
1. DIGLOSIA
Elkarrekin  harremanetan  dauden  bi  hizkuntzatik  batek  du  indarra  (formala)  eta  bestea
erregistro informalean erabiltzen da.

2. SOZIOLEKTOA
Soziolektoa edo dialekto soziala, gizarte-talde jakin baten aldaera linguistikoa da. Aldaera
diastratikoaren barruan  ematen  da  eta  hiztunaren  ezaugarri  sozialen  araberako  aldaki
multzoa da.

Soziolektoak,  hainbat  eragileek  sortzen  dituzte:  gizarte-klaseak,  heziketak,  lanbideak,
adinak, jatorriak … Eragile horien araberako aldaketak jasaten dituzte dialektoek, alegia.

Gizarte-mailaketa  garbia  dagoen  herrialdeetan,  soziolektoak  hiztunaren  klase  soziala
definitzen  du  (zure  hitz  egiteko  erak,  klase  sozial  bateko  kide  izatera  sailkatu)  eta  hori
integrazio sozialerako oztopo izan daiteke.

3. DIALEKTOA
Berezko  sistema  lexiko,  morfosintaktiko  eta  fonetikoa  daukan  aldaera.  Hizkuntza  baino
eremu geografiko mugatuago batean erabiltzen da (euskalkiak eta azpieuskalkiak alegia)

Herrialde bateko dialektoak eta bertako hizkuntza estandarrak jatorri berbera duten arren,
baxuagoa  da  dialektoen  estatus  soziokulturala,  hizkuntza  estandarrak,  dialektoak  baino
prestigio  handiagoa  lortzen  du,  alegia.  Dilektoak,  beraz,  aldaera  geografiko edo
diatopikoak dira.

4. ESTANDARRA/ EUSKALKIAK
Hizkuntzaren beste aldaera bat da. Tokian tokiko soziolektoaren  erregistro altuena izaten
duena.

Ezaugarriak:

-          Funtzio formaletan erabiltzen da.
-          Prestigio handia du.
-          Literaturan erabiltzen den aldaera da.
-          Ikasi egiten da (ez da inoren ama hizkuntza).
-          Estandarizaturik dago.
-          Ez da aldakorra.
-          Gramatika landua dauka
-          Hiztegi aberatsa dauka arlo kulturak eta teknikoan
-          Gehiengoetan, ama-hizkuntzaren fonologia dauka.

Batuaren norabideei jarraitzen zaie euskalkia. Euskalkiak, berriz, euskararen dialektoak dira.

5. GAITASUN SOZIOLINGUISTIKOA
Hizkera-komunitate  jakin  batean,  komunikatzeko,  idatzi  gabeko  hainbat  konbentzio/arau
daude,  bertako  partaideek  ongi  ezagutu  eta  bete  behar  dituztenak:  elkarreraginerako
komunikazio-arau linguistikoak, kulturalak eta sozialak.

Arau horiek baldintzatzen dituzten elementu estrukturalak daude: izaera soziala, geografikoa
edo etnografikoa dutenak. Hiztunak kontziente izan behar du horien erabilpen egokiaz.

Arau  horiek  guztiak  barneratuak  dituzten  eta  betetzen  dituzten  hiztunek  gaitasun
soziolinguistikoa dutela esango dugu.



6. AUTOGORROTOA
Hizkuntza  batzuk  besteak  baino  egokiagoak  dira,  normalean  norberaren
hizkuntza  eta  kultura  besteena  baino  hobeto  baloratzen  da.  Autogorroto
fenomenoak  hizkuntza  gutxituaren  hiztuna  bere  hizkuntza,  hizkuntza
menderatzailea baino okerrago baloratzera bultzatzen du.

7. EGOZENTRISMO GLOTIKOA 
Hizkuntza aniztasuna murriztu eta giza hizkuntza bakarra (norberarena) ezarri
nahi duen hizkuntza-ideologia.

8. EKOLOGISMO GLOTIKOA/ HIZKUNTZA EKOLOGIA
Egozentrismo  glotikoaren  kontrajarritako  hizkuntza  ideologia.  Balio  eta  indar
bereko bi behar hauek bateragarri egitean du oinarria.

● Hizkuntzen ekologia naturalari eustea, hau da, hizkuntza-nazio bakoitzak
bere  ondare  linguistikoa  zaintzeko  duen  eskubidearen  eta  arduraren
bitartez, munduko hizkuntzen aniztasuna gordetzea.

● Esparru  mugatu  eta  jakin  batean  (hizkuntza  desberdinetako  nazioen
arteko  komunikazioa  bideratzeko),  bigarren  hizkuntza  bat  komunikazio
hizkuntza gisa ezartzea. 

9. HIZKUNTZA DARWINISMOA
Hizkuntzek  Darwinen  eboluzio-teorien  araberako  bilakaera  dutela  pentsatzen
duen hizkuntza-  ideologia.  Horren arabera,  hizkuntza-komunitate  indartsuenak
gailenduko lirateke, ahulenak baztertuta.

10. HIZKUNTZA ESTRESA

11. HIZKUNTZA ABERTZALETASUNA
Hizkuntza aberriaren gorengo ezaugarritzat jotzen duen ideologia.

12. HIZKUNTZA LIBERALISMOA
Hizkuntza-ukipeneko edo gatazkako egoeretan inolako esku hartzerik ez egitea
babesten duen hizkuntza-ideologia.

13. HIZKUNTZA PLURALISMOA 
Gizarte  bateko  hizkuntza  komunitateen  berdintasuna,  hots,  erabiltzen  diren
hizkuntza guztiek eskubide berak dituztela aldarrikatzen duen ideologia.

14. IDEOLOGIA EKOLINGUISTIKOA
Hizkuntza  aniztasuna  eta  hizkuntzen  arteko  oreka  gorde  behar  direla
aldarrikatzen duen hizkuntza-ideologia.

15. HIZKUNTZA JARRERAK

Hizkuntza  edo  aldaera  zehatz  baten  aurrean  hiztunek  alde  edo  kontra
erantzuteko  edo  ekiteko  duten  jarrera  (joera)  da.  Hizkuntza  jakin
batenganako sentimendu baikor edo ezkorrak adieraztea.

16. HIZKUNTZA JOKAERA



Hiztunak  egoera  soziolinguistiko  jakin  batean  egiten  duen  aukera
linguistikoa  da.  Komunikazio-testuingurua,  solaskidea  (hartzailea),  eta
interakzio lekua zein den kontuan hartuz, hizkuntza jakin bat aukeratuko
du, hizkuntza erregistro jakin bat…

17. JARREREN OSAGAIAK

→  Alderdi kognitiboa: Ezagutza arloari lotutako ideiak dira; iritziak,
aurreiritziak  eta  sinesmenak.  Hauen  arabera  hizkuntza  bakoitzari
hainbat ezaugarri zehazten zaizkie.
→  Alderdi  afektiboa:  Hizkuntzekiko  sentimenduak  biltzen  dira;
hizkuntzarekiko  atxikimendu  eta  leialtasuna,  identitatea,
komunitatearekiko lotura…
→  Alderdi  konatiboa: Jokaeren prestutasuna erakusten du,  egoera
zehatzen aurrean erantzuteko joera.

18. JARRERA INTEGRATZAILEA ETA INSTRUMENTALA

JARRERA  INTEGRATZAILEA:  Ikuspegi  soziala  eta  pertsonen  arteko
elkarrenganako eragina islatzen du jarrera mota honek. Hizkuntzarekiko
atxikimendu eta identifikazio-mailarekin izango du lotura. 
JARRERA INSTRUMENTALA:Jarrerak ikuspegi pragmatikoa adierazten dute,
hizkuntza  ikasteak  onura  ekonomikoekin  edo  gizarte  mailan  promozio
aukerak handitzearekin lotzen bada. 

19. BAI BAINAKO JARRERA

Euskararekiko  eta  euskararen  aldeko  hizkuntza-politikaren  aldeko
jarrera ez sutsu ez grinatsua da. Iritzi sorta konplexu eta kontrajarria izan
ditzakete.  Ez  dira  euskaldunak,   gaztelania  dute  hizkuntza  nagusi  eta
euskararekin  harremanetan  dagoen  mundua  ezezaguna  dute,  baina  ez
dute  zalantzan  jartzen  euskara  babestearen  eta  mantentzearen  aldeko
ahalegina egin behar dela, muga batzuen barruan. 

20. AURREIRITZI MESEDEGARRIAK ETA OZTOPATZAILEAK

Hizkuntza  edo  aldaera  zehatz  baten  inguruan  orokortu  diren  uste  edo
sinesteak dira. Aurreiritziak balio-judizio bihurtzen dira, egitate diren ala
ez  kontuan  izan  gabe  eta  hizkuntzetatik  hiztunenganako  jauzia  egiten
dute.

- Mesedegarriak:  aberatsa,  egitura  berezikoa,  xehetasun
maila handikoa… Honek jarrera positiboa eragingo du.



-     Oztopatzaileak: ikasteko zaila, ondo hitz egiteko beharrak
asko  mugatzen  du  egin  beharreko  eginahaletan  inplikatzea,
ziurtasun eza… Honek jarrera negatiboa eragingo du.


