Przyswajanie języka
jako element kognitywistyki
● Modularność: organ mentalny czy ogólna inteligencja?
● ludzka wyjątkowość
● język a myśl:
–
–
–

myślenie przed mówieniem
różne formy myślenia
wieloznaczność i schematyczność języka

uczenie się i wrodzony charakter
– dziedziczność i środowisko
Wykorzystanie wejść i wyjść by formułować hipotezy odnośnie
“czarnej skrzynki”
Badania na akwizycją językową: późne lata pięćdziesiąte
●

Biologia akwizycji językowej
(1) Ewolucja języka
konstrukcja traktu wokalnego:
● krtań nisko w gardle
● dwie niezależnie modyfikowalne jamy rezonujące
● koszt: oddychanie, połykanie, żucia
domniemany prekursor: 300000 generacji do “zbadania”
● homologia organów a ich analogia
(2) Język a ogólna inteligencja
● odmienne obwody odpowiedzialne za język i inteligencję
● utrata zdolności językowych przy zachowaniu inteligencji:
– Special Language Impairment (SLI)

Biologia akwizycji językowej
●

nienaruszone zdolności językowe przy poważnych
opóźnieniach:
–
–

rozszczep kręgosłupa (Spina Bifida), skutkuje wodogłowiem
Syndrom Williamsa: poważne opóźnienie, nieumiejętność
wykonywania prostych czynności przy zachowaniu zdolności
językowych

(3) dojrzewanie systemu językowego:
● dojrzewanie obwodów mózgowych może odpowiadać za tok
przyswajania języka
● 1 rok życia: wzrastają: rozmiar głowy, waga mózgu, grubość
kory mózgowej (miejsce synaps)
● 9 miesięcy: kompletne powiązania o dalszym zasięgu
(aksony, biała materia)

Biologia akwizycji językowej

Przebieg przyswajania języka
przyswajanie języka zazwyczaj kończy się w 4 r.ż.
● proces będzie pomyślny do lat 6
● upośledzenia przyswajania: 6 r.  początek dojrzewania
płciowego
● rzadkie przypadki późniejszego przyswajania
Metody pozyskiwania danych: obserwacyjne i
eksperymentalne

przyswajanie wzorów dźwięków języka (1 r.ż.):

57 m.ż.: gra z dźwiękami (wyrażanie stanu emocjonalnego i
fizycznego)

głużenie: wypowiadanie pojedynczych fonemów

do 6 m.ż.: zestawianie dźwieków w fonemy; rozpoznawanie
fonemów własnego języka
●

Przebieg przyswajania języka


●
●

●

●

78 m.ż.: gaworzenie: wymawianie sylab; ćwiczenie
prozodii języka
10 m.ż. dziecko przestaje być “uniwersalnym fonetykiem”
krótko przed 1 urodzinami: rozumienie słów; krótko po:
wypowiadanie słów (etap 1 słowa); etap ten może trwać od 2
miesięcy do 1 roku
ok. 18 m.ż.: dwojakie zmiany w języku:
– gwałtowna rozbudowa słownika
– prymitywna składnia (etap 2 słów, mowa telegraficzna)
– dzieci rozumieją zdanie wykorzystując składnię
koniec 2 r.ż – 3,5 r. język przekształca się w płynną,
gramatyczną konwersację

Przebieg przyswajania języka
Powyższe etapy przebiegają analogicznie u wszystkich
dzieci
Możliwe opóźnienie: 1 rok
Większość zdań 3latka: niegramatyczna, ale:
poszczególne cechy gramatyczne przestrzegane w
większości przypadków
Dzieci rzadko naruszają kolejność słów i używają fleksji i
słów funkcyjnych w zdaniach tego wymagających
wypowiedzi 2 i 3słowne wyglądają jak fragmenty
dłuższych, potencjalnych zdań
Dziecko w wieku lat 4 przyswaja wszystkie elementy
rodzimego języka (Slobin)

Wyjaśnianie akwizycji
Oprzeć można na kilku mechanizmach:
●
zmiany w mózgu po urodzeniu
●
mechanizm pamięci krótkoterminowej
●
postęp w zdolnościach związanych z planowaniem działań
●
Złożoność formy gramatycznej: prostsze struktury (końcówki
liczby mnogiej) przed bardziej złożonymi (końcówki czasu)

Teoria uczenia się (Learnability Theory):
uczenie się to scenariusz obejmujący 4 części:
(1) klasa języków wraz z “językiem docelowym”
(2) środowisko (otoczenie): informacja ze świata którą uczący
się musi uwzględnić przyswajając język
(3) strategie uczenia się: uczący się, korzystając z informacji z
otoczenia wypróbowuje “hipotezy” dotyczące “języka
docelowego”

Teoria uczenia się
(4) kryterium powodzenia: uczenie się ma miejsce, gdy
hipotezy uczącego się nie są przypadkowo dobrane, ale
powiązane w systematyczny sposób z językiem docelowym
Rola świadectw negatywnych:

Dzieci często formułują nadmiernie ogólne hipotezy: wiele form
czasu przeszłego; czasowniki przechodnie z nieprzechodnich

Czego się uczymy?
By wiedzieć jak się uczymy X, trzeba wiedzieć czym X jest:
teoria lingwistyczna kluczowym elementem badań nad
przyswajaniem języka:
● charakterystyka faktów danego języka
● analiza struktur innych języków (uniwersalne, rzadkie,
nieistniejące aspekty gramatyki)
● uniwersalne cechy doświadczenia ludzkiego a uniwersalia
lingwistyczne – UG ściśle związana z mechanizmami
wykorzystywanymi w przyswajaniu języka
(Darwin – Darwinizm – Darwinizmy  *Darwinyizm)
●

problem nadmiernej generalizacji i mechanizmów ją
blokujących

Dane wejściowe
(1) świadectwo pozytywne:
● dzieci bez dostępu do danych językowych pozostają milczące
(schematyzm gramatyki)
● dzieci nie muszą słuchać poprawnego języka (pidgin
kreolski)
● by się nauczyć istniejącego języka, dzieci muszą go słuchać
pozytywne świadectwo: informacja o tym, które ciągi słów są
gramatycznymi zdaniami języka docelowego
Gramatyczne: brzmiące naturalnie w mowie potocznej
● Większość mowy, z jaką stykają się dzieci to wypowiedzi
płynne, kompletne i poprawne gramatycznie

Dane wejściowe
(2) Świadectwo negatywne:
informacja o tym, które z ciągów nie są gramatycznymi
zdaniami w danym języku (poprawianie, inne formy reakcji)
● czy dzieci potrzebują świadectwa negatywnego i czy z niego
korzystają?
● brak świadectwa negatywnego: inny mechanizm
ograniczający generowanie zbyt pojemnych hipotez: p. d)
● różne reakcje różnych rodziców – efekt ten sam
(3) język matczyny (mowa ukierunkowana na dziecko):
● wypowiedzi krótsze, powolniejsze, prostsze, z przesadną
intonacją, bardziej płynne, ukierunkowane na treść i bieżącą
sytuację
● uzupełnianie + parafrazy wypowiedzi dziecka

Dane wejściowe
mowa pozornie prosta (problem pytań)
● dzieci słuchające motherese nie przyswajają języka szybciej
niż dzieci “podsłuchujące” jedynie rozmowy dorosłych
(4) Prozodia:
akcent, intonacja i iloczas wypowiedzi ludzkich
● wypowiedzi kierowane do dzieci: przesadna prozodia
● melodia wypowiedzi ma przyciągać uwagę dzieci, oznaczać
dźwieki jako mowę, pozwala rozróżniać zdania, pytania i
rozkazy, określa granice zdania, podkreśla nowe słowa
● do pewnego stopnia determinuje ją składnia zdania
● Gleitman: dzieci odczytują składnię z melodii i iloczasu
●

Dane wejściowe
(4) kontekst
● dzieci nie słuchają zdań w izolacji, ale w pewnym kontekście
● wchodząc w interakcje z ludźmi dzieci stają się “czytającymi
w myślach”, zgadując co mówiący miał na myśli (Macnamara)
● nim dzieci uczą się składni, znają już znaczenia wielu słów
● zbieżność w czasie wypowiedzi i sytuacji nie wystarcza
● niezbędny jest model mentalny bieżącej sytuacji (Johnson
Laird) i jego aktualizacje

