdearen arabera, ereduen auke-
raketan eragina daukalako herrialde bakoi tzeko ereduegiturak. Adibidez, 
Gipuzkoan D ereduan dago etorkinen %51, baina kontuan hartu beharra 
dago Gipuzkoan A eredua ez dagoela batere hedatua eta ondorioz, ikasle 
etorkinak B eta D ereduetara bidera tzen direla. Aldiz, Bizkaian baina batik 
bat Araban, askoz ere gehiago dira A ereduan ikasten duten haur etorkinak.

Immigrazioak Hego Euskal Herrian daukan banaketa eta presen tzia iku-
sita, ondoriozta genezake gure ikerketa honetan azter tzen dugun populazioa 
joera nagusitik kanpo dagoela: euskara oso presente dagoen herri batean 
bizi dira eta eskola tzeeredua D dute. Beraz, gogoan izan behar da jarraian 
aurkeztera goazenak ez duela inondik inora ere Euskal Herriko ikasle etor-
kinen gehiengoaren kasua azal tzen. Dena dela ere, baldin tza jakin eta ze-
hatz ba tzuetan euskaldun tzen ari den ikasle-talde batek zer-nolako euskara 
trebetasunak lor tzen dituen eraku ts dezake. Baldin tza zeha tz horiek zein 
diren hurrengo atalean azalduko dugu.

3. Ikasle	etorkinen	euskara	aztergai

Lau azpiataletan banatu dugu ikerketaren aurkezpena. Lehendabizi ikas-
leak bizi diren testuinguru soziolinguistikoa zehaztuko dugu. Ondoren, 3.2. 
atalean, ikasle etorkinen eskola tzea azalduko dugu. Ikasle bakoi tzaren datu 



1516 MAnterolA, I. eta lArdiZAbAl, E.: Haur etorkinen euskara: eskolaren eta ...

Euskera. 2009, 54, 3. 1511-1535. Bilbo
issn  0210-1564

zeha tzak 3.3. atalean eman ondoren, ikasleen ekoizpenak bil tzeko disposi-
tiboa aurkeztuko dugu.

3.1. Testuinguru	soziolinguistikoa

Aztergai ditugun ikasleak Seguran bizi dira. 1.300 biztanle inguru dituen 
herri oso euskalduna da Segura.

1.	grafikoa.	 Euskara gaitasuna, 2001
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Iturria: Euskararen Datu Basea (www.soziolinguistika.org/edb/). Egileek egokitua.

Goiko grafikoan ikus daitekeenez, euskararen ezagu tza por tzentajea oso 
handia da Seguran. Euskal Herriko herririk euskaldunenetakoa da Segura. 
Izan ere, Euskal Herrian euskaldunen por tzentajea %30era iristen ez den 
bitartean, Seguran ia %90ekoa da. Segura Goierri eskualdean dago, eta 
Goierrin ere asko dira euskara dakitenak. Ez Seguran bezainbeste, baina 
Euskal Herriko eskualderik euskaldunenetakoa bada. Izan ere, Zegama, Ze-
rain, Idiazabal, Mutiloa edo Ormaiztegi herri oso euskaldunak dira. Aldiz, 
Beasain eta Ordizia, Goierriko herririk hazienak, erdaldunagoak dira.

Gure ikerlan honetan haurrak ditugunez aztergai, interesgarria izan dai-
teke Seguran haurren hizkun tza gaitasuna zertan den jakitea. Jarraiko gra-
fikoak erakusten duen moduan, Segurako haur gehien gehienek (ia %90ak) 
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dakite euskara; euskaldunak eta ia euskaldunak batera hartuta, ia %100era 
iristen da por tzentajea.

2.	grafikoa.	 Euskara gaitasuna Segurako haurrengan (2  14 urte), 2001
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Iturria: Euskararen Datu Basea (www.soziolinguistika.org/edb/)

Euskararen erabileraren datu zeha tzik ez badakigu ere, pen tsa liteke apur 
bat baxuagoa dela. Gainera, azkenaldian Segurara inguruko herri erdaldu-
nagoetako jendea etorri da eta litekeena da horrek apur bat jai tsi izana 
euskararen erabilera. Hala ere, euskaren erabilera handia da Seguran.

Euskara da kaleko hizkun tza nagusia. Umeen artean, gazteen artean, hel-
duen artean, eta belaunaldien artean ere euskara da hizkun tza nagusia. E txe 
gehienetan euskaraz egiten da. Aisialdia ere euskaraz da Seguran: eskolaz 
kanpoko jarduerak, eskolakirola, esaterako, euskaraz egiten da. Kirol elkar-
teetan ere, oro har, euskaraz egiten da eta udako udaleku irekiak ere eus-
kara hu ts-hu tsean izaten dira.

Ziurrenik, euskararen erabilera handi honi esker dago bizibizirik Segurako 
euskara ere. Belaunaldien arteko transmisioak tinko dirau, eta hau adierazle 
baliagarria izan liteke euskarak Seguran duen biziindarra neur tzeko.

Aisialdia, lagunartea edo e txea bezalako ahozko esparru informaletan ez 
ezik, esparru formaletan ere euskara asko erabil tzen da. Esaterako, bada 
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Seguran irrati bat, Segura Irratia, eta honek ere ia dena euskaraz ekoizten 
du. Ikusen tzunezkoetan, Euskal Telebistako lehen kateaz gain, eskualdeko 
telebista kate bat ere bada, Goierri Telebista. Hemen ere den-dena euskaraz 
ekoizten da, ia salbuespenik gabe.

Ida tzizko hizkun tzari dagokionez ere euskararen erabilera nabarmena da 
Seguran, bai esparru informalean, baita formalean ere. Hedabideei dago-
kienez, pren tsa ida tzia euskaraz badago, gaztelaniazkoarekin batera. Badi-
tugu tokiko ida tzizko hedabideak ere, Goierriko Hi tza eta Goierritarra, bes-
teak beste. Hauek ere euskara hu tsean dira. Horrez gain, hizkun tza paisaia 
ere (seinaleak, komer tzioetako errotuluak, publizitatea…), batez ere eus-
karaz da. Udale txeko oharrak elebidunak dira baina gaztelania hu tsez ez 
dago ezer.

Euskararekiko jarreraren datu zeha tzik ez badugu ere, pen tsa liteke eus-
kararen aldeko jarrera oso garbia dagoela Seguran. Horrez gain, esan behar 
da, eskola tzea ere, noski, euskaraz egiten dela Seguran. Jarraian datu zeha
tzagoak.

3.2. Eskola	tzearen	ezaugarriak

Seguran ikaste txe bakarra dago, sare publikokoa. Bertan Haur eta Lehen 
Hezkun tzako ikasketak egin daitezke. Derrigorrezko Bigarren Hezkun tza 
egiteko, ordea, bertan ez dago aukerarik eta kanpora irten beharra dago, 
Beasainera normalean (gu txi ba tzuk Lazkaora edo Ordiziara).

Segurako eskolan D eredua bakarrik dago. Datu zeha tzik ez badugu eman 
ere, Segurako euskararen ezagu tza datuak ikusita (3. eta 4. grafikoak), pen
tsa liteke ikasle gehienen tzat e txeko hizkun tzan izaten dela eskola tzea. Ez 
da hau, ordea, aztergai ditugun ikasle etorkinen kasua. Hauek ere D ere-
duan eskola tzen dira, baina D eredua murgilketaeredua da hauen tzat, hau 
da, e txekoa ez den beste hizkun tza batean eskola tzen dira.

Ikasle etorkinak, gainera, lehen aldiz euskararekin kontaktuan eskolan 
jar tzen dira. Segurako eskolan bada harreragela bat, euskararekiko lehen 
kontaktu hori lagun tzeko pen tsatua, eta behin lehen kontaktua egin ondo-
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ren ere, beharra duten ikasleei euskara-errefor tzuak eskain tzen zaizkie. 
Dena dela, ikasle bakoi tzaren kasua ezberdina izanik, lagun tzagela honek 
beharren arabera fun tziona tzen du. Ikergai ditugun ikasleak horren lekuko.

3.3. Ikasle	etorkinen	datuak

Adin ezberdineko sei ikaslek hartu dute parte gure ikerketan. 1. taulak 
adierazten duen moduan, euskararekiko kontaktua ere adin ezberdinetan 
egin dute.

1.	taula.	 	E txeko hizkun tza, adina eta euskararekin kontaktuan daramaten 
denbora

K2 H R Z A S

Adina 5;103 7;04 7;06 8;02 9;09 11;10

Euskararekiko 
kontaktua 3;082 2;04 1;07 3;08 3;08  2;04

Lehen hizkun tza Arabiera4 Portugesa Portugesa Bulgariera Arabiera Portugesa

234Adinez gazteena denak hiru urte eta erdi pasa txo darama euskara ikas-
ten. Ikasle honen kasua e txetik gaztelaniadun izanik eskolan txikitatik eus-
kara ikasten hasten diren bertako ikasleen an tzeko kasua da. Diferen tzia 
e txeko lehen hizkun tzan dago, noski. Eta honen ondorioa, gainon tzeko bost 
ikasleen kasuan bezala, ez da nolanahikoa: irakasleek ez dute ikasleon lehen 
hizkun tza ezagu tzen. Ziurrenik, ikasle etorkinen murgilketa bidezko 

2 Ikasleen izenen lehen hizkiarekin izendatuko ditugu ikasleak.
3 Lehen zenbakiak urtea adierazten du. Puntu eta koma ondoren datorrenak, hilabetea. 5;10 = 
bost urte eta hamar hilabete.
4 Arazo ba tzuk direla medio, ezin izan dugu jakin zein den Kren eta Aren e txeko lehen hizkun
tza, baina arabiera izan daitekeelakoan gaude. Honez gain, bi ikasle hauek Segurara iri tsi aurretik 
Zaldibian bizi izan ziren, baina eskolara apenas joan gabe.
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ikaskun tzairakaskun tzak duen berezitasun bat da hau. Izan ere, murgilketa 
«estandarraren» ezaugarrietako bat da irakasleak ikaslearen e txeko hizkun
tza ezagu tzea (Idiazabal, 2003). Eta hau ez da beti bete tzen ikasle etorkine-
kin. Aztergai ditugun ikasleak horren lekuko.

K ez beste ikasle guztiak adinez nagusiago hasi ziren euskara ikasten. Eta 
denek ez daramate denbora berbera euskararekiko kontaktuan: H ikasleak 
bi urte eta erdi pasa, R ez da bi urtera iristen, Z-k eta A-k hiru urte eta erdi 
pasa txo, eta azkenik, ikasle helduenak, ia bi urte eta erdi.

Euskara ikasteko lagun tza bereziak direla eta, denetarik dago aztergai 
ditugun ikasleetan. Ikasle helduenak gelatik kanpoko lagun tza pixka bat 
behar izan zuen iri tsi eta lehenengo bost hilabeteetan. Zk ere hilabete ba
tzuetan gelaz kanpoko errefor tzua jaso zuen, Hk bezala (azken hau, ordea, 
ikerketan parte har tzeko garaian oraindik ere lagun tza jaso tzen ari zen). 
Gainon tzeko hirurek, ordea, ez dute inolako lagun tza berezirik behar izan 
hizkun tza dela eta. Beraien irakasleen arabera, haur hauek ez zuten material 
berezirik erabili eta ez zi tzaien aparteko lanik eman hizkun tza lan tzeko as-
moarekin. Lehenengo egunetik beraien ikaskideekin batera egon ziren ge-
lan, inolako jarduera bereziren beharrik gabe. 

Hurrengo atalean ikasleen euskara ekoizpenak bil tzeko erabilitako dispo-
sitiboa aurkeztuko dugu.

3.4. Ekoizpenak	bil	tzeko	dispositiboa

Ikasleei aurrez en tzundako ipuin bat konta tzeko eska tzen zaie. Aurrena 
heldu batek (iker tzaileak) Mattin Zaku ipuina konta tzen die ikasleei5. Ha-
mabi marrazkiz osatutako liburuaren lagun tzaz konta tzen die ipuina hel-
duak, eta marrazki hauek ekin tza zein egoera nagusien adierazle dira. Sei 
ikasleek batera en tzuten dute helduaren kontaketa.

Mattin Zaku ipuina horrela labur liteke: Mattin Zaku bere amarekin bizi 
da, eta oso behar tsuak dira. Aldaketa bat gerta tzen da, ordea, Mattin 

5 Mattin Zaku Arratibel eta Zubizarretaren (2001) Txomin Ipurdi ipuinaren ber tsio egokitu bat da.
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Zakuk erregearen gaztelura joatea pen tsa tzen baitu, dirua eska tzera, eta 
hala, bidean barrena abia tzen da zaku eta guzti. Mattin Zakuk bidean hiru 
per tsonaia «magiko» aurki tzen ditu (azeria, o tsoa eta ibaia) eta hirurak 
zakuan sar tzen ditu. Gaztelura iristean, dirua eska tzen dio erregeari, baina 
erregeak, dirurik eman nahi ez, eta aurrena oilo erraldoietara, gero zaldi 
basatien artera eta azken-azkenik herriko plazara, sutara, bidal tzen du. 
Egoera la tz hauetako bakoi tzean hiru per tsonaia magikoek lagun tzen diote 
Mattin Zakuri. Azeriak oilo erraldoiak akaba tzen ditu, o tsoak zaldiak, eta 
ibaiak, berriz, sua i tzal tzen du. Erregeak, azkenean, Mattin Zakuri dirua 
ematen dio. E txera bueltatu, eta Mattin Zaku bere amarekin aberastuta 
bizi tzen da…

Helduak marrazkiak baliatuz egin duen kontaketa en tzun ondoren, ikas-
leen artetik bi hartu, eta batek besteari konta tzen dio ipuina. Ipuina en tzun 
duten gainerako haurrak beste gela batera eramaten dira. Haur kontalariak 
marrazkiak ditu lagungarri, baina ez dizkio haur en tzuleari erakusten; ho-
nen bidez saihestu nahi dena da bi haurrak marrazkiei begira deskribaketa 
hu tsa egiten jardutea.

Ondoren, ipuina en tzun duen haurrak hirugarren lagunari kontatuko 
dio, sei ikasleek gauza bera egin arteko katea osatuz. Ondorengo hau da 
ikasleei ipuina konta tzen hasi aurretik emandako kon tsigna: «ondoondo 
kontatu behar diozu ipuina zure lagunari, grabatu egingo dugulako, eta gero 
haur txikiagoek en tzungo dutelako. Gainera, zure lagunak beste bati kon-
tatu beharko dio gero».

Ikasleek ipuinak ekoi tz di tzaten prestatutako komunikazio egoera honek 
baditu beste hainbat ezaugarri: kon tsignaren bidez hasiera batean ipuin
kontalariari ematen bazaio ere hi tza, litekeena da haurrak lagun tza behar 
izatea kontaketako momenturen batean, adibidez, hi tz jakinen bat falta 
zaiolako edo ekin tzaren bat ahaztu zaiolako. Halakoetan, helduak edo ipui-
na en tzuten ari den beste haurrak parte har dezake kontaketan. Baina bes-
tela, prin tzipioz, kontalariari dagokio ipuinkontaketa aurrera eramatea.

Sei ikasleen ipuinkontaketak bideoz grabatu eta transkribatu egin dira, 
Hizkun tzaren Jabekun tza eta Erabilera ikertaldean horrelako corpusak 
transkriba tzeko erabili ohi diren irizpideekin.
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4. Ikasleen	ipuinen	azterketa

Ikasleek ekoiztutako ipuinak azter tzeko orduan hiru alderdiri begiratu 
diegu, hizkun tzaren bi maila ezberdinetan koka tzen diren hiru alderdiri: 
testuaren/diskur tsoaren mailan koka tzen dira kontaketarako autonomia 
(4.2.) eta egitura narratiboa (4.3.). Eta perpausaren gramatikaren espa-
rrukoa da ergatibo kasuaren ekoizpena (4.4.). Lehen aztergaia, 4.1. atale-
koa, ipuinen luzerari dagokiona da. Kontaketarako autonomia eta egitura 
narratiboaren azterketari esker, ikasleek dituzten hainbat trebetasun dis-
kurtsibo aztertuko ditugu. Eta ergatiboaren ekoizpena behatuz, gramatika
mailako alderdi bati behatuko diogu.

Testu/diskur tso mailako alderdien azterketa Bronckartek (1996/2004) 
Interakzionismo Soziodiskur tsiboa (ISD) dei tzen den markoan eraikitako 
testu-arkitekturaren proposamenean oinarri tzen da6. Bronckarten arabera, 
diskur tsoa hizkun tzaren erabilera edo hizkun tza-jarduera da, eta testuan 
gauza tzen da. Hortaz, diskur tsoaren edo hizkun tzaren erabilera azter tzeko, 
testura jo behar da.

Testuaren azterketari hainbat ikuspegitatik hel dakioke. Bronckartek 
hiru maila edo dimen tsio nagusi bereizten ditu: testuaren azpiegitura oroko-
rra, testura tze mekanismoak eta ardura enun tziatiboa. Testuaren azpiegitu-
ra orokorra testuaren planifikazioari dagokio. Testura tze mekanismoen 
mailan, berriz, konexio, izen kohesio eta adi tz kohesio mekanismoak sar tzen 
dira. Testuaren progresio tematikoa edo eduki tematikoaren katea tzea 
azter tzen da testura tze mekanismoak behatuz. Bestela esanda, testuaren 
koheren tzia tematikoari dagozkio testura tze mekanismoak. Ardura enun
tziatiboa da testuarkitekturako hirugarren maila. Ardura enun tziatiboa 
testuaren koheren tzia pragmatikoari dagokion aztergaia da. Hain zuzen ere, 
testuan ager tzen diren aho ts enun tziatiboen eta modalizazioen kudeaketa 
da testuaren maila honetan koka tzen dena.

6 Ahozko testugeneroen irakaskun tzaz Dolz eta Schneuwlyk (1998) ida tzitako liburu ezagunean ere 
proposamen berbera da oinarria. Larringanek (pren tsan) egiten duen ISDren aurkezpena ere gomen-
dagarria da. Halaxe dira, baita ere, Idiazabal eta Larringanen (1998), Idiazabal eta Garcia Azkoagaren 
(2005) eta Plazaola eta Alonsoren (2007) euskarazko lanen bildumak, ISDren baitakoak.
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Ikasleen ipuinetan aztertuko ditugun bi alderdiak testuaren azpiegi-
tura orokorrean koka litezke. Kontaketarako autonomia azter tzeak 
eraku tsiko digu ikasleak zenbateraino diren gai ipuinkontaketa bere 
gain har tzeko. Ipuinaren ekoizpena euren kabuz egiteko daukaten mai-
la eraku tsiko digu honek. Egitura narratiboaren bidez, berriz, ikasleek 
ipuinak planifika tzeko daukaten abileziari begiratuko diogu, hau da, 
ipuineko eduki tematikoa antola tzeko trebetasunak behatu ahal izango 
ditugu.

Ergatiboaren ekoizpena dela eta, albo batera u tziko dugu adi tzeko erga-
tibo komunztaduramarken azterketa. Soilik adi tzaren argumentuetan er-
gatiboa behar bezala erabil tzen den behatuko dugu.

4.1. Ipuinen	luzera

Ikasleek ekoiztutako testuen nolabaiteko tamaina neur tze aldera, lehenik 
eta behin ipuin-kontaketaren luzerak aztertu dira. Hi tz kopuruetatik hasita, 
ikasleen artean denetarik ikusten da. K ikaslea da ipuinik laburrena ekoiz-
ten duena, 205 hi tzekoa eta Z, aldiz, luzeena, 359 hi tzekoa.

2.	taula.	 Ipuinen luzera eta kontaketaren iraupena

K H R Z A S Heldua

Hi tz-kopurua eta 
kontaketaren 
iraupena

205 hi tz
3’ 43’’

322 hi tz
5’ 22’’

225 hi tz
3’ 46’’

314 hi tz
5’ 00’’

359 hi tz
4’ 43’’

300 hi tz
3’ 09’’

737 hi tz
5’40’’

Ipuinkontaketaren iraupena dela eta, S ikasleak hiru minutu pasa txoan 
konta tzen du ipuina. Pixka bat gehixeago irauten dute K eta Rren ekoiz-
penek, eta hortik gora, A, Z eta batez ere Hren ekoizpenak. Aipa liteke, 
dena dela, hi tzkopuruak eta iraupenak ez datozela guztiz bat. Adibidez, K 
ikasleak Sk baino denbora gehiago egiten du ipuina konta tzen, horregatik 
ez du, ordea, ipuin luzeagoa konta tzen.
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Helduak ikasleei kontatutako ipuina askoz ere luzeagoa da, ikasleen ar-
tean ipuinik luzeena dena baino bi aldiz luzeagoa baita (359 hi tz Ak, 737 
helduak).

4.2. Kontaketarako	autonomia

Kontaketarako autonomia aztergai interesgarria da ikusteko ea ikasleek 
zenbateraino lor tzen duten ipuinkontaketaren jarduera euren kabuz egitea. 
Ipuinkontaketa testugenero monologala da, edo behin tzat, ipuinkontake-
taren kudeaketa kontalariari dagokio. Kontaketen luzeretara berriro joz, 
adibidez, A-ren kasuan, kontaketarako autonomia-mailak eraku tsiko du ea 
zenbateraino ekoiztu duen hi tz-kopuru hori bere kabuz bakarrik. Edo den-
borari begiratuta, azter liteke ia bost minutu ipuina konta tzen jarduterakoan 
zenbaterainoko lagun tza behar izan duen.

Ikasleen artean hiru maila bereiz litezke kontaketarako autonomiari da-
gokionez. 3.taulak erakusten duen bezala, R, Z eta S ikasleek erabateko 
autonomia daukate ipuina konta tzerakoan. Hau da, helduak kon tsignarekin 
hi tza eman ondoren («hasi ipuina konta tzen»), ikasleak bere gain har tzen du 
testuaren ekoizpena eta bukaerara arte bere kabuz molda tzen da, helduaren 
inolako esku har tzerik behar izan gabe.

3.	taula.	 Kontaketarako autonomia

K H R Z A S

Autonomia-
maila

 txikia handia erabatekoa erabatekoa handia erabatekoa

H eta A ikasleek, berriz, helduaren lagun tza pixka bat behar dute ipuina 
konta tzeko. Oro har begiratuta, autonomia handia daukate, baina momen-
tu zeha tzen batean edo bestean, ipuinkontaketan kateatuta geratu eta 
helduaren esku har tzea behar izan dute aurrera egiteko. Hona hemen 
adibide bat:
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(1)

1.  H: Matin Zaku7 // bazen behin e Matin eta / Matin Zaku eta bere ama 
pobre bizi zienen eta / bere ama esan zion be- Matin Zakui / Matin Zaku 
/ ezteu eztaukagu dirurik! / e / jun erregeren gaztelua! / bale! / eta gero 
jun zan basotik eta ikusi zon / hau zer zan? (helduari galdezka) /

2.  Heldua: azeria /
3.  H: ta gero aurkitu zon azeria eta esan zon / nahi al duzu nirekin etorri? /

Adibide honetan ikusten da nola behin ipuin kontaketari hasiera emanda, 
momentu zeha tz batean ikasleak helduaren lagun tza behar duen ipuineko 
elementuren batekin. Kasu honetan, H ikasleak ez du asma tzen «azeria» nola 
esaten den. Behin helduak konponbidea emanda, ikasleak aurrera egiten du, 
helduak emandako soluzioa («azeria») bere ekoizpenean txertatuz, gainera.

Adinez txikienak den ikasleak arazo gehiago dauzka ipuina konta tzeko 
orduan. Autonomiamailarik baxuena daukan ikaslea da, zen tzu honetan. 
Hona hemen ikasle honen kontaketatik pasarte pare bat:

(2)

1. Heldua: oso ondo / (3’’) hasi konta tzen ipuie oain /
2.  K: nola zan hau? (isilka helduari galdetu, marrazkian Mattin Zaku   

seinalatuz) /
3. Heldua: Mattin Zaku /
4.  K: Mattin Zaku / eta bere ama // egun batean / e esan zion bere ama

txok / jun naz / e / jun e / (begiradarekin helduari lagun tza eske)
5.  Heldua: nora? / gaztelura? /
6.  K: gaztelura eta ekarri dilue (=dirue) // ta gero esan zion /ta gero 

eukitu zun o tsoa /

Helduak hi tza eman bezain laister («hasi konta tzen ipuie oain»), ikasleak 
lehen zailtasunarekin egiten du topo eta protagonistaren izenarekin ezin 
asmatua adierazten du keinuka (marrazkia seinalatuz). Helduaren lagun
tzarekin (hirugarren hi tz har tzean) aurrera egiten du, baina berehala berri-

7 Transkribaketetan «/» bidez isiluneak adierazten dira. Bi marrek («//») marra bakarrak («/») 
baino isilune luzeagoa adierazten dute. 
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ro ere helduarengana jo tzen du lagun tza eske. Aipa liteke lagun tzabeharra 
adierazi dueneko bi kasuetan, helduak emandako konponbideak («Mattin 
Zaku» eta «gaztelura») bere ekoizpenetan txerta tzen dituela, 4. eta 6. hi tz 
har tzeetan.

(3)

1.  K: sakun sartu // ta gero / e e e / eraman dute / eraman dute (marraz-
kian erregea seinalatuz, helduari lagun tza eske)

2. Heldua: erregearengana /
3.  K: erregearengana ta esan zuten / esan zun e / oi / esan zon // e erra-

man (=eraman) (begiradarekin helduari lagun tza eske)
4.  Heldua: oilategira!
5.  K: oilategira! eta ez! / eta u tzi hor! / bale? / ta gero // ta gero / e e 

zaldi / e / oilar / oilarrak guztik e akabatu egin dute // eta gero esan 
zuten / e erraman / e (begiradarekin lagun tza eske helduari)

Adibide hau K ikaslearen ipuinean aurrerago dagoen pasarte bati dago-
kio. Bertan ikusten da ipuin hasierako joera berbera daukala ikasleak, hel-
duari lagun tza sarri eska tzen baitio. Hi tz zeha tz ba tzuek sor tzen diote aurre-
ra egin ezina K ikasleari: «erregearengana», «oilategira». Baina behin 
helduak konponbidea emanda, ipuineko ekin tzak konta tzen jarrai tzen du.

Kontaketarako autonomiaren azterketak erakusten du ikasle ia denek 
lor tzen dutela ipuinak euren kabuz konta tzea. A eta H-k behar izandako 
lagun tza txoak eta batez ere K ikaslearen etengabeko lagun tzabeharra lira-
teke salbuespenak. Euskaraz autonomiamaila hau lortu izana azpimarraga-
rria da, hizkun tza ekoizpenaren kontrola adierazten baitu ipuin-kontaketa 
bezalako testugenero monologal bat modu horretan euren kabuz egiteak.

K ikasleari dagokionez, eraku tsi dugu gainon tzekoen aldean helduaren 
lagun tza sarriago behar duela. Baina ikusi dugu, baita ere, helduaren lagun
tza jaso ostean bere kabuz aurrera egiteko trebetasuna ere badaukala. Eta 
hau aipagarria da, izan ere, lehen hizkun tzaren jabekun tzan bost urte ingu-
rurekin hasten baitira haurrak hizkun tza ekoizpenean helduaren lagun tzatik 
aska tzen (Serra et al., 2000). Kren kasuan, gainera, ez gara lehen hizkun
tzaz ari, baizik eta bigarrenaz.
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4.3. Egitura	narratiboa

Laugarren atalaren sarreran aurreratu bezala, ipuinetako egitura narrati-
boa aztertuz ikasleek ipuinak planifika tzeko duten trebetasuna aztertuko 
dugu. Nahikoa ezaguna da ipuinetako edukiak hasiera, korapiloa eta bukae-
raren arabera antola tzen direla. Badira, ordea, edukien planifikazio hori 
baino eredu apur bat landuagoak edo konplexuagoak. Adamek (1992) bost 
atal nagusi bereizten ditu kontaketetan eta proposamen horixe baliatuko 
dugu lan honetan. Hauek dira atal edo fase horiek: hasierako egoera, deso-
rekaldia, ekin tzen garapena, orekaldia eta amaierako egoera. Hasierako 
egoera ipuinaren hasierari dagokio. Desorekaldia dei tzen den atalean Ma
ttin Zakuk diru bila e txetik alde egitea sar tzen da. Ekin tzen garapena ipui-
neko ekin tza gehienak bil tzen dituen atala da (lagun tzaile magikoak aurki
tzea, gaztelura iri tsi eta erregeak jarritako frogak lagun tzaileei esker 
pasa tzea…), noski, ipuineko atalik luzeena. Orekaldian Mattin Zakuk dirua 
lor tzen du erregearen eskutik, eta bukaerako egoeran, Mattin Zakuren 
e txera tzea eta aberastasunegoera ager tzen dira.

Ikasleen ekoizpenetan begiratu duguna da ea fase edo atal horiek ager
tzen diren. Baina ez dugu aztertu atal bakoi tzeko ekin tza eta egoera guztiak 
ager tzen diren, baizik eta ipuineko atalak agertu ager tzen diren ikusi dugu, 
izan zehaztasun txikiarekin edo zehaztasun handiarekin.

4.	taula.	 Egitura narratiboa

Hasierako	
egoera

Desordekaldia
Ekin	tzen	
garapena

Orekaldia
Bukaerako	

egoera

K ez bai bai bai bai

H bai bai bai bai bai

R bai bai bai bai bai

Z bai bai bai bai bai

A bai bai bai bai bai

S bai bai bai bai bai
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4. taulak adierazten duen moduan, K-5;10 ikaslearen ipuinean izan ezik, 
gainon tzeko guztietan atal guztiak ageri dira. K5;10 ikasleak hasierako 
egoerarik gabeko ipuina konta tzen du. Honelaxe hasten du ipuina:

(4)

K: egun batean / e esan zion bere ama txok / jun naz / e / jun e / (…) 
gaztelura eta ekarri dilue (=dirue)

Ikusten denez, K ikaslea zuzenzuzenean desorekaldiko gertaerak konta
tzen hasten da. Hori bai, aipa liteke ipuinaren iraganeko denboraaingu-
raketa markatu egiten duela «behin batean» testuantola tzailearen bidez.

Beste ikasle guztien ipuinetan bost atalak ageri dira. Baina azpimarratu 
behar dugu atal horiek ez direla ipuin guztietan modu berean ager tzen. Ba
tzuetan eduki tematiko gehiago ager tzen da, besteetan, gu txiago. Konpara-
tu, esaterako, hasierako egoera bi ipuin hauetan:

(5)

Z: Mattin Zaku / bizi zien Mattin Zaku eta bere ama e txe batean /

(6)

A: Mattin Zaku // Ma- Mattin Zaku eta bere ama / oso pobreak ziren eta 
ez zeukan batere diruak eta herri horretan bizi zirenak oso abera tsak zi- / oso 
/ e: / (…) pobreak ziren /

Bosgarren adibidean per tsonaien aipamena eta lekuaren zehaztapena egi-
ten dira. Seigarrenean, berriz, pobretasun egoeraren tratamendu landuagoa 
ikusten da, ez bakarrik per tsonaiei pobretasuna ego tziz («oso pobreak zi-
ren»), baita hori beste hi tz ba tzuekin adieraziz ere («eta ez zeukan batere 
diruak»). Gainera, pobretasun egoera hori per tsonaietatik atera eta orokor-
tu egiten da, beste subjektu berri bat sortuz («herri horretan bizi zirenak») 
eta horri ere pobretasuna ego tziz («herri horretan bizi zirenak… pobreak 
ziren»). Ezin aipatu gabe laga, noski, bigarren adibidean topa tzen diren bes-
te hainbat fenomeno, hauek ere interesgarriak, nahiz eta egitura narrati-
boarekin ez izan hainbesteko loturarik: per tsona / numero komunztadura-
aka tsak («oso pobreak ziren eta ez zeukan batere diruak), edo ahozkotasunak 
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bereak duen errorearen tratamendua («oso abera tsak zi / oso / e: (…) po-
break ziren»).

Egitura narratibora bueltatuz, beraz, ondoriozta liteke ikasleen testuek 
ipuin i txura izan badutela eduki tematikoaren aldetik, hau da, oinarrioina-
rrizko planifikaziotrebetasunak ageri dira ikasleengan. Gehiago ala gu
txiago, denek konta tzen dituzte Mattin Zaku ipuineko atal guztiak. K ikas-
learen hasierako egoerarik gabeko testua li tzateke salbuespen bakarra. 
Baina kontaketarako autonomiaren kasuan esan bezala, bospasei urteko 
haurren ipuinetan oso ohikoa da eduki tematikoaren antolaketan hu-
tsuneak egotea (Berman & Slobin, 1994).

4.4. Ergatibo	kasuaren	ekoizpena

Diskur tso/testuaren eremutik perpausaren gramatikako esparrura egingo 
dugu ergatibo kasuaren ekoizpena azter tzeko. Adi tzaren argumentuetara 
mugatuko dugu ergatiboaren ekoizpena, hau da, lan honetan ez dugu adi
tzeko ergatibo markaren ekoizpena aztertuko, eta beraz, alde batera u tziko 
dugu argumentuaren eta adi tzaren arteko komunztaduraren azterketa8.

Ikasleen ergatiboaren ekoizpena beha tzeko hiru aukera ezberdin bereizi 
ditugu: ergatiboaren ekoizpen zuzena ((7) eta (8)), ergatiboaren ekoizpen 
okerra, edo beharrik gabe ergatiboa ekoiztea (9), eta azkenik, ergatiboaren 
ekoizpen falta, hau da, behar denean ergatiboa ez ekoiztea ((10) eta (11)):

Ergatiboa zuzen

(7)

K: erregeak esan zon / ze nahi dezu?

(8)

Z: Mattin	Zakuk / jarraittu egin zuen bidea / eta / o tsoarekin topatu zen 
eta galdetu zion o	tsoak /

8 Barreña eta Almgrenek (2009), ergatiboaz gain, absolutibo, partitiboa eta datiboaren ekoizpena 
ere azter tzen dute corpus berean. 
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Ergatiboa oker

(9)

H: eta / gero oilok	erraldoiek*? esaten e / ai zien Matin Zaku dana /

Ergatiboa falta

(10)

H: esan zon *Matin	Zaku / dirua nahi dut! / eta sartu zan gaztelua eta 
esan zon // dirua nahi dut! / ta *erregea esan zon / ez / hemen alferraren tzat 
ez dago dirurik

(11)

S: da esan zion *Mattin	Saltu dirua nahi zola da kiston diru pilloa eman 
zioten

3. grafikoan bil tzen dira ikasleen emai tzak eta nahikoa argi ikusten da 
ikasleen artean an tzekotasunak eta aldeak, bietatik daudela. K ikasleak, 
esaterako, ergatiboa ekoizten duen bost aldietan zuzen egiten du. Z ikasleak 
ekoizpen zuzenen por tzentajea % 90etik gorakoa du, eta hori K ikasleak 
baino hiru aldiz adibide gehiago ekoiztuta. A eta S ikasleek an tzera joka tzen 
dute: ergatiboa zuzen darabilte % 70etik gora.

3.	grafikoa.	 Ergatibo kasuaren ekoizpena

75%

7%

25%

93%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

K (n=5) H (n=14) R (n=10) Z (n=15) A (n=14) S (n=12)

Ergatiboa zuzen

Ergatiboa oker

Ergatiboa falta



MAnterolA, I. eta lArdiZAbAl, E.: Haur etorkinen euskara: eskolaren eta ... 1531

Euskera. 2009, 54, 3. 1511-1535. Bilbo
issn  0210-1564

Bestelako emai tzak dauzkate H eta R ikasleek. Hri dagokionez, ergatiboa 
beharrik izan gabe ekoizten du kasu batean. Dena dela, (9)ko adibidea da, 
eta bertan adierazi dugun bezala, adibidea ez da oso garbia. Hren gainon
tzeko adibide guztietan ergatiboa falta da ((10) edo (11) bezalakoak). Ab-
solutibo kasuaz balia tzen da, ergatiboa behar zuenean. Azkenik, R ikaslea 
dela eta, ez du Hk bezain sistematikoki joka tzen ergatiborik ez ekoizte-
rakoan, baina gehiagotan egiten du horrela, eta adibideen % 30ean bakarrik 
ekoizten du ergatiboa.

Esan liteke, beraz, adi tzaren argumentuetan ergatibo kasua ekoizteko or-
duan hiru mul tzotan bana tzen direla ikasleak. K eta Z ikasleek beti edo ia 
beti zuzen eta behar denean bakarrik ekoizten dute ergatibo kasua. A eta S 
ikasleek, aldiz, ergatiboa behar den zenbait kasuetan ez dute ekoizten. Eta 
azkenik, R eta batez ere H ikasleak ergatiboa behar denean ez ekoizteko 
joera daukate.

5. Emai	tzen	eztabaida

Eskualde euskaldunean bizi eta euskaraz eskolatutako ikasle etorkinak 
euskaraz nola molda tzen diren ikusteko helburuarekin abiatu gara lan ho-
netan. Horretarako, ikasleek ipuinak ekoizteko dispositibo bat erabili da, 
eta ikusi dugun moduan, ikasleen euskararen datu oso interesgarriak jaki-
teko aukera ematen du.

Aurrez heldu baten ahotik en tzundako ipuina euskaraz konta tzeko na-
hikoa autonomia badute ikasle etorkin ia denek. Hau garran tzi tsua da, 
ipuin-kontaketak hizkun tzaren erabilerarekiko kontrola eska tzen baitu. 
Lagunarteko solasean hi tzaren kudeaketa eta kontrola uneanunean eta 
min tzakideen artean kudea tzen den bezala, ikasleei eskarazi zaien testu-
generoak hizketaren monologizazioa (De Weck, 1994) eska tzen du, hau 
da, kontalariak bere kabuz hizketa kontrola tzea edo kontalariak bere jar-
duna kudea tzea. Ezaugarri hau berea dute ahozko erabilera formalek edo 
publikoek (Schneuwly, 2003/2005). Kontuan izanik autonomiamaila 
handia edo erabatekoa duten ikasleak euskara ikasten txikitan ez baizik 
eta lauzpabost, sei edo bedera tzi urterekin hasi zirela, azpimarra tzeko 
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emai tza da hau, dudarik gabe. Hizkun tzaren erabilera landuen ezaugarrie-
tako bat bereganatua dutela dirudi, eta hori, euskara txikitatik ikasten 
hasi gabe.

Bost urte dituen ikasleak autonomiamaila txikiagoa eraku tsi du. Ipuin
kontaketan zehar sarri helduarengana jo behar izan du ipuina ekoiztearen 
hizkun tza jarduera bukaeraraino eramateko. Baina autonomia-falta ohikoa 
da bospasei urteko haurrengan (Bamberg, 1987; Berman and Slobin, 1994). 
Guk geuk ere Mattin Zaku ipuin bera egoera komunikatibo berean ekoiztu 
duten bospasei urteko beste hainbat ikaslerengan ere autonomiafalta bera 
ikusi dugu. Ikasleotako ba tzuek euskara e txeko hizkun tza dute, eta beste 
ba tzuk, berriz, eskolan bizpahiru urtetatik ikasten ari dira (Almgren et al., 
2008; Almgren et al., pren tsan). Zen tzu honetan, K ikaslearen jokabidea ez 
da batere arraroa.

Ipuinetako egitura narratiboari dagokionez, ipuinetako atal guztiak ageri 
dira ia ikasle denen ekoizpenetan. Ipuinak planifika tzeko oinarrizko trebe-
tasunaz jabetu direla esan liteke. Hemen ere salbuespena K ikaslea izan da 
baina berriro azpimarratu behar da e txetik euskaldun zein eskolan txikitatik 
euskaldundu diren ikasleengan ere topatu ditugula egitura narratibo osatu-
gabea duten ekoizpenak. Dena dela, gainon tzeko ikasleen ipuinak ere ez 
dira berdinak egitura narratiboari dagokionez. Izan ere, ipuinaren atal na-
gusiak ekoizteak ez du esan nahi denek ere konplexutasun berberarekin 
«bete tzen» dituztenik atal horiek (gogoratu (5) eta (6) adibideen arteko 
aldea).

Ergatibo kasua dela eta, aldeak agertu dira ikasleen artean. Biren ekoiz-
penak beti edo ia beti zuzenak izan dira. Hauen aldean, beste bi ikaslek er-
gatiboa sarriago u tzi dute ekoiztu gabe. Eta azkenik, beste bik ergatiboa ez 
ekoizteko joera eraku tsi dute. Ezeizabarrena et al. (pren tsan) lanean ikusi 
dugu e txetik euskaldun (euskara H1) zein eskolan euskaldundutako (eus-
kara H2) bi haur taldek bost eta zor tzi urterekin ergatiboaren ekoizpenean 
ez dutela berdin-berdin joka tzen. Euskara lehen hizkun tza dutenek bost 
urterako ergatiboa behar bezala ekoizten dute (behar denean erabiliz). Al-
diz, e txetik erdaldun izanik euskara eskolan txikitatik ikasitakoek aka ts 
gehiago egiten dute. Ergatiboa ekoiztu gabe uzten dute sarrisarri. Bai bost 
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urterekin, eta berdin zor tzirekin ere. 12 haurrek osatutako taldeen emai tza 
orokorrak dira hauek, talde joerak, nolabait esateko. Talde barruan litekee-
na da haur ba tzuek beste ba tzuek baino hobekiago molda tzea. Horregatik, 
agian urrutiegi joatea li tzateke adieraztea gure ikerketako ikasle etorkin 
ba tzuen (K, A, Z eta Sren) emai tzak H2 taldekoenak baino hobeak direla 
ergatiboaren ekoizpenean. Datuak sakonago begiratu beharko dira. Dena 
dela, ezaugarri bat parteka tzen dute e txetik euskaldunek, txikitatik euskal-
dundutakoek eta ikasle etorkinek: behar ez denean ez dute ergatiboa ekoiz-
ten (gogoratu (9) adibidea).

Oro har, beraz, esan liteke aztergai ditugun ikasle etorkinek euskaraz 
hainbat trebetasun lortu dutela. Zalan tza askorik gabe baiezta liteke ikas-
leok euskararen ikaskun tzan eraku tsitako emai tza on hauek ikasleak bizi 
diren testuinguru euskaldunean kokatu behar direla. Eskolaren eraginak 
nabarmena dirudi hor. Murgilketa bidezko irakaskun tzak emai tza onak 
eman di tzakeela berriro baiezta tzen da. Eskolaz kanpoko euskararen erabi-
lera hedatuak ere badu zerikusirik, noski. Ikasle hauek e txetik kanpo eus-
karazko testuinguruan murgilduak daude eta baldin tza horietan euskara 
ikastea posible da. Ipuin-kontaketetan aztertutako alderdiek behin tzat hori 
erakusten dute.

6. Azkena

Sarreran adierazi bezala, ikasle etorkinen etorrerak erronka berri ugari 
ekarri dio eskolari. Ikerketaren beharra nabarmena da. Artikulu honetan, 
ikasleak euskaraz nola molda tzen diren azter tzeko lehen saio txo bat egin 
da. Ikasleen artean dauden diferen tzietan ere ez gara apenas sartu. Ipuinak 
sakonago aztertu beharko dira, ikusteko, adibidez, ea adinaren arabera al-
deak dauden, edo ea euskara adin ezberdinetan ikasten hasi izanak eragi-
nik baduen. Halaber, ikasle bakoi tzak euskararekiko lehen kontaktutik 
ipuinaren grabaketa egin arteraino egindako euskararekiko ibilbidea sako-
nago aztertu behar li tzateke. Nola ez, ikasle hauek ikasgelan egiten dutena 
azter tzeak ere pista ugari emango liguke euskaraz lortutako maila azal tzeko 
orduan.
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Inondik ere bazterrean u tzi behar ez li tzatekeen beste ikergai bat ikasle 
hauen e txeko hizkun tzen garapena da. Harrerahizkun tzak ikastearekin ba-
tera jatorrizko hizkun tzak gal tzea munduan hedatuegi dagoen fenomenoa da, 
zori txarrez. Dudarik gabe, hemen ere erronka handia dauka eskolak. Zenbat 
eta ikerketa gehiago egin esparru hauetan guztietan, orduan eta tresna zeha
tzagoak garatu ahal izango dira erronka berriei behar bezala eran tzuteko.
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