
Euskalingua 2002, 1, 32-40  © Mendebalde Kultur Alkartea, 2002 32 
 

Lexikoaren Ikaskuntza 

Juan Luis Goikoetxea Arr ieta 

Derioko institutoko irakaslea 
aretxudi@euskalnet.net 

Laburpena 
Ikaslea bigarren –hirugarren edo laugarren- hizkuntzan barruratzen denerako, lehen berbetako mekanismoa 
pentsamenduan eta mintzoan finkatuta du. Irakaskuntzan D Ereduko Murgiltze-Ereduaz gainera Atxikitze-Eredua 
bermatu gura bada, beharrezko da euskalkia lantzea. Neska-mutilen arteko inkesten emaitzek eta iruzkinek bizkaiera 
hartzen dute aztergaitzat. 

Abstract 
By the time the students go into a second --third or fourth-- language, the mechanism that rules their first language is 
firmly established in their thinking and speech. In order to support Basque language immersion programs (D Eredua) 
as well as language maintenance programs, it is necessary to cultivate the Basque dialects. The results and comments 
from inquiries made to young boys and girls focus on the Bizkaian dialect.  
 
Berba gakoak: H2ko hiztegia, lexiko esanguratsua, atxikitze-eredua, baliokidetasun semantikoa, metodo 

audiolinguala. 
 
 

1. Lexiko esanguratsua 

Orain arte burututako ikerketetarik abiatuta, 
ereduak bereiztu egin behar direla baieztatzeko 
moduan gara. Ez da zertan argitu, artekoa 
esatean, D Eredua deituaren barruan 
dihardugula, ezen gainerako ereduek ez baitute 
halako planteamendu osoetarako biderik 
eskaintzen. 

D Eredua bikoiztu egiten da, Murgiltze-
Ereduaren artean –lehen berbeta erdara 
dutenena- eta Atxikitze-Ereduaren artean –lehen 
berbeta euskara dutenena, gehienetan euskalkia. 

Murgiltzeaz, ezaguna denez, kalitatezko 
ikerketa multzo handia pilatu da hasierako Peal 
eta Lambert-en  ikerketetatik abiatuta (1962). 

Hirurogeigarren hamarkadan ezarritako 
erabateko murgiltze-eredu goiztiarraren 
(1981etik D Eredua deitzen dena) 
hedakuntza handitzen doa, Euskal 
Herriko egoera sozioliguistikoan duen 
euskararekiko arrakastan eta tradizioan 
(ikastolek egindako ekarpen 
psikopedagogiko nabarmena da) 
oinarriturik. (Zabaleta 1994) 

Atxikitze-Eredua, murgiltzea bezain 
aspaldikoa izan arren, arreta txikiagoa eskaini 
zaio azken urteotara arte. Gure asmoa euskalkia 
Atxikitza-Ereduaren barruan kokatzea da, 
Murgiltze-Eredukoen artean eragina izan dezan 
gura badugu ere. 

Etxetik bizkaiera dakitenentzat 
Atxikitze-Eredua defendatzen dugu, 
euskara batuan murgiltzeko jokabidearen 
aurrean. (Goikoetxea 2001) 

Lexikoaren ikaskuntza edo antzerako 
edozein arlori ekitean, ezinbesteko gertatuko da 
arteratxuago aipaturiko parametroetan jokatzea, 
ezen azken lau hamarkadetan bezala, H1ren eta 
H2ren inguruan aritu izan garen bakoitzean, 
H2koen  

Murgiltze-Eredua oinarritzeak -oneste 
premiak- jaten badizkigu indarrak, ez gara 
sekula iritsiko euskararen transmisioa famili atik 
jaso dutenen egoera aztertzera.  

Edonola ere, izango da inor pentsatzen 
duenik Atxikitze-Ereduari geure arreta jartzeak 
arazo bat gehiago dakarkigula lehendik 
konpondu barik genuen arlora. Baliteke 
gainbegiratuan hala iruditzea, praktikan, aldiz, 
guztiz bestela da. Nolabait adierazteko, 
elebitasunaren auzia bezalakoa da, eztabaidak, 
arazoak, gorabeherak sortarazten dituena, baina, 
hala ere, nekez onartuko genuke buruhausteak 
saihesteko monolinguismora jotzea. 

Lexikoaren ikaskuntza jorratu gura 
dugunean, anitz dira erantzun beharreko 
galderak,  Levenston-ek  dioskunez (1979): 

Bigarren hizkuntzan berbak ikasteko 
mekanismoak noraino dira berdinak H2an eta 
ama-hizkuntzan. 

Zein etapatan eta zein faktoreren eraginez 
handitzen eta zabaltzen da H2 ikasten ari 
denaren hornidura lexikala. 

Zein da hiztegiaren ezagutza 
aktibo/ekoizlearen eta pasibo/hartzailearen 
arteko erlazioa? 

Guk abiapuntutzat jarri dugun D Ereduko 
banaketa gogoan hartuz, baieztatuko duguna da, 
H2ko hiztegia ikasteko prozesuak ez duela 
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funtsezko desberdintasunik H1n 
burututakoarekin erkatuta. Hortaz, erabili ko 
dugun jardunean, digresio puntualak egingo 
baditugu ere, ildo nagusi bakarrari jarraituko 
gatzaizkio. 

Bizkaieraz egiten duenari nahiz 
gaztelerazkoari –euskara batua, eskolako 
hizkera- ezin irakats dakioke famili ako 
mintzaira albo batera lagata, nahiz eta metodo 
audiolingualetan horretan saiatu. 

Hizkuntza bat ikastea funtsean datza, 
ohiko eta aspaldiko esanahietarako 
sinbolo multzo bat jasotzean. (Bernard 
1951) 

Jakina da beste berbeta bateko ikaslea 
egoera psikologiko oso desberdinean dagoena, 
ama-hizkuntzako ikasleakaz alderatzean. 
Hasteko, honek menperatzen du oinarrizko 
hiztegia; bigarren, honenbeste urteko bada, bere 
hizkuntzan irakurtzeko gai da; hirugarrenik, 
proposizio sintaktikoak ulertzeko nahiz 
erabiltzeko gaitasuna du. Beraz,  

Ikaslea barruratzen da beste hizkuntzan, 
lehen berbetako menkanismoa 
pentsamenduan eta mintzoan finkatuta 
duela, eta inola ere ez du asmorik ez 
saihesteko, ezta ahanzteko bere 
hizkuntza propioa. (Bernard 1951)  

Gaur egun –aspaldiko metodo 
audiolingualen haritik- ahozko berbeta, 
berbalizazioa indartu gura dugu. Bide horretan, 
baina, oker jokatu dela baiezta daiteke, hala 
H2ren irakaskuntzan nola euskara batuarenean, 
gura izan dena baita ama-hizkuntzaren 
bitartekaritza lana saihestea, eta hiztegiari 
dagokionean, beste berbetako hitzak zein 
esaldiak, objektu, imajina eta egoerakaz 
zuzenean asoziatzea, egin beharrean ama-
hizkuntzako berbakaz.  

Errealitatean, ikaslearentzat bideraezin 
bezain utopikoa da beste berbeta bat 
ikastea, ama-hizkuntzaren arartekotasuna 
baztertzea. Geure ama-hizkuntzako 
parterik gehiena ere ez dugu metodo 
zuzenez ikasten, indirektoki baizik, 
sinbolo ezagun eta aspaldikoen bidez, 
esate baterako, sinonimoak, antonimoak, 
hizketako testuinguruaren bidezkoak eta 
abar. (Bernard 1951) 

Honen aurka erabiltzen diren argudioen 
aitzinean argi azal daiteke, umeek euren berbeta 
beste baten bitartekaritzaz ez ikastea –ezinezkoa 
dena- ez dela jadanik H1az jabetuta dagoenaren 
egoera, eta bigarrenik, pertsona elebidunek 
zuzenean pentsatzen dutela bigarren berbetan 
esaten denean, ahaztu egiten dela, honetan 
gertatzen den egoera ez dela aprendizaia 
prozesukoa, egoera terminalekoa, finekoa 

baizik, hots, hori gure irakaskuntzako xedea 
litzatekeela, ez, inola ere, lortzeko medioa. 

Artekoak esan nahi du, H2ko ikasleak edo 
euskalkikoak ezinbestean oinarritu beharko 
duela etxeko hizkuntzan, hasieran batez ere, 
zeren horixe baita bere ezagutza-sistemaren eta 
ikasteko trebetasunetara heltzeko bide bakarra. 

Hala ere, ez daiteke onargarri izan 
baliokidetasun semantikoaz baliatzea, alegia, 
H2n arterik ezagun ziren kontzeptuei etiketa 
berria ipintzea besterik ez dela esatea. 
Euskalkitik euskara batura aldatzean, badira 
kontzeptuen sailkapen desberdinak eta muga 
semantikoak –neba-arreba, artoa/galtzua-, 
baina zalantza barik, askoz handiagoak 
gaztelaniatik euskarara, zeren hor tamainako 
zailtasunak sortzen baitzaizkigu erdaretiko 
uholdeak gainjartzean: Nire aitak etorr i dira. 
Beste egunean topatu nuen kalean. 
Horrenbestez, etxeko mintzaira aintzat harturik 
jokatu behar den gisan, behar dira muga 
semantikoak ere zaindu. 

H2ko hitz-elkarketen garapena ikertzeak argi 
dezake lorpen prozesua. Hitz batek hizkuntza 
baten eta bestean –edo euskalkia batuan- sortzen 
dituen elkarketak ez baiti ra berdinak hizkuntza 
bateko hiztunen buruetan eta bestekoenetan. 

Asko esaten badiogu gaztelerakoari ¡Qué 
asco! letorkioke burura. Ostera, euskaldunaren 
Ke asko (dago) desberdin da. Beste horrenbeste 
bizkaierakoak Behatza ahoan sartu du entzuten 
duenean, edo Zuberoakoak bizkaierakoen 
Lepoan hartu ta segi aurrera aditzean. Hortixe 
sor daitezke jokoetarako hitzak, termino 
aberatsak, ez baita sentipen bereko cabrón 
entzutea edo Akerrak adarrak okerrak ditu. 

Hizkuntza komunitateen alde 
soziokulturalek ere agerikoak dira. 
Euskaldunari, inguruko erdaldunei ez arren, 
gorr ia hitzak kolore horixe dakarkio adimenera, 
baina euskaldunarentzat horren inguruan da 
gorr ingoa, edo -Gorr iak ikusi zenduezan 
gerran, Patxo! itaundu duenari, -Ez, orduko 
gorr iek paseta egon ziren! erantzuna. Era 
berean mexikarrek ogia erosterakoan ¿Qué 
quiere pan blanco o café? galdetuko dizute, edo 
ingelesez spin ikasi arren, harridurako gertatzen 
bazaizu ere nondik datorren ulertzen ez duzun 
To spin a coin normaltzat hartuko dute. 

Horrek guztiorrek pentsarazten digu, ea zer 
elkarketa mota desberdinak otuko zaizkien 
ikasgelan Murgiltze-Ereduko neska mutilei eta 
Atxikitze-Eredukoei eta hauen artean euskalki 
bakoitzekoari. 

Okerra litzatekeela dio Bogaards-ek 
pentsatzea ikasleak bere ama-hizkuntzan “hitz 
sarea” egina duenez, hizkuntza arrotzeko 
elkarketak hizkuntza hau berezkoa dutenen 
kopia doitua izango direla. (Bogaards 1998) 
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Edozelan ere, ez da erraza jakitea nola egiten 
dituen elkarketa-sareak bigarren berbetako 
ikasleak, nahiz eta badakigun H2ko elkarketak 
motelagoak, murritzagoak eta egonkortasun 
gutxikoak direna. Guri ingelesean gerta 
dakigukeen antzera muga semantikoak ezin 
finkaturik dihardugunean: notice, notice board, 
to take notice-ekin 

Beti ere, H2ko ikasleak ezinbestean oinarritu 
beharko du ama-hizkuntzan, hasieran behintzat, 
horixe da-eta bere ezagutza-sistemara eta 
ikasteko trebetasunetara heltzeko bide bakarra. 

Modu askotara azaldu izan da baliokidetasun 
semantikoaren hipote-siak errorera eraman 
dezakeela H2ko ikaslea, era berean, 
euskalkikoa. Murgiltze-Eredukoek arazo ia 
kronikoak dituzte euren delgadotik mehe eta 
argalera datozenean edo gorputza eta 
gorpuarekin, De cuerpo presente erabiltzen 
baitute. Horren harian, euskalki bitako ikasleak 
eztabaida luzean ariko dira garoa zeri deritzan 
argitu guran. 

Geure ingeleseko esperientziatik dakigunez, 
hiztegia ikastea etengabeko zalantza kentzea da, 
zeren berba baten esangura besteetatik 
bereizteko, sarritan doitze fin-finak egin beharra 
izaten baita. Horrek –ikasle nagien aurka joanik- 
hitz jakin bat testuinguru desberdinetan 
azaltzean, behin eta berriz hiztegira jotzea 
eskatzen du, hand ezagutu arren ez baituzu 
oinatzik To be an old hand zer deabru den 
jakiteko. Bigarren nahiz laugarren hizkuntzako 
berbak ikasitzat jotzeko euren aurpegia eta 
nortasun agiria ikustera iritsi beharra dago. 
Gauza bera, askotan, ama-hizkuntzakoetan ere. 
Laugarren hizkuntza horren ingurumarian bizi 
ezik, nekeza da oso berben erregistroko 
kokapena asmatzea, behold aurkitzen dugunean, 
poetek aspaldi erabili aren kutsua duela igartzea, 
edo toilet ez dela Ameriketan erabiltzeko 
ohiturarik. Euskaran bertan, zenbat aldiz 
baztertzen dugu lapurterako ele hitza, berba 
horren doitze semantikoa ez atzematean, oker 
balia ez gaitezen, zeren finean, famili atiko ez 
dugun geratu kultua baita lotu esaten 
dugunontzat, bost kilometro haragoan ezaguna 
den arren. Zenbat bider ez dugu aldrebes 
erabili rik entzun Horren buruz betiko 
euskaldunaren ahotan, edo aspaldi honetan Bat 
bider bizkaierakoa delakoan. 

Azken baten, neska-mutilen joera H2ko 
hiztegia eraikitzeko euren ama-hizkuntzako 
hiztegitik abiatzekoa da, nahiz eta bizkaiera 
lango euskalkietan –harridurarako- alderantziz 
gertatu, bakea egunerokoan esaten ibilit a oker 
dagoen pakea erabiltzera aldatuz euskara 
batuaren izenean. 

Berbak ikasteko errazak edo gatxak izatea 
item lexikalen eta ikasleen arteko erlaziotik 
dator, ez hitzen euren izaeratik. Artebakarra 

leku izena eguneroko da bertokoentzat, aise 
ikastekoa, beraz. Erdaldunek, ordea, erraztasun 
berbera izateko eran ahoskatzen dute, 
Artebarraka. Zerk egiten du orduan, zail edo 
erraz item lexikala ikasle jakin batentzat? Ba, 
hurkotasunak, beste faktore batzuen artean. 
Ikasleak H2ko berbak arteragoko ezagutzen 
argitan interpretatu beharko dituenez, badirudi 
hurkoago diren berbak errazago ezagutuko 
dituela arrotzak baino. Etimologiari dagokionez, 
hobeto hartzen dituzte etimologia gaztelerazkoa 
dutenak euskarazkoa dutenak baino, beraz, 
aiseago, kooperazioa, lankidetza baino.   

Hitz garden faltsuen gainean –hor sartzen 
ditugularik azarezko anonimoak, aldezko 
kognatuak eta sinformeak, hots, pare 
nahastaileak- esan daiteke, alderdi 
psikolinguistikotik begiratuta, ikasleak bere 
ama-hizkuntzan ematen dion esanahiarekin 
lotuko duela forma hori. Antzera gerta liteke 
parekoa den hizkuntza arrotzeko berba hori 
idaztean nahiz ahoskatzean. 

H2an berba kognatuek –jaiotza komuna 
dutenak, régulier frantsesez eta regular 
ingelesez- duten eraginaz baiezta daiteke, 
espainolez eta italianoz –hizkuntza hurbilen 
artean- egunkariak irakurtzea erraztu egiten 
duela, baina era berean, interferentziazko 
akatsak oso kaparrak direla, hala ulertzerakoan 
nola ekoizterakoan. Ez du ahazteko Urbieta 
adiskideak Pisare il freno esan eta pisciare 
komunekoa ulertuz zer barre algara egin zioten 
–nahiz eta kasu honetan hitz kognatuez baino 
azare hutsezko homonimoez ari garen. Edo 
hamar urtez Erroman fraile egondakoak 
lekaimeei ea zelangoa ote zen bere italiera 
itaunduta erantzun ziotenean Lei parla la lingua 
spagnuola bastante italianizzatta. Zentzu 
honetan, dezute erabili ohi duenak aise aldatuko 
du duzutera, nekez duzuera. 

Baliokidetasun semantikoaren hipotesiaren 
ikuspegitik bestelako bereizketarik ez duen 
guztia ama-hizkuntzako elementu berdintzat 
jotzen da. 

Ezer gutxi dakigu, bestalde, hitzen 
ezagutzak nola bilakatzen diren zehatz-mehatz 
hiztegi hartzaileko edo ekoizleko. Badakigu, 
esate baterako, ikasleak ikasi berri dituen ele 
berriak agertu egiten direla euren idatzizko 
nahiz ahozko ekoizpenean. Badirudi, behin eta 
berriz entzun ohi duguna datorkigula 
berehalakoan ahora. Ez da Espainiako futbol 
ligan jokatzen duen futbolaririk, hiru 
minututako elkarrizketan bost bider La verdad 
es que esango ez duenik. Estereotipoak bezala 
dira, ahanzturatik modara datozenak. Halatsu 
gertatzen da euskaran zorigogorreko 
potolorekin: liburu potoloa, arazo potoloa nahiz 
pila batekin. 
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Edozelan ere, hirugarren berbetak edo 
ikastean, eleren bat zehazgabea bada, segurtasun 
osorik ez izanik baztertzen badugu, beldurra 
diogulako da. Fenomeno horren ondorioz, 
agian, euskaldun berri askok hizkuntza seguru 
eta mugatura jotzen du sistematikoki, betikotik 
irtenik, entzuna edo ezagutua baduen arren, 
ekoizpenerako mailan ez duelako. Gainera 
euskararen kodea, oinarrian behintzat finkaturik 
ez badu, euskarakoa erabili ordez erdara hartuko 
du euskarazko testuak sortzeko: apurtutak 
dauzkat; ez dauzkat lagunik. Tankera bera du 
bizkaierakoak zuzen darabilen Jan egin du 
imitatu guran Zeuk jan egin duzu dioenak. 

Eguneroko harremana dugun pertsonen 
izena gogoan darabilgun moduan darabiltzagu 
eskuarteko tresnen izenak ere. Horixe da 
bideetariko bat famili a euskalduneko neskak 
egunero etxean euskaraz diharduen edo ez 
jakitekoa, Txorierriko delarik Desayunauko dot 
badio. 

Harremana nekazaritzako bizimoduaz izan 
dutenek hiztegi osoa gordetzen dute estarian 
belaunaldi gazteakaz komunikatzerakoan. Euren 
berbak entzun gura baditugu, beren beregi jo 
behar da gai horiexek iradokitzera, egunerokoak 
ez baitu erraz aurkezten abagunerik: bill erie, 
atarr ie, zerberadia. Horretara, eskueran ez 
edukirik, gazteengana ez dira heltzen. 

Hori bakarrik ez da, baina, ezen txikerretan 
txori desberdinekazko harremana izan ez 
duenak, pertsona heldua bilakaturik naturan bizi 
arren, ez baita gauza elaia, amilotxa, epetxa, 
txonta, txindorra eta hegabehera banan banan 
bereizteko. Are gutxiago umezaroa nekazari-
ehiztari giroan bizi izan duenaren antzerara 
txoriok euren hegaz egiteko itxuragatik 
bereizteko. Beste horrenbeste gertatu ohi zaio, 
etxe inguruan diren lore motetatik hortentsia eta 
arrosa baizik bereizten ez dakienari. 

Arlo honetan eta ahozkoaren gainean 
jardunik esan behar dena da, zer aldrebeskeria 
praktikatzen dugun, bizkaiera egunerokoan 
darabilenak eskura eskura dituen terminoak 
ezkutaturik, batuaren izeneko beste batzuk 
erabiltzera aldatzen denean. 

Besterik da, ondo finkatutako arloren bateko 
elementu batzuk zuzenean bat-batean gogora ez 
etortzea, hain ondo jakin arren mihi puntan 
geraturik. 

Hasieratik errepikatu dugu, hiztegiaren 
ezagutza berriak arteragotik baden kontzeptu-
sare baten integratu behar dutela, hots, 
erdaldunarenean murgiltze-eredukoa bada, 
euskalkian –gutxitan batuan- etxetik euskaldun 
badator. Honenbestez, garbi geratuko delakoan 
gaude ama-hizkuntzako ezagutza lexikalek 
zerikusi handia dutela H2ko hiztegia 

osotzerakoan, batik bat, ikaskuntzako lehen 
mailetan. 

Azken baten, defendatzen duguna ikasketa 
esanguratsuan kokatzen da, hau da, berben 
ikasketa era substantzialean, ez arbitrarioan, ez 
hitzez hitzezkoan egitea, beste berba batzuetan 
esanda, arterik baduen estrukturan txertaturik 
eraikitzen bada. 

Hezkuntza psikologia guztia printzipio 
bakarrean bildu behar banu, honelaxe 
enuntziatuko nuke: aprendizaian eraginik 
handiena duen faktorea, ikasleak 
badakiena da. Iker bedi hori eta irakats 
dadila kontsekuenteki. (Ausubel 1993) 

Euskalkia heteronomoa izanik inork 
gehiegizko iritsiko dio bizkaiera H2rekin 
parekatzeari. Lipar batez bere artean pentsa 
baleza, ordea, ikusiko luke –teorian zilegi ez 
izan arren- desberdintasunen zerrenda luzexka 
dela, semantikagatik batzuetan, formagatik 
askotan: 

 Elaia: Enara 

 Abadea: apaiza 

 Domeka: igandea 

Zentzu honetan, gehiegizko eskaera da 
ahozko euskaran bizia duen euskaldun ugariri 
batuan mintzatzeko eskaria egitea. 
Jariotasunaren txoriari hegoetako luma gehiegi 
mehaztea litzateke, arranoa oilotzea. Besterik 
eta bestela da idatzia, astia da-eta tarteko. 

2. Lexiko esanguratsua eskolan 

Lan honen lehen partean teoriaz eta 
adibideetan azaldu duguna arakatuko dugu 
hemen, eskolako ikasleak bizkaieratik etorririk 
ikasketetan euskara batua edo bizkaiera 
literarioa erabiltzen dituenean.  

Honelako banaketari jarraituko gatzaizkio: 
lehenik ariketaren zenbakia edo ikastetxearen 
sigla ipiniko dugu; azpian bizkaiera literarioan 
edo euskara batuan erantzun duena eta hurrengo 
geure iruzkina.  

Halaxe zioen Hezkuntza Sailak: 

... euskaraz hitz egiten, irakurtzen eta 
idazten ondo dakien eskolumeak erraz 
lortuko du(ela) hizkuntz eredu batetik 
bestera pasatzea. (1982). 

5. Ar iketa: 

Idatzi 10 berba, aditz edo esaera etxean 
erabiltzeko balio dutenak eta ez 
eskola/ikastolarako. 

- Alabatxi; mutil zantarra; morroi; eskobie; 
trapue; telebisiñue; motxili e; juen horreñe; 
ni enai izan; egin afaixe; txo, super guapo 
dau; jo tio; laster ingot, eta abar. 
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Hainbeste erdarako hitz eta esamolde duen 
hizkera mespresatzeko arriskua agerikoa da, 
baldin irakaskuntzak teoriko eta praktikoki 
irakasten ez badie neska-mutilei hizkuntzaren 
barruan badirela mailak nahiz erregistroak eta 
etxeko euskara hori ere -beti hobe daitekeena-, 
ederra dela oso. 

Beraz, bada euskara modu bat eskolakoa ez 
dena. Ondorioz, batua/bizkaiera arazoa eskolako 
bi ereduk euren artean daukaten lehia da, baina 
etxekoa -Bermeoko kasuan esate baterako-, 
eskolak bere helburuetan izan behar du. 

6.Ar iketa: 

Bizkaierako berbatzat dauzkatenak: amaitu; 
zeozer; barik; aldats; atzamar; txarto. 

Euskara batukotzat: aitita -seinale aitona ez 
duten oraindik eurenganatu-; gizaldia -
ezezaguna batukotzat hartzen dute-. 

Baiezta daitekeela dirudi, badirela 
bizkaikotzat hartzen diren hitzak eta batukotzat 
daudenak, euskara batua urte luzez zabaldu den 
arren. 

(BERM-1) 

 
Bizkaiera li terar ioa Euskara batua 
Jaramon egin eutson Kasu egin zion 

Jaramon, Azkuek (Bc) bizkaieraz komun 
dela dakarren arren, ikaslearen gogoan ikasi 
egiten duen multzoan ez bada sartzen forma bat 
-nahiz eta oso jatorra izan-, orduan ez da batua. 
Ikasleak jakin baleki (Bc) den sintagma 
baturako ere balioko dela, ez luke batuan kasu 
eginekin ordezkatuko. Eta bizkaiera berak 
dakiena baino askoz sakonagoa, oparoagoa dela 
eman behar zaio iragartzera, ezen bizkaiera 
batuarekin gainerako euskalkiekin bezala, 
sakonean batzen da eta. 

Bide honetatiko batua eraiki behar da 
Mendebaldean, bizkaieratik batura zilegi den 
guztia sartuta. 

(GE-1) 

 

Bizkaiera li terar ioa Euskara batua 

amama makal daulako amama gaixorik dagoelako 

Bizkaierazko makal ez du batura pasatzen. 
Beraz, hemen bizkaiera bera baino -ikasle hau 
eskolan bizkaiera ikasi bakoa da-, zer batu klase 
irakasten den da kontua ezen, ikasle honek 
darabilen euskaran, elementuetarik asko dira 
batuko, baina ez ditu batuan txertatzen. Iritzi 
berbera eman daiteke Euskal Herrian 
argitaratzen ari diren edo oraintsu argitaratu 
izan diren Euskal Entziklopedien gainean: 
Berba hitzak aldamenean (B) bizkaierazkoa dela 
dakarrenez, ele hori dialektotzat jotzen da, 

mugatutzat, markatutzat. Ondorioz, ezin 
pentsatuzkoa da batuan frankiziaz mugituko 
denik. Lexikoa ondare komuntzat erakutsiko da 
testu teorikoetan, praktikan, ordea, euskalkiaren 
marka ezarririk, hitza katigatuta, hego gabe 
lagatzen da. 

Alderantziz, kontzeptu zabalagoko batua 
irakatsiko balitz, bizkaierako elementu asko 
erantsi ahalko litzaizkioke euskara batuari. Dena 
ez, ordea, hezurdura den aditza ez, esate 
baterako. Horrexegatik da beharrezko batuak 
integratu ahal duenaz gainera -ahal duela 
jakiteko-, txertatu ezin duen hori ere bizkaiera 
literarioaren bidez alfabetatzea. 

(GE-1) 

 

Bizkaiera li terar ioa Euskara batua 

Eskoiko bidetik Eskumako bidetik 

Ikasle honi ez zaio ikaste esanguratsuaren 
arabera irakatsi. Ez zaio etxetik dakarren eskoi 
euskara batura hain erraz alda daitekeen 
eskuinegaz lotzen irakatsi. Hor da bizkaiera 
irakastearen -Euskal Herriko edozein euskalki-, 
oinarri didaktikoaren gakoa. Hemen ezer baino 
gehiago ikaste memoristikoa gertatzen da.  

En el aprendizaje memorístico, la 
información nueva no se asocia con los 
conceptos existentes en la estructura 
cognitiva  y, por tanto, se produce una 
interacción mínima o nula entre la 
información recientemente adquirida y la 
información ya almacenada (Novak 
1982). 

El aprendizaje significativo, por el 
contrario, tiene lugar cuando se intenta 
dar sentido o establecer relaciones entre 
los nuevos conceptos o nueva 
información y los conceptos y 
conocimientos existentes ya en el alumno 
o con alguna experiencia anterior 
(Ausubel 1993). 

Askartza ikastetxean ere aurkituko dugu 
jokabidea hau, alegia, bizkaierako egunen izen 
batzuk eta batuko beste batzuk tartekatzekoa. 
Testuen koherentziaren izenean, baina, ezin 
onar dezakegu euskalkia eta euskara batua 
nahasterik. Ondorioz, proposamena diafanoa da, 
bizkaieran gabiltzanean, asteko egunak 
bizkaieraz idatziko dira koherentziaren izenean. 
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 Asteko 

egunak 

 Hilabeteak  

 batuan bizkaieraz batuan Bizkaieraz 

1. ikaslea    Ø 

2.a    Ø 

3.a    Ø 

5.a    Ø 

11.a    Ø 

18.a    Ø    (3) 

1. taula: 10. itauna. (Bermeoko institutua) 

3) Sakon itaundu beharrekoa da, ea bizkaiera 
eta bizkaieraz ikasitako ikasleok –hala 
Bermeoko Institutukoek, nola Askartzakoek, 
nola Kirikiñokoek- zelan ez dituzten jartzen 
hilabeteen izenak bizkaieraz. Ulergarriago da, 
ostera, Txorierriko zein Getxo III -koek ez 
idaztea, inoiz bizkaiera landu barik, nahiz eta 
etxekoek badakizkiten eskolara etorri barik. 
Hara ikasketa esanguratsua aintzat hartu gabeko 
egoeraren ondorioa. 

Inork ez du alabea jartzen eta bizkaiera ere 
ikasiak izanik normaltzat hartu beharko 
litzateke. Baina, hementxe agertzen da bizkaiera 
literarioak euskara batuarekin duen harreman 
diglosikoa. Kasu honetan, gainera, ez luke 
eraginik izan behar corpusak, estatusak, ostera, 
bai. Euskara batuak euskararen 
funtzionamenduan Ferguson-en A hizkuntzak 
betetzen duen zeregina betetzen du, euskalkiak 
B hizkuntzarena. Ondorioz, -idatzian batik bat- 
gorago, testu ugariagotan, irakaslerik gehienen 
jardunean, ageri den berbetak eragiten dio 
azpirago geratzen den euskalkiari, nahiz eta 
fenomeno guztietan ez hori gertatu, zeren leike 
adizkeran erakutsiko dugunez, han ahozkoaren 
euskalkiko eragina inposatzen baitzaio –B 
hizkuntza Ari- euskara batuari. 

Bizkaieraren estandarizazioaren aldeko 
idazle zein hizkuntzalariek alaba +  a = alabea 
defendatzeak ez du baztertzen alderantzizko 
iritzia ere. Lehengo bizkaiera eta gipuzkeraren 
arteko harremana geografiak zilegiztatzen zuen 
topaguneetan gertatzen bazen ere, gaur eguneko 
euskara batuaren irakasketa sistematikoak 
etengabeko ukipenean jarri ditu bizkaiera eta 
euskara batua. Ondorioz, euskalkiaren eta 
euskara batuaren artean ukipenen teoriek 
estudiatzen dituzten eraginak ematen dira. 
Ezinezko da, beraz, 1968ko sasoien aurreko 
euskararen estatusa soili k kontuan harturik 
jokatzea. 

Bestalde, -a + a = ea ez da bizkaierako 
fenomenoa bakarrik, gipuzkeran –urrunagora jo 
barik- lurralde zabalak hartzen ditu, egin aditzak 
–ezaren aldean area oso zabalak bereganatzen 

dituen bezala, edo alderantziz –diglosia zergatik 
deitzen dugun txertatua adierazteko- -eza 
arrunta izan zen bizkaieraren eremuetan. 

Gainera, bada beste arrazoi bat –erabatekoa, 
nik uste- ikasleak –a + a = -ea arautzat harturik 
ere, alaba + a = alaba erabil dezan zilegitzat 
hartzekoa. Lehenengo, euskara batua 
modernizatzean sortuz doazen termino berriak 
bere horretan lagatzea gomenda daiteke: 
automata, sonata, aorta, edo kulturatikoak: post 
data, hemeroteka,  eureka, edo batua ikastean 
etorriak: gramatika, errepika, karr ika. 

Bigarren, arrazoi historikoak eurak dira 
arrazoirik asko:  

En vizcaíno, como se sabe, se cumple, en 
los temas nominales en –a, cierto 
fenómeno de acomodación 
(disimilatoria), cuando el artículo 
determinado sigue a esa vocal : de 
domeka “domingo” tendremos domekea 
“el domingo” , erg. domekeak, ect. Pero 
esto, de manera por demás curiosa sólo 
se cumple en singular, con la señalada 
excepción del locativo: domekaan, de 
donde domekan, pero nunca ** ean. De 
modo que, mientras de erg. sing. domeka 
+ ak (si se quiere de *-ag) no se sigue 
más que domekaak y, por contracción, 
domekak. (…) (…) a las explicaciones 
históricas que aquí se reducirían a 
afirmar que el plural, como el locativo 
sing., se formó en vasco en época ya 
tardía, cuando la ley que convertía a –a + 
a en –ea, ect., ya no era operante. 
(Mitxelena 1981) 

Halan da ze, aspaldietako kontua da, gaurko 
euskara batuaren ukipena iritsi aitzinekoa. 

OHOko 11.Ar iketa: 

Ezin nabarmenago frogatzen da: 

Atzamar/behatz sistematikoki bereizten 
dutela. 

Anaia eta nebaren bereizketa zuzen 
daukatela. 

Gaztea da/Gazte dago hutsik gabe banatzen 
dutela. 

Mugagabean ez dela nahasketarik ageri, 
bost etxetan/bostak 20tik 19k zuzen 
bereizten dutela. 

Batxilerreko 11. I tauna. (K ir ikiño) 

Idatzi hamar berba, aditz edo esaera, etxean 
erabiltzeko balio dutenak eta ez institutu edo 
ikastetxerako. 
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1. Ikaslea. Etxie, kalie, eguerdixan nator, burue. 

(1) 
2.a Leidu, eskribidu, entendidu, 

numeroa, anteojuak, kristala, 
guardasola, bizikleta, zastokia, 
borragoma. (2) 

3.a Ø 
6.a Bigarrenarenak, gehi pañuelua 
8.a Ez du ulertu itauna 
17.a Inisitu, gainerakoak errepikatuak. (3) 

2. taula: Emaitzak 

(1) Ikasle askok etxekoa diogunean 
transkripzio fonetikoari deritze. Hala ere, guk 
tesian zehar argitu dugu, lagun bakoitzaren 
ideolektotik harago, baina inguruan dagoen 
famili a, herri, eskualde, lekuan lekuko euskara, 
izaera autonomoko hizkera direla, betirik 
identifikatu izan dutela euskaldunek elkar, 
zerabilten berbakeratik, betidanik jakin dugula 
euskalkiaren barruan gutariko bakoitza nongo 
paraje, herri eta auzokoa ere den. Mintzamolde 
horrek, beraz, izan duela marka, kolore, tasun 
nahikoa entitatea onar diezaiogun. Gehienik 
ahozkoaren bidez, inoiz idatzian ere bai. 
Hizkera horri deritzagu López del Castill ogaz 
(1976) “ llengua famili ar i colloquial” , 
euskararen kasuan “dialectes geográfics” i oso 
lotua. 

(2) Ikasle honek sastokia izan ezik gainerako 
berba guztiak idaztean, guk azpieuskalki 
idatzitzat jotzen duguna bikain jasotzen du. 
Bereizteko gai da, etxekoen artean zilegi den 
leidu baino jasoago dela irakurr i; eskribidu 
baino idatzi; guardasola baino euritakoa. 
Eskolaren zeregin zuzena litzateke, erregistro 
horren duintzea, berbakera horretan 
alfabetatzea. Gertatzen da erregistro soil hori 
ezagutzen duenak pentsatzea, lexiko soilari 
begiraturik, numeroa eta kristala darabiltzalako 
berea berbeta kaxkarra dela, ezen hala adarra jo 
diote erdaldunek nahiz sasieuskaldunek lagun 
artean aritu izan denean. Ez da jabetzen 
hiztegian bertan eta hiztegiaz haraindian 
gordetzen dituen aberastasun aberatsez. Inork 
ohartarazi behar du, eta goratu. 

(3) Inisitu berba hau azpieuskalkikotzat 
hartuko genuke. Eskola lekuan lekukoa 
irakastetik abiatuko da, ostean, bizkaiera 
literario eta, jarraian, euskara batuko tximista 
irakasteko. Askotan batera ere irakats daiteke, 
ezen eskolako eta etxeko euskaraz bateratsu 
telebistan edo aditu baitu tximista hitza. 
Gainera, literaturan beti izango du lekua. 

 

 

 

 
1. Ikaslea Ez dot akordurik euki; gustetan 

daste; arrauzi. (1) 
2.a Ø 
3.a Ezpabere; ekaztezu; txatxamurka; 

ingu. (1) 
6.a Ø 
8.a Ø 
17.a Ø 

3. taula: 11. itaunaren emaitzak (Askartza) 

(1) Ikasleak uste du ez dela ikastetxeko 
berbeta formalean erabiltzeko eta isildu egiten 
du hitz hau horrela famili a erdaldunetakoek 
erabilera bizitik jasotzeko aukera paregabea 
galdurik. 

(2) Herr iko haizea eskolakotzat ez 
edukitzea, zelan idatzi behar den eta zer irakatsi 
behar den ez jakitearen ondorio dateke. 
Euskaldun frankok hego haizea zer den ez 
badaki ere, herr iko haizea besterik ez du esan 
urteetan.  

3) Lotsabaku idazten du. Ez daki, eta nekez 
jakin ahalko luke etxetik dakarren euskaran 
alfabetatu ezean, bako eta horren eratorriak 
zelan funtzionatzen duten.  

 
1. Ikaslea Sute (sukalde); berakatxa (1) 

(baratxuria); olga (2); paiñelu; 
kanbia (2); arrakadak (3) 

2.a Irola (komuna); ezkaratza 
(sukaldea); berakatza 
(baratxuria); kipurra (nata);  (4) 

3.a Ø 

4. taula: 11. itaunaren emaitzak (Getxo-3) 

Arrakadak, berakatxa eta olga eskolarako 
lexiko moduan balio ez badute, horrek 
adierazten du, ez ahozkorako euskara bakarrik, 
idatzirakoa ere ez duela ikasi. Hau da, ahozkoa 
deskribatzeko adina ere ez eta, ziurtasunez 
hizkuntza formal idatzitik hartua baizik ez 
zaiola irakatsi. Gainera, aztertu beharko genuke 
hauek etxerako baino balio ez badute, ea ordea 
diren eskolarakoak ezagutzen dituen ala hauek 
kenduez gero eskolakoaren tokia hutsik geratzen 
zaion. 

 

Bizkaiera li terar ioa Euskara batua 

Otzara koisten dau Otzara hartzen dau 

Azkuek honelaxe dakar: “ Koixidu (B-beg-
zam) (Beg=Begoña -gaur Bilbok janda 
dagoena-, eta (zam=Zamudio), coger,saisir. 
(v.Koiu: (B-a) (a=Arratia). Ikasle hau Getxokoa 
da. Aise froga daitekeenez, Mendebaldeko 
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bizkaieran oso hedatuta dagoen berba da. 
Jarraitzen du Azkuek:  

En B-l se concreta su variante kojidu a 
significar el acto de recoger los 
aparatos de pesca. (Azkue 1969)  

Euskaltzaindiaren XIII . Biltzarra izenburuaz 
argitaratutako Euskaltzaindiaren Euskera 
agerkarian ere badator Juan Luis Goikoetxeak 
Mendebalde Kultur Elkarteko lankide askoren 
izenean sinatuta 300 hitzetako proposamena. 
Koiu: harrapatu, hartu. Coger, tomar. 
(1994:815). Ikasle honek, ostera, ez du batura 
pasatzen. Hortxe sortzen da euskalkiaren 
erabilera erregulatzerakoan izan behar ditugun 
kriterioen premia. Alde batetik, maiztasun 
handiko hitza da; bestetik, euskara batuan ez du, 
oraindik, behar hainbateko prestigiorik 
bereganatu. Frogatua daukat Mungiako 
Larramendi Ikastolan, ezen eskualde horretan 
erabilera oso handiko hitza izan arren, ikasleek, 
eta regresioz, guraso askok koiu berba erabat 
bazterturik harturekin ordezkatu dutela, zein 
erabilera ugaritan oker ordezkatzen den. 
Irakaskuntzak ikasgelako erabilera kolokialera 
bultzatu duenez, disfuntzio astuna sortu du: 
Koiu pilota hori artez dago; baina Harrapatuko 
zaituten tokian Hartuko zaitut oker dago. 
Testuinguru horretan Koiuko zaitut baizik ez 
baitago zuzen.  

Izan ere, hitz guztiak ez daude maila 
berean: hitz bat maila arruntean ongi 
egon daiteke, eta hortik kanpo, gaizki; 
eta alderantziz, maila klasikoan on dena, 
lagunartean bere tokitik kanpo da 
(Vill asante 1988). 

Topatu bizkaierakotzat irakasten da eta 
zuzen dago. Hala ere, gogorarazi beharko dugu 
Azkuek Topatu (AN, Gc) dakarrela, eta 
bizkaierarako Topau normaltzat. Beraz, ezer 
bada Euskal Herriko geografiako berba zabala 
da. Gainera, aurkitu Euskal Herrian zabal 
korritzen duena izateaz gain bizkaieran (Bc) 
dakarrela Azkuek. Orduan, itaundu beharko 
genioke geure buruari, ea bizkaieraren izenean 
idazten dugun corpusa noraino daukagun 
definiturik, hesiturik, bestela euskalkia 
indefinizioan geraturik erregistro nahasmendua 
baizik ez baikenuke gauzatuko. 

Bukatu eta barik-ek markatzen dituzte 
ertzak. Bukatu % 88arentzat batua da. Beraz, 
batuko testu eta kontestuetan erabiltzeko, ez 
bizkaierarako. Barik, %80aren ustez ez da 
batuan erabiltzeko. Irakatsi izan dugun batuari 
buruzko kontzeptua islatu besterik ez da egiten 
portzentaia horietan. Hots, testu idatzietan  eta 
ahozko esparru ofizialetatik datorrena da batua, 
ez norberak darabilena han erabiltzen ez bada.  

Erdiko euskalkietakoek, ordea, -
gipuzkerakoek batez ere- automatikoki jasotzen 

dute euren forma euskara batura –automatikoki, 
ez bizkaierazkoen modura arrazoitu eta gero- 
nahiz eta euren gipuzkerako berba batek, 
kasurako, bizkaierazko baztertutakoak baino 
askoz zabalkunde eta euskaldun kopuru urriago 
izan. 

Batxilerreko 1. eta 2. itaunak: 

 

Bizkaiera li terar ioa Euskara batua 

Ezer ez Otsoa ohean sartu zen 
Txanogorr itxoren zai 

Euskaltzaindiaren Arauetan irakur dezakegu:  

Usain, artzain, zain. Bada euskaraz hitz 
sail bat euskalki batzuetan -ain bukaera, 
beste batzuetan -a(i)ñ eta beste batzuetan 
-ai duena. Horien artean gehien 
erabiltzen direnak usin,  arrain eta zain 
eta honen eratorriak (artzain, diruzain, 
ertzain e. a.) dira. Literatura euskalkiei 
dagokienez, bizkaieraz, lapurteraz eta 
zubereraz, eta Baztango eta Nafarroa 
Behereko testuetan, palatalizazioa 
gorabehera, -ain da hitz horietan 
betidanik azaltzen den forma: gipuzkeraz 
eta Goi Nafarroako testuetan, aldiz, -ai 
da lehen testuez gero beti agertzen den 
aldaera. (Euskaltzaindia 1994) 

1968an euskara baturako ontzat edo eman 
ziren irizpideen arabera, Bizkaian eta 
Iparraldean erabiltzen diren formak dira, bat 
datozenean, hobestekoak. 

Hortaz, hau da Euskaltzaindiaren 
erabakia: -ain eta -ai aldaerak dituzten 
hitzetan -ain formak erabil daitezela 
(Euskaltzaindia 1994) 

Bizkaierako lurraldean ikasten ari den gazte 
honek, berriz, berez euskalkiak ematen dion 
hizkuntzaren arlo honetarako zuzentasuna alde 
batera lagatzen du euskara estandarraren 
izenean, ondorioz, Euskaltzaindiaren arauak 
agintzen duenaren kontrakoa ikasiz. Beti ere, 
dena dela, Euskaltzaindiak orain -ain erabaki 
duela baino azaltzen ez bazaio ikasleari, berak 
etxetik dakiena erabiltzeko gomendatu ordez, 
metodo memoristiko hutsean ikasiz jardungo 
du. Berezko aberastasuna eta erraztasuna 
dauzkan ikasleak ere, -ai modu okerrean 
darabilenaren bezainbat oztopo aurkituko du, 
euskalkitiko kalitatea mesprezatuz. Halakoetan, 
ez da zalantzarik euskalkiak -lapurtera, 
gipuzkera, zubereran gauza bera-, kalitaterako 
ekarpena suposatzen duela. 

Hemen, bestalde, bizkaiera literarioari egiten 
zaion erreferentzia bezain garrantzitsua da 
ikaslearen ahozkoari egindakoa. 

Ikasle honek -etxetik  -ainduna izanik -ai 
erabiltzea-, irrati-telebistako esatari askok 
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Euskaltzaindiaren arauak gorabehera jarraitzean 
datza. Hori guztia eskolan bideratzeko, ez da 
dudarik irakasleak euskalkia eta batua, biak 
menperatu behar dituela. 
 

Bizkaiera li terar ioa Euskara batua 

Aurkitzen badozu ez 
egin jaramon 

Aurkitzen baduzu ez 
egin kasurik 

Adibide konkretu hau behin baino 
gehiagotan ekartzen badut gogora, balio 
azpimarragarria daukalako da. Bizkaieraz 
alfabetatu gabeko ikaslea delarik, ama-
berbakeratik datorkion aberastasuna jaramon 
erabiltzearena, alegia-, zein arrazoirengatik ez 
du batura aldatzen? Eta, ikasle honen hizkuntza 
aberastasuna euskara kultu, estandarrera 
biltzeko, zer bide geratzen da, bizkaiera 
ikasgelan azter dadin baino? 

Hemen, irakaskuntza esanguratsuan ez 
trebatzean, euskara batuko –zentzu 
soziologikoan- forma inposatu zaio, aberatsago, 
euskal seneko den jaramoni, modu horretan 
diglosia iraziaren iraztea, txertatzea, eztitzea, 
daukanak ez daukanari ematea –eta batuak ez 
daukana, euskalkiak batuari-, ez du funtzionatu. 

Atea igirite zegoala. Lino Akesolok ere 
jasoa daukan forma hau (Akesolo 1976), (II -B-
mond-mu:abrir) entzungabea da gu geu beti 
euskal munduan dihardugunontzat ere. Hortik 
imajina daiteke nola dezakeen eskolak irakatsi, 
liburugileok ere ezezagun dugunean; zelan 
daitekeen testu liburu nahiz gramatikari jarraituz 
irakatsi, honetan zein beste puntu askotan 
ikasleak dakarren thesaurus-a eskolak bere 
mugatasunean ezin irakats dezakeenean. Baldin 
ez bada, ikaslearen hizkuntza erabilera isildurik 
eta Zabaletak iraupen-eredua deitzen duen 
ereduaren ordez (Zabaleta 1995), etxetik 
dakitenak ere murgiltze-ereduan sartuz. 
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