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Angolul tanuló diákok pragmatikai 
kompetenciájának fejlesztése

Egy empirikus kísérlet kvantitatív eredményei

Bevezetés
A pragmatikai kompetenciával foglalkozó kutatások többször is bebizonyították, hogy 
még a haladó nyelvtanulók között is soknak a pragmatikai kompetenciája nem megfe
lelő szintű, azaz nincsenek tisztában azzal, hogy milyen társadalmi, kulturális és dis
kurzus szabályokat kell követni különböző szituációkban (lásd Bardovi-Harlig, 1999, 
összefoglalását). Az is több kutatás tárgya volt, hogy a nem megfelelő, illetve hiányos 
tanítási/tanulási folyamat hogyan vezet a nyelvtani és pragmatikai kompetencia eltérő 
szintjéhez (Kasper, 2000). Ennél azonban sokkal kevesebb hangsúlyt helyeztek a ku
tatók arra, hogy milyen módon befolyásolja az osztálytermi idegennyelv-tanulás a prag
matikai kompetencia fejlődését. Tanulmányunk egy úgynevezett kvázi-kísérlet első 
eredményeit közli, amelynek az volt célja, hogy megvizsgálja, a pragmatikai kompeten
cia két eleme (a köszönés és a búcsúzás beszédaktusa) milyen eredményességgel tanít
ható idegen nyelvi, osztálytermi környezetben.

Rövid irodalmi áttekintés
A pragmatikai kompetencia szerepe
A kommunikatív nyelvpedagógia és a kommunikatív kompetenciát középpontba állí
tó kutatások rendre bizonyították, hogy a nyelvtanulás folyamata sokkal több, mint a 
nyelvtani szabályok és a szavak elsajátítása. Canale (1983) úgy tekint a kommunikáci
óra, mint egy olyan folyamatra, ami „diskurzus és szociokulturális környezetben megy 
végbe, amely bizonyos korlátokat szab a megfelelő nyelvhasználtnak, továbbá mindig 
van valami célja (például kapcsolatteremtés, meggyőzés, ígéret)” (pp. 3^1). Ennek a 
definíciónak megfelelően írta le Canale a kommunikatív kompetenciát is. A pragmati
kai kompetencia - bár néha rejtett formában - általában része a kommunikatív kompe
tenciát leíró modelleknek, és a kutatások is igazolták, hogy a pragmatikai kompeten
cia valóban szerves része a nyelvtanulók kommunikatív kompetenciájának (Kasper, 
1997). A kommunikatív és pragmatikai kompetencia részletes elemzéséhez lásd Bach
man és Palmer (1996) és Celce-Murcia, Dörnyei és Thurrell (1995) munkáit.

A pragmatikai kompetencia taníthatósága 
és a beszédaktusok szerepe
„Tanítható-e a pragmatikai kompetencia?” Ez a kérdés számos kutatót arra inspirált, 
hogy kiderítse, milyen szerepe lehet a tanításnak a pragmatikai kompetencia fejleszté-
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sében/fejlődésében. Kasper (1997) amellett érvel, hogy a kompetencia nem tanítható, 
de a diákoknak olyan tanulási lehetőségeket kell biztosítani, amely során a pragmati
kai kompetenciájukat fejleszthetik: „A kompetencia olyan típusú tudás, amelyet a di
ákok birtokolnak, fejlesztenek, elsajátítanak, használnak vagy elvesztenek. Fontos ki
hívás a nyelvtanítással szemben, hogy tudunk-e olyan tanulási lehetőségeket kialakí
tani, amelyek elősegítik a második nyelvi pragmatikai kompetencia fejlődését” (p. 1 ). 
A pragmatikai kompetencia taníthatóságával foglalkozó további vizsgálatokhoz lásd 
Bardovi-Harlig és Dörnyei (1998) és House (1996) munkáit.

Számos tanulmány foglalkozott azzal, hogy az angol nyelvű tankönyvek miként 
tanítják a beszédaktusokat: Bardovi-Harlig, Hartford, Mahan-Taylor, Morgan és Rey
nolds (1996) a búcsúzást, Boxer és Pickering (1995) a bókokat, Edwards és Csizér 
(2001) a köszönést és a búcsúzást vizsgálta. Az ilyen típusú tanulmányoknak az ered
ményei nélkülözhetetlenek az idegen nyelvi környezetben való nyelvtanításhoz, hiszen 
itt a diákok sokkal kevesebbszer találkozhatnak ezekkel a beszédaktusokkal, mint a 
forrásnyelvi környezetben tanuló diákok. így a tankönyvek szerepe jelentős mérték
ben felértékelődik abból a szempontból, hogy a diákok pragmatikai tudatosságát, ér
zékenységét növeljék. Valamennyi fent idézett tanulmány arra a következtetésre jutott, 
hogy sok esetben a tankönyvek nem kínálnak megfelelő példákat a beszédaktusokra, 
mivel ezek gyakran mesterkéltek voltak.

Köszönés és búcsúzás
Kasper ( 1997) összefoglaló cikke egyetlen egy olyan tanulmányt vagy kutatást sem em
lített, amely a köszönés és búcsúzás tanításáról szólt volna. Léteznek azonban olyan 
tanulmányok, amelyek anyanyelvi és nem anyanyelvi beszélők köszönési formáit ha
sonlítják össze. Omar (1992) azt vizsgálta meg, hogy a beszélők előbb meghatározott 
két különböző csoportja hogyan indított el egy beszélgetést szuahéliül. A búcsúzást több 
kutató is vizsgálta természetes környezetben zajló beszélgetések kapcsán (Schegloff 
és Sacks, 1973; Hartford és Bardovi-Harlig, 1992). A két idézett tanulmány közül 
Schegloff és Sacks munkája azért fontos, mert ők voltak az elsők, akik elemezték a 
köszönési formáknál a szomszédsági párokat, illetve a búcsúzásnál a búcsúzás és az 
azt megelőző elemek jellemzőit. Mind a köszönéssel, mind pedig a búcsúzással kap
csolatban a vizsgálatok megerősítették, hogy a nem anyanyelvi beszélőknek gyakran 
problémát jelent elsajátítani a beszédaktusok kifinomult változatait. Például sok nyelv
tanuló számára nehézséget okoz az angol nyelv búcsúzási beszédaktusa, mely bonyo
lultabb és összetettebb pragmatikai szabályokkal rendelkezik, mint anyanyelvűké.

A kutatás rövid módszertana
Kutatási kérdések és hipotézisek

Munkánkban elsősorban azzal foglalkoztunk, hogy a pragmatikai kompetencia bi
zonyos elemeinek tanítása hogyan hat a diákok teljesítményére, ezért az alábbi két 
kutatási kérdést fogalmazunk meg:

1. Vajon a köszönési és búcsúzási formák tanításának hatására a diákok másfor
mán fognak elkezdeni, illetve befejezni egy beszélgetést?

2. Milyen kapcsolat van a diákok általános idegen nyelv-tudása és (a köszönés és a 
búcsúzás beszédaktusát illető) pragmatikai kompetenciájuk között?
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Kutatási hipotézisünk az volt, hogy a tanítási folyamat végén, a záró felmérés során a 
diákok több köszönési és búcsúzási formulát fognak használni. Azt is feltételeztük, hogy 
azok a diákok, akiknek az idegennyelv-tudása magasabb szintű, szintén több köszöné
si és búcsúzási formulát fognak alkalmazni, és ennek következtében kisebb fejlődést 
fognak mutatni a tanítási folyamat végén.

A kísérlet felépítése
Kutatásunk az úgynevezett kvázi-kísérletek közé tartozik (lásd Babbie, 1995, p. 261), 
azaz a kutatásban résztvevő tanulói csoportok a valóságban is létező és működő cso
portok voltak, nem a kutatás kedvéért hoztuk létre őket. A csoportok egy része egy öt 
hétig tartó pragmatikai kompetenciájukat fejlesztő feladatsort kapott, amelyet az an
golórák keretében végeztetett el velük a csoport nyelvtanára. Ezeknek a csoportoknak 
a tanáraival a vizsgálat előtt részletesen megbeszéltük a kutatás célját és a feladatok 
felépítését. A többi csoport alkotta a kísérlet kontrollcsoportját, akik a megszokott tan
anyagot vették, csak az előzetes és záró felmérésben vettek részt.

A kísérletben résztvevő diákok és iskolák
A kutatásban 92 diák vett részt, akik a 9., a 10. és a 11. évfolyamba jártak, azaz 15-17 
évesek voltak. A vizsgálatban három iskola szerepelt, Budapesthez közeli településekről. 
Mindhárom jó hírű iskola, bár egyik sem tartozik az úgynevezett „elit” középiskolák 
közé. A kísérletben résztvevő 7 csoportból 5 a hagyományos tananyagot tanulta és Nagy- 
Britanniában írt tankönyveket használt. Két csoportban (egy a kísérletben résztvevő és 
egy kontrollcsoport) a középfokú nyelvvizsgára készültek. A kutatás elkezdése előtt 
az iskolaigazgatók beleegyezésüket adták az adatgyűjtéshez.

A pragmatikai feladatok leírása
Ezeket a feladatokat a jelen kutatáshoz terveztük, azzal a céllal, hogy azok explicit mó
don tanítsák a diákoknak a beszélgetésekhez kapcsolható köszönési és búcsúzási for
mákat. (A feladatok részletes ismertetését lásd Edwards és Csizér, 2004). A feladatsort 
a vizsgálat előtt kipróbáltattuk olyan diákokkal és az őket tanító angoltanárral, akik 
később nem voltak részesei a kísérletnek, és az ő visszajelzéseik alapján elvégeztünk 
néhány változtatást.

Az első feladat, amelynek címe Hogyan hangozna külföldön?, egy rövid párbeszéd
ből állt, amelyet a diákoknak magyarról angolra kellett lefordítaniuk. A párbeszédben 
nem voltak nehéz nyelvtani szerkezetek vagy szavak, de olyan magyar pragmatikai 
elemeket tartalmazott, amelyeket nem lehetett nehézség nélkül angolra fordítani (pl. 
tegezés és magázás, illetve olyan szavak, mint a bácsi/néni vagy Csókolom!).

A második feladatnak a Beszélgetés befejezése címet adtuk. A feladat első részé
ben a diákoknak egy bonyolult és hosszú búcsúzás mondatait kellett helyes sorrendbe 
rakniuk, majd egy szappanopera részletet kellett írniuk, amelyben a két szerelmes sze
replő egyszerűen nem tud elválni egymástól és a búcsúzási elemek sokaságának beve
tésével addig húzzák a beszélgetést, ameddig csak lehet. (Ennek a feladatnak az ötletét 
Dörnyei és Thurrell, 1992, p. 39 adta.)

A harmadik feladat, Mit is mondanak?, egy rövid bemelegítő gyakorlatból állt, 
amelynek során a diákoknak ki kellett találniuk, hogy valójában kik ők (a hátukra volt 
ragasztva a szerepük), annak segítségével, hogy a csoport többi tagja hogyan köszön-
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tötte őket. A feladat fő része különböző képekből állt (Jones, 1981, pp. 5-18), ame
lyekhez a diákoknak párbeszédeket kellett írniuk.

Az utolsó feladatnak a címe: Fejezzük be a párbeszédet. Egy nagyon rövid párbe
szédet fénymásoltunk ki a Headway Pre-Intermediate tankönyből (Soars és Soars, 1991, 
p. 50), a diákoknak pedig egy köszönést tartalmazó bevezető részt és egy búcsúzást 
tartalmazó befejező részt kellett a párbeszédhez írni. Mindegyik feladat esetében kér
tük a tanárt, hogy minden felmerülő kérdést és problémát beszéljen meg diákjaival.

Előzetes és záró felmérés
Mind az előzetes, mind pedig a záró felmérés egy rövid szerepjátékot tartalmazott, 
amelyet a tanulók párban oldottak meg. Azért döntöttünk szerepjáték mellett, mert 
szerettük volna a vizsgált beszédaktusokat egy teljes párbeszéd keretében megfigyel
ni. Annak ellenére, hogy a köszönési és búcsúzási elemekre voltunk kíváncsiak, min
denképpen szükséges volt, hogy a leírt helyzetek valós szituációkra hasonlítsanak. Ezért 
mindkét szerepjáték tartalmazott egy problémát, amelyet a résztvevő feleknek meg 
kellett oldaniuk. Mielőtt a szerepeket tartalmazó kártyát odaadtuk volna a diákoknak, 
engedélyt kértünk tőlük, hogy a beszélgetést magnóra vegyük. Az összes párbeszédet 
legépeltük és összevetettük az eredeti hanganyaggal.

A kutatás változói
A diákok nyelvi szintje
A diákok általános nyelvi szintjét a kísérleti és a kontrollcsoportban is egy C-teszttel 
mértük, amelyet Dörnyei és Katona (1992) validált magyar középiskolás diákok min
táján. A C-teszt eredményeit csoportokra bontva közöljük az 1. táblázatban. A kísérle
ti és kontrollcsoport közötti különbség nem szignifikáns, bár a csoportokon belüli kü
lönbségek azok.

A köszönési elemek jelenléte
A köszönésen belül két külön elemet különböztettünk meg. Elsősorban magát a kö
szönést (Hello, Good afternoon stb.), másodsorban egy olyan köszönést követő elemet, 
amely a köszönés része volt és nem tartozott a beszélgetés fő vonalához (post-opening, 
lásd Edwards és Csizér, 2001, p. 57). Néhány ilyen utóköszönési elem: How are you?, 
Nice to meet you., Have we met before? Az összes helyesen használt köszönési és utó
köszönési elemet megszámoltuk és egyetlen adatban rögzítettük.

1.táblázat A diákok nyelvi szintje a különböző csoportokban

Kísérleti csoport (N=66) Kontrollcsoport (N=26)

1. iskola 2. iskola 3. iskola

1. csop. 2. csop. 3. csorp. 4. csop. 5. csop. 6. csop. 7. csop.

1. tanár 1. tanár 2. tanár 3. tanár 4. tanár 5. tanár 5. tanár

C-teszt átlaga 30 28 25 25 20 23 30
Legjobb diák 35 33 36 39 24 32 42
Legrosszabb diák 19 22 15 13 17 16 20
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A búcsúzási elemek jelenléte
A búcsúzási elemek definiálásánál Bardovi-Harlig et al. (1996) kutatását vettük ala
pul. A tanulmány szerint gyakran előfordul az angol nyelvben, hogy a végső búcsú
zást (Goodbye - Goodbye) témalezáró elemek (shutting down the topic) és eló'búcsú- 
zási elemek (pre-closings) előzik meg. Utóbbiaknak a funkciójuk, hogy jelezzék a 
beszélő búcsúzási szándékát. Úgy vélik a kutatók, hogy több ok miatt is fontos, hogy 
a nyelvtanulók felismerjék ezeket az elemeket. Az előbúcsúzási elemek „arra szolgál
nak, hogy a beszélő tisztázza, hogy semmi további megbeszélni való nem maradt” és 
„ha a beszélő nem kezd új témába, vagy nem hoz fel újra egy már megbeszélt témát, 
akkor a beszélgetés be fog fejeződni” (p. 328).

Statisztikai elemzés
Miután az elő- és záró felméréseket legépeltük, a köszönési és búcsúzási elemek gyako
riságát számítógépre vittük SPSS for Windows program segítségével. A C-teszt eredmé
nyeit is rögzítettük. A különbségeket egyutas ANOVA és í-próba segítségével számol
tuk ki és hasonlítottuk össze, illetve ahol szükséges volt, nem parametrikus teszteket 
használtunk. A nyelvi szint és teljesítmény közti különbséget Spearman-teszt segítsé
gével számítottuk ki.

Eredmények
Az eredményeket a kutatási kérdések szerint ismertetjük: először a beavatkozás haté
konyságát vizsgáljuk, majd a nyelvi szint és a pragmatikai kompetencia közti kapcso
latot. Mivel a vizsgált minta elemszáma nem magas, a statisztikai teszteknél alkalma
zott szignifikancia szint rendre 5 százalék.

1. Vajon a köszönési és búcsúzási elemek 
tanításának hatására a diákok máshogyan fognak elkezdeni, 
illetve befejezni egy beszélgetést?
A 2. táblázat összefoglalja a köszönések és búcsúzások jelenlétét az előzetes és záró 
felmérésben. Az eredményeket a kísérleti és kontrollcsoportra lebontva közöljük.

2. táblázat A köszönési és búcsúzási elemek jelenléte az előzetes és záró felmérésben 

Az adott elem jelen van

Köszönések és búcsúzások Előzetes felmérés (%) Záró felmérés (%)

Kísérleti csoport

Köszönés 93 91
Utóköszönési elemek száma 44 76
Témalezárási elem 63 76
Előbúcsúzás 51 74
Búcsúzás 93 95

Kontrollcsoport

Köszönés 83 100
Utóköszönési elemek száma 58 78
Témalezárási elem 63 35
Előbúcsúzás 50 70
Búcsúzás 96 96
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A 2. táblázat megmutatja, hogy a köszönés és búcsúzás alapelemét illetően a diá
kok tudásszintje igen magas, legalábbis azokat a szituációkat illetően, ahol a beszélők 
státusza, társadalmi helyzete egyező. További vizsgálatokra van szükség annak kiderí
tésére, hogy a diákok teljesítménye ugyanilyen magabiztos lenne-e, ha a státusz és társa
dalmi helyzet nem egyező, hiszen ezek a szituációk nehezebbek lehetnek számukra. A 
köszönés és búcsúzás egyéb elemeit illetően is megállapíthatjuk, hogy a diákok egy 
része megfelelően használta azokat a beavatkozás előtt is: több mint 60 százalékuk le
zárta a beszélgetést megfelelő módon, és a diákok fele használt előbúcsúzási elemet is.

Az előzetes és záró felmérés közötti különbség1

3. táblázat. Az előzetes és záró felmérés közötti különbség

Köszönések és búcsúzások Teszt-érték Szignifikancia

Kísérleti csoport

Köszönés 0.00 1.00
Utóköszönési elemek száma 14.22 0.00*
Témalezárási elem 1.66 0.10
Előbúcsúzás 2.54 0.01*
Búcsúzás 0.00 1.00

Kontrollcsoport

Köszönés 1.45 0.16
Utóköszönési elemek száma 2.77 0.09
Témalezárási elem -2.32 0.03*
Előbúcsúzás 1.42 0.17
Búcsúzás 0.00 1.00

1 Dummy változók esetében, az utóköszönési elemen kívül t-próbát használtunk. Az utóköszönési 
elemek esetében Friedman nem parametrikus tesztet használtunk.
* p<.05

A 3. táblázat statisztikai teszt segítségével mutatja be az előzetes és záró felméré
sek közötti különbségeket. A kutatás ezen a pontján az adatokat nem elemeztük kvali
tatív módon, csupán arra voltunk kíváncsiak, hogy kvantitatív különbséget találunk-e.

A kísérleti csoport diákjai szignifikánsan több utóköszönési és előbúcsúzási elemet 
használtak a feladatsor elvégzése után. Ez arra utal, hogy a pragmatikai elemek tanítá
sa ebből a szempontból sikeres volt. Egy lehetséges magyarázat arra, hogy a téma le
zárása esetében miért nem találtunk szignifikáns különbséget, hogy maga a téma nem 
kapott elég hangsúlyt a kísérletben. Utólagosan arra jöttünk rá, hogy a feladatok na
gyon kevés olyan helyzetet tartalmaztak, ahol a diákoknak elengedhetetlenül le kellett 
zárniuk egy témát.

Ami a kontrollcsoportot illeti, itt nem vártunk szignifikáns eltérést az előzetes és 
záró felmérés között, hiszen ők nem végezték el a feladatsort, vagyis a diákokat tanító 
tanárok nem tértek el a szokásos tanmenettől. A téma lezárása esetében azonban szigni
fikáns volt a különbség. A negatív tesztérték azonban azt mutatja, hogy a diákok teljesít
ménye romlott a záró felmérés esetében. Ez a tény azt mutathatja, hogy ha a tanítási 
folyamat során nem hívjuk fel a diákok figyelmét a különböző nyelvi jelenségek termé
szetére és fontosságára, a teljesítmény hullámzó lehet, azaz lesznek helyzetek, amikor 
a diákok jobban teljesítenek, de ez a teljesítmény nem érezteti hatását egy másik szituá-
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cióban. Ez a jelenség megint csak alátámasztja annak jelentőségét, hogy explicit mó
don tanítsuk a köszönés, a búcsúzás illetve más beszédaktusok különböző elemeit is.

2. Milyen kapcsolat van a diákok általános idegennyelv-tudása és 
(a köszönés és a búcsúzás beszédaktusát illető) pragmatikai 
kompetenciájuk között?
Először is vizsgáljuk meg, hogy a diákok köszönési és búcsúzási teljesítménye külön- 
bözik-e a nyelvi szintjük szerint. Ebben az elemzésben csak az előzetes felmérést vizs
gáltuk, és ezért a kísérleti és kontrollcsoport eredményeit együttesen kezeltük (lásd a 
4. táblázatot). A diákokat nyelvi szintjük szerint három csoportba osztottuk, mindegyik 
csoport a diákok hozzávetőleg egyharmadát foglalta magába. Egyutas ANOVA-t hasz
náltunk, hogy felfedjük az esetleges különbségeket a csoportok között. A köszönés és 
búcsúzás alapelemeit nem vizsgáltuk, hiszen ahogy korábban is láttuk, a diákok több
sége helyesen használta azokat az előzetes és záró felmérésben is.

Teszt-érték 
és szignifikancia

4. táblázat. Spearman korreláció a köszönési és búcsúzási elemek 
és a diákok nyelvi szintje között a kísérleti és kontrollcsoportban

Köszönési és búcsúzási elemek (előzetes felmérés)

Utóköszönési elemek száma 
Témalezárási elem 
Előbúcsúzás

.25*

.18

.17

*p<.05

Csupán az utóköszönési elemek esetében találtunk különbséget a diákok nyelvi szint
je szerint, azaz azok a diákok, akik jobban teljesítettek a C-teszten, több utóköszönési 
elemet használtak. Ez arra utal, hogy az utóköszönési elemek használata nehezebb 
azoknak, akiknek a nyelvi szintje nem olyan magas. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy 
a beavatkozás vajon megváltoztatta-e ezeket az értékeket, ezért a kísérleti csoport ered
ményeit külön is elemeztük. Az 5. táblázat tartalmazza ezeket az eredményeket.

Az előzetes és záró felméréssel kapcsolatos eredmények a kísérleti csoportban na
gyon hasonlítanak a 4. táblázat eredményeihez. Ez arra mutat, hogy az utóköszönési 
elemek használata a beavatkozás után is nehéz maradt azoknak a diákoknak a számá
ra, akik a C-teszten alacsonyabb eredményeket értek el. Ennek az lehet a magyarázata,

Teszt-érték és szignifikancia

5. táblázat. Spearman korreláció a köszönési és búcsúzási elemek 
és a diákok nyelvi szintje között a kísérleti csoportban

Köszönési és búcsúzási elemek Előzetes felmérés Záró felmérés

Kísérleti csoport
Utóköszönési elemek száma .32* .36*
Témalezárási elem .14 .24
Előbúcsúzás .22 .08

p<.05
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hogy a beavatkozás nem volt elég hosszú és/vagy intenzív ahhoz, hogy elég gyakorlá
si lehetőséget adjon az összes diák számára.

Adataink arra is utalhatnak, hogy a beavatkozás nem helyezett egyforma hangsúlyt 
a köszönési és búcsúzási elemek tanítására, illetve elképzelhető, hogy a különböző 
köszönési és búcsúzási elemek eltérő nehézségűek voltak az általunk vizsgált diákok 
számára. Lehetséges, hogy ezeknek a diákoknak a köszönési elemek használata nehe
zebb, mint egy beszélgetés befejezése. Kívánatos lenne tehát, hogy a tanítás során több 
figyelmet fordítsunk arra, hogy a diákok hogyan kezdhetnek el egy beszélgetést angol 
nyelven.

Összefoglalás
Kutatásunk célja annak felderítése volt, hogy a pragmatikai kompetencia, esetünkben 
a köszönés és búcsúzás beszédaktusa, tanítható-e explicit módon középiskolás diákok
nak. Arra a megállapításra jutottunk, hogy az öt hetes pragmatikai feladatsor után a kí
sérleti csoportba tartozó diákok több utóköszönési és előbúcsúzási elemet használtak. 
A kontrollcsoportba ezek a változások nem jelentek meg. Ami az általános idegennyelv
tudás és a pragmatikai kompetencia kapcsolatát illeti, az eredmények azt mutatták, hogy 
azok a diákok, akik jobb eredményt értek el a C-teszten, több utóköszönési elemet 
használtak az előzetes és záró felmérésben is.

Kutatásunknak különböző tanulságai lehetnek a nyelvtanárok számára. Vizsgála
tunkból kitűnik, hogy a pragmatikai kompetenciát különböző típusú feladatokon - 
egyenlő, illetve eltérő státuszú - szituációkon keresztül lehet fejleszteni. A nyelvi szint 
és a két beszédaktus használata közötti különbségek arra is rámutattak, hogy a prag
matikai kompetencia különböző elemei különböző nehézségi fokot jelenthetnek az 
eltérő nyelvi szinten lévő diákoknak. Természetesnek hangzik, hogy azoknak a prag
matikai elemeknek kell hangsúlyt kapniuk, amelyek a diákok anyanyelvén nem létez
nek, vagy használatuk eltérő. Összehasonlító tanulmányok és szükségletelemzések 
kideríthetik, hogy melyek ezek az elemek. A legújabb tankönyvek között vannak olya
nok, amelyek a pragmatikai kompetencia összetevőinek tanítását a lehető leghamarabb 
elkezdik, hiszen ezek természetes részét képzik a kommunikatív nyelvtanításnak. Ez 
azért is fontos, mert a kutatás megmutatta, hogy egy öthetes pragmatikai tréningnek is 
lehet pozitív hatása, de nyilvánvaló, hogy a hosszabb és alaposabb tanítási folyama
toknak még jelentősebb előnyei lehetnek.

Természetesen kutatásunknak vannak gyenge pontjai is. Mivel ez a vizsgálat egy 
kvázi-kísérletre épült, voltak olyan változók, amelyeket nem tudtunk kontrollálni. Pró
báltunk hasonló iskolákat, tanárokat, csoportokat keresni, de lehetséges, hogy fennáll
tak olyan különbségek, amelyekre nem figyeltünk fel. Továbbá, bár a beavatkozás során 
meglátogattuk az összes csoportot, lehetséges, hogy előfordultak a tanítás során olyan 
eltérések, melyek elkerülték a figyelmünket. Azzal is tisztában vagyunk, hogy az a tény, 
hogy különböző szituációt használtunk az előzetes és záró felmérésben szintén befo
lyásolhatta az eredményeinket, illetve maga az előzetes felmérés is befolyásolhatta a 
záró felmérés során nyújtott teljesítményt. Azt is hangsúlyoznunk kell, hogy ebben a 
tanulmányban csak adataink kvantitatív elemzését adtuk meg. Ahhoz, hogy a kísérlet 
hatását teljes egészében megértsük, az eredmények kvalitatív elemzését is el kell vé
gezni.
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