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Lexikoa irakasteari buruzko 
zenbait ohar

Isabel Arrigain Azkona

Berebiziko garrant zia du, ezbairik gabe, lexikoa hizkunt za batean. 
“Komunikat zeko, emadazu hiztegia eta ez gramatika-liburua” zioen irakasle 
batek. Hizkunt zen irakaskunt zan izan diren eta badiren korronte metodo-
logiko guztietan, hein batean nahiz bestean, hartu da aint zat lexikoaren 
irakaskunt za. Artikulugileak lexikoa sailkat zeko modu bat eskaint zen du 
hemen eta, sailkapen hori gogoan, irakasteko proposamena ere egiten du 
lexikoaren formari bereziki erreparatuz. Berak dioenez, “-kor at zizkiak, esate-
rako, oinarriari ematen dion esanahia ikasi behar da, ez maitakor, haserrekor, 
suminkor… hit zen gaztelaniazko baliokideak, banan-banan. Hori baita, gure 
ustez, euskal lexikoa ikasteko bide emankorragoa, eta lexikoia antolat zeko 
era ziurragoa”. Artikuluan azpimarrat zen da ikasleak ez dituela, besterik 
gabe, hit zak lotu behar ariketak edo jarduerak egiten dituenean, baizik eta 
ikasi behar dituela hit z horien esanahiak, konbinazioak eta erabilera mailak.

Non helburua, han ahaleginak

Bigarren hizkunt za baten ikas-prozesua ikaslearen baitan dat za. Baina 
prozesu hori erraztu eta bideratu daiteke kanpotik. Eta asmo horretan, 
hizkunt zaren barne-mekanismoak ezagut zea, hizkunt za bera sistema den 
aldetik hart zea lagungarri gerta dakiguke. Hiztunok lehen hizkunt za era-
bilt zeko arauak, prozesuak eta buru-antolaketak nola, halaxe at zeman be-
har du ikasleak ere H2ko sistema berria, hizkunt za horretan komunikatu 
nahiko badu. Helburua, zernahi gisaz, komunikat zea baita.

Gizarteek komunikazioari esker jardun dezakete; gizarteak ahal dira 
izan eta garatu, hain zuzen gizabanakoen artean informazio-trukaketa 
dagoelako. Trukaketa hori, alabaina, ez da nolanahikoa, eta giza-komu-
nikazioak hiru baldint za bete behar ditu arrakastat sua izan dadin. 

1. Lehenengo, komunikazioak eraginkorra izan behar du, eta horre-
tarako, mezuaren igorleak hainbat baliabide jarriko ditu abian eta 
hainbat trebezia, helarazi nahi duen mezua gramatika eta kultura mai-
lan ondo osatua egon dadin.

2. Halaber, ekonomikoa izan behar du, gizakiok (hart zaileok) datuak 
bilt zeko eta prozesat zeko daukagun gaitasuna mugatua delako, hau 



77Lexikoa irakasteari buruzko zenbait ohar

Abiapuntua: 
irakasmetodoa

da, oroimena, perzepzioa etabar kontuan hartuz osatu behar du igor-
leak bere mezua. 

3. Hirugarrenik, arrakastat sua izan behar du komunikazioak: hart zai-
leak mezua jaso eta ondo deskodetu ahal du aurreko baldint zak bete 
direlako, eta gainera, mezua egoerarekiko egokia delako. Bigarren 
hizkunt za bateko irakaskunt zan, beraz, hiru baldint za horiek −azken 
batean komunikazioaren funt sa direnak− kontuan hartuta garatu behar 
dira metodoak eta egin beharreko urrat sak. 

Esan gabe doa gizakiak, komunikatu ahal izateko, ez duela ezinbestekoa 
hizkunt za, semiotikak ondot xo frogat zen digunez. Baina guk hizkunt za-
-komunikazioari soil-soilik erreparatuko diogu idazlan honetan, nahiz 
dakigun semiotikak onart zen dituen beste komunikat zeko sistemak ere 
lagungarri gerta dakizkiokeela hiztunari, eta horrenbestez baita hizkunt za 
bateko ikasleari ere, komunikazio-jardunean. Eta hizkunt za-komunika-
zioari begia kendu gabe, hizkunt za bat ikasteko gertat zen den prozesua-
ren alderdi bati batez ere egin nahi diogu kasu; alegia, gaitasun lexikoari 
erreparatu nahi diogu bereziki orri hauetan. 

Saiatuko gara azalt zen, neurri t xiki batean eta azalez bada ere, zer-nolako 
antolaketa egin daitekeen lexikoan, H2ko ikasleei irakaskunt za era siste-
matizatuan eskaint zeko. 

Euskararen irakaskunt za, gurean ikasten diren hizkunt za ohikoenetan be-
zalaxe, mailatan banatua dugu, Ikaskunt za, irakaskunt za eta ebaluazio-
rako Europako Erreferent zia Markoak proposatutako banaketari egoki-
tua, gainera. Baina hizkunt za horietan ez bezala, maila berritu bakoit zari 
legokiokeen lexikoa aukeratu eta ahalik eta antolatuenen ematea egiteke 
dago euskaran. 

Uste osoan gaude une aproposa izan daitekeela lexikoaren mult zoa 
sai lkat zeko eta berrantolaketa bat eskaint zeko. “Berria” aipat zen dugu, 
uste dugulako lexikoaren eremuan orain arte kontuan hartu ez diren alder-
di bat zuei egin behar zaiela kasu. Alderdi horiek zein diren saiatuko gara 
azalt zen, eta horrekin batera eredu didaktiko baten abiaburua proposatu 
nahi dugu, eskema gisa eta azaletik, beste idazlan bat zuetan garat zeko.

Historian zehar, hizkunt zalarit zak hizkunt zari buruzko hainbat teoria 
garatu ditu, eta teoria linguistiko horietako bakoit zak berariazko irakas-
kunt za-ikuspegi bat ekarri du. Izan ere, Hizkunt zalarit zan estruktura-
lismoa, gramatika sort zailea eta pragmatika landu eta garatu dira bes-
teak beste, eta haietako bakoit zak bere ikuspegia ekarri dio hizkunt zen 
irakaskunt zari. Ikuspegi desberdinak sort zeaz bat, nola ez, ikuspegi ho-
rietan oinarrituriko ikasmetodoak ere garatu dituzte eskola edo korronte 
metodologikoek.

Egun Ikaskunt za, irakaskunt za eta ebaluaziorako Europako Errefe-
rent zia-Markoak aski argi uzten digu hizkunt za batean komunikat zeko 
beharrezko diren gaitasun guztiak lant zeko bidea zein den: ikuspegi ko-
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munikatiboa (elkarrekint zakoa ere esan geniezaioke), eta harekin batera 
irakasteko metodoa (atazetan oinarriturikoa).

Gureari dagokionez, euskararen irakaskunt za Markoan proposaturiko 
ikuspegi eta metodoei guztiz egokit ze aldera, beharrezkoa da, ikasmailak 
eta programazioak dagoeneko egokituta daudenez gero, ikasmateriala ere 
maila berrituetara egokit zea.

Irakasmetodoan agian aditu guztiak ez datoz bat2. Badago adostasuna, or-
dea, esatean H2ko ikasleek komunikat zeko gaitasuna garatu behar dute-
la, alegia, eguneroko giza harremanetan hizkunt za ondo (era aproposean) 
erabilt zeko gaitasuna izan behar dutela; hau da, ikasleak, gramatikaz 
gain, beste ezagut za bat zuk behar ditu hizkunt za-gaitasuna erabilt zeko, 
egoera bakoit zean zer esan behar duen jakiteko, gai egokiak aukerat zeko, 
momentu aproposak aukerat zeko, eta tokia eta solaskide egokiak hau-
tat zeko. Izan ere, ikasleak jakin beharrekoa jakite gramatikal hut setik ha-
rago dago, erabilerak behar baititu at zeman.

Eta erabilerei dagokienez, lehen-lehenik, erabilt zeko ereduak eman behar 
zaizkio ikasleari; hot s, corpus fi dagarri bat.

Bigarren hizkunt za guztien kasuan bezalaxe, euskara irakastean ere 
ezinbestekoa da hizkunt za-maila guztietako arauzko erabileretara hur-
bilt zea ikasleak. Arauzko erabilera horiek Euskalt zaindiak eta literatura-
-tradizioak dakarzkigute fi nkatuak neurri handi batean. Gogora dezagun 
hori zela hain zuzen, Koldo Mit xelenaren ustetan, euskararen estandari-
zaziora jot zeko bidea eta oinarria.

Esan gabe doa literatura-tradizioaren ondoan badagoela ezin ahaztuzkoa 
dugun kaleko hizkera, herri-literaturaren tradizioari at xikia dagoena, eta 
hiztunen senari guztiz lotua. Bien arteko oreka ezinbestekoa da erregis-
troak3– erabilera egokiak azken batean– bult zatu nahi baditugu2.

Badago beste arlo bat, literatura-erabileren eta kaleko hizkeraren ar-
tean kokatua: kazetari-hizkera. Izan ere, prent sa-orrietan ere hizkunt za 
taxut zen da literatura-obra marduletan eta herri-hizkeran bezalaxe. Ez 
da pert sona-talde jakin baten erregistro berezia, baizik eta gizatalde ga-
rrant zit suen hizkunt za islat zen du –politiko, artista eta oro har ‘bizit za 
publikoa’ duten jende-taldeena−. 

Esan dezakegu egunkari, aldizkari eta mota guztietako agerkarietan5 
agertutako hizkunt za-erabilerek hiztunen hizkera aldarazten dutela, 
onerako eta t xarrerako. Hau da, hizkunt za-jokamoldeak sort zen di-
tuzte, eskola onenak ere sort zen ez lekizkikeenak, askotan zuzenak eta 
bestetan okerrak, baina guztietan, behin sartuz gero, aldat zeko eta zu-
zent zeko zailak. 

Eragin hori dela eta, uste osoan gaude euskal komunikabideen hizkunt za 
ere sartu behar dela, literatura-erabilerenarekin batera, irakaskunt zarako 
corpusean, alt xor baliot sua baita mailegu berrien, testuinguruko sino-

Corpusa
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nimoen eta kolokazioen adibideak topat zeko. Artikulu honetan frogatu 
nahi dugunez, hiru arlo horiek funt sezko mekanismoak baitira lexikoge-
nesian6, eta horrenbestez, lexikoan eta lexikoaren irakaskunt zan. 

Hartara, honela zedarrituko genuke euskararen irakas-prozesuan oinarri 
hartutako corpusa:

•  Literatura-erabilera.
•  Komunikabideetako erabilera.
•  kaleko hizkera. 

Corpusa hirurek osatu behar dutelakoan gaude, euskara aberat sa, zuzena 
eta egokia irakat siko badiegu ikasleei.

Corpus linguistiko egokiaren beharra ezin ukatuzkoa da, funt sezkoa de-
lako lexikogenesiako7 eta fraseologiako adibideak lort zeko, baita oinarri 
teoriko gaurkotua ere egiteko. Izan ere, ikasleek ikasiko duten lexikoak 
balio behar die kalean egun erabilt zen den hizkunt za egiteko; irakat si 
egin behar zaie maiztasunak frogat zen digulako badaukagula esatea hit z 
batek (edo hit z konbinazio batek) hiztunengan bizirik dirauela. 

Ez da aski izango, beraz, Orotariko Euskal Hiztegian jasota edo bestelako 
hiztegi batean dagoela esatea, adibidez, maiztasunak idazleetako edo ko-
munikabideetako agerpenik frogat zen ez badigu. Hit zen (edota lokuzio 
eta konbinazioen) agerpen-maiztasuna neurt zeko tresnak hor ditugu sa-
reratuak, denon helmenean. Eta garrant zizko kontua dugu agerpen-maiz-
tasuna, erabilera errealei hurbilt zeko bide ziurrena delako, kaprit xozko 
araut zeari ihes egiteko era segurua delako.

Hiztun batek dakizkien hit zei buruz hit z egitea da lexikoiari buruz arit zea. 
Garrant zizko derit zogu lexikoia zer den agert zeari, uste dugulako argiga-
rria gerta daitekeela lexikoa irakasteko metodo eta estrategiak gauzat zeko 
garaian, ahaztu gabe hizkunt za bat ikasten ari den ikaslearen lexikoia zer-
tan bereizten den hiztun elebakarraren lexikoiatik –edo zertan daukaten 
ant za– ere lagungarri izan daitekeela estrategiak zehazteko.

It xura batean, lexikoia da hiztunak ikasitako hit zen biltegia, gero komu-
nikazio-beharraren arabera erabiliko duena. Baina kont zeptu estatiko hori 
urrun geldit zen da hit zak ikasi, ordenatu, eta haien artean lotura askota-
rikoak eta sistematikoak egiteko prozesu konplexutik. Era berean, ez du 
zer ikusirik hiztun guztiek inoiz ent zun ez dituzten hit zak sort zeko gai-
tasunarekin, ez eta hiztunek inoiz ent zun ez dituzten hit z morfologikoki 
konplexuak interpretat zeko gaitasunarekin ere. Eta hiztunak, ez dugu duda 
egiten, baditu gaitasun horiek.

Beraz, egokiagoa da, lexikoia defi nit ze aldera, pent sat zea lexikoaren 
bilketa eta antolaketa jaiot zetiko print zipio unibert sal bat zuen mende 
daudela, eta print zipio horiei esker hiztun guztiek ziurtatuta dauzkate-
la hainbat trebetasun, hala lehen hizkunt zan nola bigarren hizkunt za 
batean.

Lexikoaren 
buru-antolaketa
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Lexikoia defi nit zerakoan, beraz, gaitasun horiek ere hartuko ditugu kon-
tuan eta esan hit z-biltegi batek eta arau bat zuek osat zen dutela lexikoia 
(ez bakarrik biltegiak). Eta seguruenik, arau horiek gobernat zen dituzten 
print zipio abstraktu bat zuek ere bai. 

Lexikoia, horrenbestez, hiru oinarrizko mailatan irudika dezakegu: 

1. Lehenengoan, hit zak sort zeko arauen datuak (morfema-zerrenda mu-
gatu batez osatua).

2. Bigarrenean, hit zak sort zeko arauak. 

3. Eta hirugarrenean, arau horiek aplikatuta lor daitezkeen emait zak (hot s, 
litezkeen hit zak), teorian behint zat hit z-mult zo mugagabea osat zen 
dutenak. Teorian diogu, hiztuna ez baita gauza errealitatean hori dena 
buruan gordet zeko. Soilik existit zen diren hit zen azpimult zora murriz-
tu dezakegu, beraz, litezkeen hit zen mult zoa. Azpimult zo horretako 
hit zek, ez gehiagok, osatuko dute hiztunaren lexikoia. 

Gramatika sort zaileak argi ut zi digunez, hizkunt zaren azpian dat zan me-
kanismoak bi mailatan jokat zen du. Batean, hiztunak esaldiak osat zen 
ditu, eta horretarako hit zak aukerat zen ditu eta sintaxi-arau bat zuk 
aplikat zen; eta bestean, hit zak sort zeko, unitate t xikiagoetatik abiat zen 
da −morfemetatik hain zuzen− eta beste arau bat zuk aplikat zen ditu, 
morfologia-arauak. 

Nahiz morfologia hizkunt za guztietan hit zak sort zeko baliabide ga-
rrant zizkoa den, garrant zi hori ez da neurri berekoa izaten. Gaztelaniazko 
adit zak, esaterako, berrogeita hamar forma inguru ditu, eta turkierak, be-
rriz, ia bi mila izan dit zake. Euskaran, oro har, eratorpen-at zizkiak uga-
riak eta oso emankorrak dira, eta hortaz, garrant zi handikoa izango da 
eratorpen-at zizkiak eta haiek eransteko arauak ondo at zematea: oinarrian 
onart zen dituzten kategoria gramatikalak ezagut zea, alegia.

Irakaskunt zari begira, morfemen zerrenda gaika azalduz gero, ikasleari 
aukera ematen zaio zerrenda semantikoki antolatuak egiteko. Horrek la-
gundu dezake hit zen semantizazio-prozesuan8. Bestalde, eta hit zen for-
mari dagokionez, garri at zizkia zein kategoria gramatikalen gainean ezar 
daitekeen jakitea, adibidez, at zizki horrek sortutako hit zari ematen dion 
esanahia ezagut zea bezain garrant zit sua da. Bestela esanda, morfema 
ezagutu behar da, eta horrekin batera morfema hori aplikat zeko arauak, 
morfema horrekin hit z eratorriak sortuko baditugu. 

Era horretara ikasita, ikaslea gai da inoiz ent zun ez duen hit z at zizkidu-
nak ulert zeko –at zikiak hit zari ematen dion esanahia at zemateko gau-
za delako− ulermena erraztuz. Bestelakoa da, eta ondorengoa, ikasleak, 
idaztean edo hit z egitean –ekoiztean− sortutako hit z eratorriek ea bene-
tan lekua duten erabileran, eta datu hori corpusak emango digu, corpusa 
“erabileren” biltegia baita. 

Ikasleari ez zaio azaldu behar zergatik ez den erabilt zen gramatikalki 
ondo sortua dagoen bat. Hiztunon arbitrariotasunera jo behar genuke, 
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erant zuna bilat zekotan. Baina bai azaldu behar zaiola zein hit z erabilt zen 
diren eta zein ez, zein aukeratu dituzten hiztunek kont zeptuak eta gauzak 
irudikat zeko egoera bakoit zean eta ent zulearen arabera. Informazio hori, 
esan dugun bezala, corpusak emango digu.

Baina, nola sort zen dituzte hiztunek hit zak? Hit zak sort zeko prozesua 
“analogia”n oinarrit zen dela proposatu izan da beti, analogia honela de-
fi nituta: analogia egitea da ant zekoak (edo desberdinak) diren lexikoiko 
beste forma bat zuekin identifi kat zea. Chomsky-k, berriz, hiztunen sor-
men lexikoa ulert zeko, “gaitasun” kont zeptuari helt zen dio. 

Ukatu egiten du hiztunek hit zak analogiaz sort zen dituztela eta interpreta-
zio abstraktuagoa egiten du, “baliabide mugatuen erabilera mugaezina”z 
hit z egiten baitigu. Hiztunak jakite intuitiboak ditu, eta ezagupen intuitibo 
horien mult zoa da, hain zuzen, gaitasun morfolexikoa9. Ikaslea ere gai-
tasun horretaz baliatuko da H2ko lexikoia osat zeko, eta lehen hizkunt za-
rekin egiten den moduan, listemak, at zizkiak eta haiek konbinat zeko 
arauak, eta hit zen esanahia eta erabilera (barne egitura eta sintaktikoki 
konbinat zeko arauak) ikasiko ditu. 

Hiztunak bigarren hizkunt za bateko hit zak memorizatuak dituela esan 
nahi du hit z horiek guztiak ulertu eta hizketan erabil dit zakeela, gogo-
rat zeko trikimailu edo arau nemoteknikorik gabe. Hala den unetik bere-
tik, bere lexikoiaren zati dira hit z horiek.

Baina hit zak sort zea (lexikogenesia) ez da bakarrik hizkunt za batek dituen 
atalak lot zea, unitate lexiko berriak sort zeko. Zerbait gehiago da. Hit zak 
sort zeko prozesuei buruz morfologia, lexikologia, morfofonologia, sin-
taxi, semantika, pragmatika eta estilistikak badute zeresanik. Hori dela-eta, 
hit zen sort zea arlo eta ikuspegi askotatik landu daiteke, beti ere kontuan 
harturik at zizkiek hit zei eransten dieten esanahia at zeman behar dela, hit z-
-zerrendak ikasi baino. Izan ere, -kor at zizkiak, esaterako, oinarriari ematen 
dion esanahia ikasi behar da, ez maitakor, haserrekor, suminkor… hit zen 
gaztelaniazko baliokideak, banan-banan. Hori baita, gure ustez, euskal 
lexikoa ikasteko bide emankorragoa, eta lexikoia antolat zeko era ziurragoa.

Lexikogenesiari dagokionez, nabarmendu nahi dugu lexikoia defi nit zean 
zehaztu ditugun hiru mailez gain, euskararen beste oinarrizko ezaugarri 
bat zuei –aglutinazioari eta adit zak sort zeko baliabideari– ere eman behar 
diegula arreta, irakas-prozesua zehazten lagunduko digutelakoan. 

Baliabideak bilt ze aldera, beraz, lehenik, eratorpen-morfemen zerrenda 
osatu behar da, ikasmaila batetik aurrera adit z-izenari leku berezia eginez. 
Lehen esan dugun bezala, zerrenda hori esanahiaren arabera egitea kome-
ni da, ikasleak ondo jabe daitezen at zizki bat ezart zean hit z bati erans-
ten zaion esanahiaz. Hori baita hain zuzen at zeman behar dutena, hit z 
eratorrien it zulpen zuzenetik harago, edo hobe esanda, beste hi zkunt za 
bat zuetako zuzeneko baliokideak baino gehiago.

Bigarren, at zizki bakoit zak oinarrian onart zen dituen kategoria grama-
tikalen zerrendak egin behar dira, sor litezkeen hit zen mult zoak uler 
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dit zaten. Ondoren, euskarak oso garatua duen baliabide bat: izen, adjekti-
bo eta adberbioetatik abiatuta, –tu erant siz adit zak sort zeko baliabidea. 
Oso bide emankorra –eta gainera erraza– denez, behe-beheko mailetatik 
ezagutu behar lukete ikasleek, zailtasun eskasaren ordainean autonomia 
lexiko handia ematen baitie. 

Eta azkenik, euskarak duen aglutinat zeko ahalbidea; alegia, hit z soil 
baten gainean eratorpen-at zizki bat erant siz gero sort zen den hit za, be-
rriro ere, oinarri gramatikala izan daitekeela, beste eratorpen-at zizki bat 
erant sita, hit z berri bat sort zeko. 

Eta lexikogenesiak barne hart zen dituen esparruez ari garela, ezin ahaztu 
dezakegu mailegut za, bostgarren oin-oharrean esaten dugun legez. Izan 
ere, hit z asko eta asko maileguak ditugu, eta hori dela-eta, beharrezkoa da 
ikasleek jakitea zein diren euskal hiztunak betet zen dituen arauak (fone-
tikoak barne), maileguak euskarat zeko. 

Arau fonetiko horiek, neutralizazioak-eta, gut xi direnez gero, ikas-pro-
zesuaren hasiera-hasieratik eman behar zaizkio ikasleari, komunikat zen 
duenari ulergarritasuna eta “benetakotasuna” ematen baitiote. Oro har, 
H2ko hiztunak lehen unetik beretik ekin behar dio, ahal den neurrian, 
hizkunt za berri horren doinua, fonetika eta azentua barnerat zeko proze-
suari. Ez da goi-mailetan lant zeko kontua, eta hala onartuta dagoela uste 
dugu, hiztunak “belarria” egitea garrant zizkot zat jot zen baita.

Eratorpen eta mailegut zaz gain, guk beste alderdi bat jorratu nahi dugu 
hemen, eskuarki alde batera uzten dena10. Lexikologiaren azpidiziplina 
da, eta askotan arazo larriak ekar diezazkioke bigarren hizkunt za bateko 
ikasleari. Fraseologiaz11 ari gara. Funt sezko arloa berau, hit z-konbinazio 
askoren esanahia ezin baita ondorioztatu osagaien esanahiak ezagututa. 
Alegia, konbinazioen deskodet ze-prozesuan ez da aski hit z guztien esa-
nahiak bat zea, eta hit z-mult zoak bere osotasunean duen esanahia ezagutu 
behar da. Zur eta lur gelditu, ate adina maratila eduki, hileta jot zen ibili, 
hari berekoak izan edota egurra jo hit z-andanetan, esaterako, ez da na-
hikoa hit zez-hit zeko esanahia ezagut zea, eta erabilerak konbinazio ho-
rietarako fi nkatu dituen esanahi bereziak (eta konkretuak) ezagutu behar 
dira, hit z-mult zoak ulertu ahal izateko. 

Jakint za-arlo honek hit z-konbinazio egonkorrak aztert zen ditu, eta bar-
ne hart zen ditu paremiak, hizketa-formulak, lokuzio edo modismoak eta 
kolokazioak. Horiek guztiak dira, beraz, fraseologiaren sailkapena egite-
rakoan mult zokatu behar liratekeenak. Zeren lexikoa antolat zea da fraseo-
logia ere antolat zea, lexikoaren zati bat delako, garrant zi handikoa gainera.

•  Paremiak.−

Inork ez du zalant zan jart zen ikasleek paremiak –hot s, esaera zaharrak 
edo errefrauak– jakin behar dituztela; baina hori bezain garrant zit sua 
irudit zen zaigu errefrauetan-eta gordet zen diren formulazioez ere 

Fraseologia
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jabet zea, oso baliagarriak zaizkigulako egun sloganak eta indarreko 
esaldiak eta titularrak egiteko. Izan ere, errefrau askotan ikusten ditu-
gu nolako.... halako, nola... hala..., zenbat… hainbat…, eta formula-
zio horiek, berriro diogu, egun ere esaldi eginak edo errefrau berriak 
sort zeko ere balio dezakete, eta horrenbestez, erabilitako hizkunt zari 
freskotasuna emateko ere bai. 

Ikasleek gai izan behar dute formulazio horiek erabilt zeko, egun gi-
zarteak –hiztunek- baliat zen dituztelako. Publizitatean ikusitako “non 
burua, han zangoa” leloarekin frogatu nahi dugu egun formulazio ho-
riek erabilt zen direla, eta gure ustean hizkunt zak irabazi egiten duela, 
galdu ordez. 

Esaera zaharrei dagokienez, azpimarrat zekoa da ezinbestekoa dela ze-
rrendetako errefrauak benetan egun erabiliak izatea, ez baita nahikoa, 
gure ustetan, zerrenda batean edo hiztegi batean agert zea, maiztasunak 
erabilera hori frogat zen ez badigu. Hori izan behar lit zateke, ez beste-
rik, errefrauak ikas-zerrendetan sart zeko irizpide bakarra. 

•  Hizketa-formulak.−

Horiei buruz ezer gut xi esatea aski da, pragmatikak argi asko ut zi baiti-
gu formula horiek (kortesiazkoak, elkarrekint zan erabili beharrekoak) 
direla hain zuzen hiztunok komunikat zeko etengabe erabilt zen ditu-
gun esaldiak. Hizkunt za bat jakitea izango da, besteak beste, hi zketa-
-formula horiek ezagut zea eta erabilt zen jakitea. Irakaskunt zari dago-
kionez, formula horiek bildu eta mailaka banatu behar lirateke. Behe-
mailetatik hasita, irakasprozesuaren abiat zetik bertatik ekoiztu behar 
baititu ikasleak elkarrizketa ahalik eta errealenak12.

•  Lokuzioak.−

Fraseologiaren arloa zehazteko bidean, beste esparru bat aipatu be-
harra dago: lokuzioek osat zen dutena. Oso esparru zabala da. Izan 
ere, euskarak, alde batetik, baditu zenbait adit z (izan, hartu, egin, 
eman), zeinek, izena erant sita, lokuzioak sort zen baitituzte (bat zuk 
oso lexikalizatuak13, beste bat zuk ez hainbeste): min egin/eman, 
alde egin, duda egin, lo egin… semantikoki gardenak direnak. I. 
Sarasolak –argitaratu gabeko idazlan batean- bi mult zo bereizten 
ditu: bata, bizi/nahi/behar/ izan adit zez osatutakoa (izenak partizi-
pioarena egiten du, eta horrenbestez, biziko, nahiko, beharko esan 
dezakegu geroaldia egiteko); eta bestea, gose / at segin... izan, min 
eman, kolpe hartu… eta era horretako adit zez osatutakoa (benetako 
adit z konposatuak)14.Baliabidea bera –alegia, izena + egin/eman/
hartu egitura– ere barnerat zea komenigarria da oso emankorra bai-
ta. Horiezaz gain, baditugu, bestetik, semantikoki gardenak ez diren 
lokuzioak (begirik ez bildu; zur eta lur gelditu/ut zi, pikutara/ant za-
rak ferrat zera bidali15); unitate lexiko hauek –listema hauek– ez 
dira semantikoki guztiz gardenak, eta horrenbestez, unitate lexiko 
osoaren esanahia irakat si behar zaie.
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Lokuzioen ezaugarri nagusiak hauek dira: 

– Kohesio morfosintaktikoa. Hit z-konbinazio egonkor eta aldaezinak 
dira, osagaiak aldaezinak direlako (izot za haut si, ez *izot zak haut si; 
egurra jo, ez *egurrak jo); osagaiak ezin daitezke beste bat zuekin 
trukatu (hanka sartu, baina ez *hanka barruratu); eta osagaien ar-
tean ezin da ezer tartekatu (*ez buru handirik ez hankarik). 

– Kohesio semantikoa. Esanahi-batasuna dute hizkunt zan, hala kon-
posiziozkoa (onik eta osorik) nola metaforikoa (salt satan sartu, 
ur handietan sartu16). Arbitrarioa (hautazkoa) da haien egitura 
semantiko globala, hot s, esanahia ez da gardena. Egin daiteke no-
labaiteko lotura hit zez hit zeko esanahiaren eta lokuzioaren esana-
hiaren artean, baina lokuzio bat ezin uler daiteke soilik ikuspegi 
linguistikotik: testuinguru kulturala, soziala edo erlijiosoa hartu 
behar dira kontuan, esanahi osoa at zemateko (amen batean, aita-
ren batean17).

Gramatikaren ikuspegitik, lokuzio nominalak (mahai ingurua), adjekti-
boak (pareta baino zuriagoa), adberbialak (berandu baino lehen, gut xi 
gorabehera) eta adit zezkoak (bere onetik atera, ziria sartu) ditugu.

Sintaxiaren ikuspegitik, esan dezakegu lokuzioak sintaxiaren lexikali-
zazio-kasuak direla, hau da, hainbat pieza lexikok osatutako mult zoak, 
semantikoki pieza lexiko bakarrak balira bezala jokat zen dutenak. 
Hit z-konbinazio fi nkoak dira, beraz, eta esanahi-batasuna dute, ez 
gardena. 

Baina errefrau eta hizketa-formulak ez diren hit z-konbinazio guztiak ez 
baitira lokuzioak, beste hit zen konbinazio-mota bat hartu behar dugu 
kontuan. Garrant zia dute fraseologiaren esparruan eta lan honetan arre-
ta berezia eman nahi diegu. Izan ere, erreparatu nahi diegu nolabaiteko 
fi nkotasun-maila (hau da, beste hit z bat zuekin agert zeko maiztasun-maila 
nabarmena) izateagatik konbinazio erabat libre ez diren hainbat unitateri, 
kolokazioei18 hain zuzen.

Kolokazioak ezinbestekoak dira norberaren hizkunt zaren erabileran, 
baita beste hizkunt zen ikaskunt zan, eta beraz irakaskunt zan nahiz it zul-
pengint zan. Guri dagokigunez, irakaskunt zan duten garrant ziaz jabetuta, 
saiatuko gara zer diren azalt zen. Hizkunt za guztietan dira garrant zizkoak; 
are garrant zizkoagoak euskarari dagokionez, ez baitugu hiztegi konbina-
toriorik, kolokazioak neurri batean behint zat bilt zen dituenik19.

Kolokazioak aztert zeko eta defi nit zeko bi ikuspegi daude20: 

•  Korronte estatistikoa.
•  Korronte semantikoa. 

Lehenengoan, (aditu gehienak bilt zen ditu), kolokazioaren kont zeptua, 
funt sean, bi unitate lexiko batera agert zeko maiztasunarekin dago lotua; 
hau da, kolokazioa identifi kat zen dute konbinazioarekin; bestean (ez hain 

Kolokazioak
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zabaldua), hit z-konbinaziotik abiat zen dira, baina beste datu bat zuk di-
tuzte kontuan, hit z-andanak kolokaziot zat hartuko diren baieztat zeko. 

Hasteko, onart zen da nolabaiteko lotura semantikoa dagoela osagaien ar-
tean. Baina horrez gain, kolokazioen sailkapena egiten dute, osagaien kate-
goria gramatikalen arabera, eta haien artean dituzten sintaxi-erlazioei begira. 

Guk bigarren korronteari jarraituko diogu eta esan kolokazioak direla bi 
hit z edo gehiagoren konbinazio mugatuak eta hein batean egonkorrak, 
hiztunek maiz erabiliak eta beti berrerabilgarriak (erreproduktiboak). 

Kolokazioetako osagaiek haien artean lotura sintaktikoa eta nolabaiteko 
harreman semantikoa dute21. Ez dira enunt ziatu oso -zati bat baizik-, eta 
ez hit z-egint za22, hizketa-fomulak eta errefrauak edo aipamenak bezala. 
Arau mailan edo erabileran fi nkatuak direnez, konbinazio-lehentasunak 
eta murrizketak23 agert zen dituzte, erabilerak ezarriak, oinarri seman-
tikokoak. Kolokatu semantikoki autonomoak (oinarria, lema edo gilt z-
-hit za24), kolokatiboa hautat zen du, ez nolanahikoa; izan ere, normalean 
kolokatibo horren adiera abstraktu edo fi guratibo berezi bat hautat zen du, 
askotan ia gramatikalizatua, osagaien arteko at xikimendu lexiko handia 
lortuz25 ( zergak igo, abaila bizian26). 

Kolokazioak, esan dugunez, hit z-konbinazio ia libreak dira, baina arau27 
eta erabilera mailan fi nkatuak daude. Egonkorrak dira formaz, baina mal-
gutasuna agert zen dute joskeran, batez ere idazle landuetan. 

Lokuzioetatik bereizi behar dira: kolokazioak arau mailakoak dira eta 
ez hizkunt zaren sistemakoak, lokuzioak diren bezala. Izan ere, hiztunek 
fi nkat zen dituzte, era arbitrarioan, erabileran. Lokuzioak, esan dugun be-
zala, esanahi-batasuna du; kolokazioetan, ordea, osagai batek (oinarriak) 
bestea (kolokatiboa) eta haren adiera berezia hautat zen du (gizon lan-
gilea, baina emakume marat za28). Azkenez, esan dezakegu kolokazioak 
aldakorrak eta galkorrak direla: modan jart zen dira eta gero galt zen (et xe-
koandre begiratua, bizirik alargun, ama-hizkunt za29).

Desberdinak diren hizkunt zetako kolokazioen artean parekotasuna ageri 
da, ikerlarien arabera, eta hori hizkunt zek elkarrekin irudi kont zeptualak 
konpartit zen dituztelako da30.

Beraz, bi hit z edo gehiago –erregistroak erregistro− sarri agert zen badira 
elkarrekin (arma automatikoa, haizea bortiztu/zakartu, it sasoa zakartu/
harrotu, gizona zakartu/haserretu, lanari ekin); arrazoi semantiko-sin-
taktikoak direla-eta murrizketa lexikoa agert zen badute (erabaki bat har-
tu eta ez *erabaki bat egin); malgutasun formala baldin badute, murrizke-
ta lexikoa kolokatuetako batek bakarrik agert zen duelako (kargua bete, 
eginkizuna bete) –adjektiborik ere onart zen dute (erabaki sendoa hartu, 
eginkizun zaila bete)–; semantikoki, osagaien esanahitik abiatuta ulert zen 
bada mult zoaren esanahia (eztabaida piztu), eta erredundant zia eta in-
tent sifi kazio mailak agert zen baditu (uste osoa, asmo sendoa31), esango 
dugu kolokazioak direla. Horrenbestez, esan dezakegu horiek direla ko-
lokazioen ezaugarri nagusiak.
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Bi motatako unitateak bereizi behar ditugu kolokazioei dagokienez: 

•  Kolokazio gramatikalak32: euskaraz adit zak eta dagokien erregimena 
(-ri ekin, -z/-kin gogoratu, -ri ut zi), posposizioak (-tik kanpo(an), -z 
kanpo, -tik landa(n), -(r)en ondoan...)33, eta sintaxi mailako erregime-
nak (kalerik kale, aldapan gora).

•  Kolokazio lexikoak: Ez dira konbinazio guztiz libreak (konbinagarri-
tasun murriztailean agert zen dira), eta lokuzioak ez bezala, ez daude 
guztiz fi nkatuak eta badira semantikoki gardenak34. Euskaraz, lehen 
kolpean, hauxek dira ager daitezkeen kolokazioak: aposizioak (izena 
+ izena (X izpiak)), hit z elkartuak (izena+ izena (bihot z-taupada)), 
izena+ adjketiboa (t xori kantaria,) eta izena + adjektibo errefe-
rent ziagileaz osatutako izen sintagmak (abagune ekonomikoa)35, se-
mantikoki gardenak kasu guztietan, nolanahi ere36. Baina aurrekoez 
gain, badaude beste kolokazio bat zuk, zaku horretan sartu nahi ditu-
gunak, nahiz kokolazioen esparruan muga-mugan –edo, besterent zat, 
mugetatik at– dauden37. 

 Zernahi gisaz, jarriko geniekeen izena eta emango geniekeen kategoria 
linguistikoa alde batera ut zita, honako hau garbi dago: ikasle batek kal-
teak terminoa erabilt zean jakin behar du kalteak eragin (eta ez *kalteak 
sortu) dela hautatu behar duen konbinazioa, edota erabaki bat hartu 
(ez *erabaki bat egin); halaber, esaterako, urrat s(ak) terminoa erabi-
li nahi badu, egin aukeratu beharko du (urrat s(ak) egin), *urrat s(ak) 
eman baztertuz38. Legea ezarri eta jarri egiten da; hori jakitea ere be-
harrezkoa dute ikasleek, eta horrenbestez, lant zeko hiztegian isla izan 
beharko du39. 

 Aukeratutako adibideetan ikus dezakegu, lehen kolpean, zer-nolako 
konbinazioak saiat zen ari garen defi nit zen. Izan ere, kalteak eragin ko-
lokazioari bueltatuz, ikasleak ez du nahikoa kalte hit za ezagut zearekin 
hit z horren erabilera ziurtat zeko, eta jakin beharko du –maiztasunak 
hala ageriratuta– zer hit zekin (batez ere zer adit zekin eta zer adjekti-
borekin) lotua erabilt zen duten euskal hiztunek40. 

Hiztegia ikasteko arazo nagusietako bat dira kolokazioak, eta hala irakas-
metodoetan nola hizkunt zen ikas-prozesuetan beharrezkoa izango lit zateke 
zailtasun horretaz jabet zea eta abian jart zea hit z-konbinazio horien osaga-
rrien ordena hierarkikoa mugat zeko eta asimilat zeko baliabideak. Izan ere, 
H2ko ikasleak ez dira nahasten kolokazioaren nukleoa edo oinarria auke-
rat zean. Ezagut zen ez dutena da zein hit zekin konbinat zen den, hau da, 
kolokatiboa zein den. Eta hori da, gure ustetan, irakat si behar zaiena.

Onart zen dugu, bestalde, kolokazioak ez direla soil-soilik ikasi eta landu 
behar den arloa. Izan ere, lexikoa, oro har, ikasi behar dute, baina leku be-
rezia eman behar zaielakoan gaude, ikasleak erabilera errealetara hurbil 
daitezen, eta ondorioz, gaitasun komunikatiboa gara dezaten.

Idazlan honetan zehazten saiatu garen fraseologiaren esparrua, honako 
eskema honetan (ikus .1) laburbildu dezakegu:
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Kolokazioak Lokuzioak Errefrauak

Finkapena arauan Sisteman sisteman

Kohesio 
Morfosintaktikoa

Malgua Egitura fi nkoa Egitura fi nkoa

Konposizionalitate 
sintaktikoa

Oso erlatiboa
Ez dago (mailak 
badaude ere)

Ez dago (esaldiak 
osoak dira)

Kohesio semantikoa Esanahi gardena 
(osagaien esanahia 
ezagututa ulert zen 
da)

Esanahi ez-gardena. Esanahi ez-gardena

 Esanahi bakarra Hit zez hit zeko 
esanahia Esanahi 
metaforikoa

Esanahi 
metaforikoa, historia 
edo jarduera bati 
lotua.

Edozein proposamen didaktikok, ikasleei gaitasun komunikatiboa ga-
rat zen lagunt zea izango du helburu. Eta horretarako, euskaraz ere, ohiko 
lexikoko unitateak erabilt zen lagundu behar zaie. Ikasleen hiztegia abe-
rasteko modu asko daude, baina idazlan honetan behin eta berriro aipatu 
dugun bezala, ikasleak ez ditu besterik gabe hit zak lotu behar ariketak 
edo jarduerak egiten dituenean, baizik eta ikasi behar ditu hit z horien 
esanahiak, konbinazioak eta erabilera mailak.

Ullman-en hiruki semantikoa abiaburu hartuta, Gómez Molinak (1997) 
eredu didaktiko bat proposat zen du, hit z nuklearraren inguruan antolatua. 
Eskema moduan, labur-labur bada ere, antolaketa hori proposat zen dugu 
guk ere41 unitate lexikoak lexikoian sendo fi nkat zeko. Ereduan (ikus .2) 
baina, aldaketa t xiki bat egiten dugu, 6. erpinean, esamoldeak ez ezik 
kolokazioak ere sart zeko.

.1:

Ondorioa: lexikoa 
eta didaktika

.2:



88 Isabel Arrigain Azkona

Oharrak

1. Mila esker Mirari Osinaga eta Jaione Vitoria 
irakasleei. Lagunt za handikoak izan dira haiek 
egindako oharrak, ikasleek lexikoa ikasteko pro-
zesuan izaten dituzten zailtasun eta gorabeherei 
buruzkoak. 

2. Zenbaitent zat metodo-ondoko garaira irit si gara, 
metodoa aplikatu beharreko testuinguruak/mo-
duak eta ikasketa-planek dutelako azken zeresana.

3. Hot s, aldaera diafasikoak.

4. P. Esnalen hit zak jasot zen ditugu esatean “Aus-
poa” bilduma luxuzko alt xorra dugula herri-lite-
raturaren esparruan.

5. Eta, jakina, blog eta weborrietan.

6. Lexikogenesia: hit zak sort zea.

7. Euskarari dagokionez, eratorpen-at zizkiei kasu 
berezia egin behar zaie, argi dago; baina maile-
gut za ahaztu gabe, izugarrizko garrant zia baitu 
euskara normalizatuan.

8. Adibidez, nolakotasuna adieraztekoak bilduta, 
edo egilea adieraztekoak, Azkuek “Morfologia 
Vasca”n egin zuen moduan, beti ere gaurko era-
bilpen-maiztasuna kontuan hartuta, jakina. Ho-
rrekin batera, ikusi behar da atazetan edo ikas-
proiektuetan mult zo bakoit zetik zenbat landu 
litezkeen ikasmaila bakoit zean.

9. Gaitasun hori landuko du euskara-ikasleak 
lexikoa ikastean.

1. Erreferenteak. Hit z nuklearrarekin erlazionaturiko unitate lexikoak 
ezagut zea edo gogorat zea. 

2. Lexikogenesia. Morfemen esanahia eta morfema horiek aplikat zeko 
arauak ezagut zea.

3. Erlazio semikoak. Hit zen denotazioa eta konnotazioa lant zea.

4. Elkarketa kont zeptualak. Eremu lexiko eta semantikoak (gaien 
araberakoak).

5. Erabilera mailak. Erregistroak.

6. Esamoldeak. Esamolde eginak: idiomatikoak, lokuzioak, kolokazioak.

7. Jeneralizazioa. Erabilera kontestualizat zea.

Hauxe egin behar lit zateke, gure ustean, didaktika mailan:

a. Hiztegia testuinguruan eman beharko zaio ikasleari, ahalik eta infor-
mazio gehien eskainiz. 

b. Ikasleak duen munduaren eta gaiaren ezagut zaren arabera eta zailta-
sun-mailaren arabera hautatuko da hiztegi hori.

c. Erreferent ziak bilat zeko teknikak lant zeko aukera emango zaio;

d. Mota bat zuetako hiztegiak eskainiko zaizkio.

e. Ikasleak lexikoiaz jabe daitezen hainbat jarduera prestatu beharko 
dira: eratorpena eta hit z-elkarketa; hiponimia eta hiperonimia; esa-
moldeak; sinonimia eta antonimia; polisemia; eremu semantikoak 
eta elkart ze-eremuak. Eta, zer esanik ez, hiztegiak erabilt zen trebatu 
ikasleak.

Helburua, ikasleak semantizazio-prozesua era egokian egitea, eta ho-
rrenbestez, lexikoia osat zea. Horixe da helmuga.
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10. Ez bakarrik euskararen irakaskunt zan, baizik eta 
hizkunt za gehienenean. 

11. Talde baten, garai bateko, jarduera bateko edo 
gizabanako baten adierazpide bereizgarrien 
mult zoa, erabilerak fi nkatu dituenak.

12. Elkarrizketak, gertat zen diren unetik beretik, 
errealak dira beti, espazioan eta denboran ger-
tat zen direlako. Guk hemen, baina, “erreal” 
hit zarekin adierazi nahi dugu edozein hiztun 
euskaldunek izan lezakeen elkarrizketa, hau da, 
hiztun euskaldunen erabilerei egokia.

13. Alde egin, esaterako, guztiz lexikalizatua dago. 
Izan ere, ezezko perpausetan nola jokat zen duen 
begirat zea besterik ez dago.

14. Geroago azalduko dugun arabera, guk, seman-
tikoki gardenak direnez gero, ez ditugu lokuzioen 
zakuan sart zen, eta besterik gabeko adit z konpo-
satut zat jot zen ditugu bi mult zoak, berezi sama-
rrak, hori bai. Edonola ere, irakasteari begira, 
adit z konposatu horien guztien azpian dat zan 
sort ze-mekanismoaz jabearazi behar zaie ikas-
leei, alde batetik; eta bestetik, jakinarazi tradi-
zioak ekarri dizkigun formak (biziko, nahiko, 
beharko, damuko...) ditugula nahi izango, behar 
izango… forma modernoagoen ondoan.

15. Gure ustez benetako lokuzioak direnak. 

16. Berriro diogu, hiztunek eman diogun esanahi 
berezia jakin behar da, hit z-konbinazio horren 
esanahia ezin baita ondorioztatu, besterik gabe, 
konbinazioaren hit zen esanahia jakinda. 

17. Horrenbestez, ezaugarri soziokulturalek zeriku-
sia dute komunikazio linguistikoan. Hala izanik, 
ikasleek gaitasun soziolinguistikoak baliatuko 
beharko dituzte irazas-prozesuan. 

18. Corpas-i (1977) jarrait zen diogu defi nizioan.

19. Nabarmendu nahi dugu, dena den, zenbait hiz-
tegi elebidunetan (Oinarrizko Euskal Hiztegian 
eta batez ere Hiztegi Handian) sarrera eta adiere-
tan jasota dauden adibideak “kolokazioen” eredu 
izateko asmoarekin bildu genituela egileok, ere-
du horiek ezinbesteko informazioa direlakoan 
hit zak kontestuan erabili ahal izateko.

20. Corpas-en eta Bosque-ren aipamenak batez ere 
jasot zen ditugu.

21. Esan bezala, ikuspegi semantistari jarrait zen dio-
gu baieztapen horretan. Ikuspegi estatistikoaren 

jarrait zaileek, bere aldetik, diote “estereotipoak” 
direla kolokazioak, eta hizkunt zek isola eta 
errepika daitezkeen unitatet zat jot zen dituztela 
erregularrak, fenomeno jakin bati at xikiak edota 
sarri erabiliak direlako. 

22. Gaztelaniaz “acto de habla”.

23. Ezinbestekoa derit zogu ikasleak erabilera horiek 
ezagut zeari, eta beraz behar-beharrezkoa iru-
dit zen zaigu ikasprozesuan leku berezia izatea.

24. gaztelaniaz “base, lema, núcleo”

25. Terminologian Coseriu-ri jarraikit zen diogu: so-
lidarité lexicale.

26. Eta ez *abaila azkarrean.

27. Coseriuk, Saussure-ren teoriatik abiatuta, ezarri-
tako sistema/araua/hizketa bereizketari jarrait zen 
diogu.

28. Hizkera sexistaren ondorioz sortuak.

29. Egun «lehen hizkunt za» erabili behar dugu, 
«ama-hizkunt za»ko kont zeptua bera desagertu 
delako.

30. Gaztelaniazko “Violencia de género/machis-
ta” konbinazioak, esaterako, kont zeptu bat 
irudikat zen du, hizkunt za askok konpartit zen 
dutena.

31. Ikasleek beharrezkoa dute erabilera horiek eza-
gut zea, argi dago. Are argiago it zulpenak egite-
rakoan esfuerzo ímprobo, desatarse la polémica, 
embravecerse el mar/una persona eta era horre-
tako kolokazioen ordainak bilatu behar direnean, 
ezin egin baitaiteke hit zez-hit zeko it zulpena 
(*eztabaida askatu; it sasoa harrotu vs.*gizona 
harrotu (haserretu-ren esanahiaz)). Izan ere, 
euskaraz dagozkien hit z-konbinazioetara jo be-
har dugu, it zulpen zuzena egingo badugu.

32. Hit z bat eta preposizio bat gaztelaniaz, esaterako.

33. Hemen kontuan hartu behar genituzke lehen 
hizkunt zatik gertu dauden egituretatik sor-
tutako interferent ziak adit z-erregimenetan, 
erabili beharreko at zizkietan edo hit zetan be-
retan: «*print zean bihurtu», «*siesta bota», 
«*atent zioa deitu», «*min asko» esaterako, gaz-
telaniazko interferent ziek sortutakoak dira.

34. Corpasek sei mult zo bereizten ditu, gaztelaniari 
dagokionez: 1) izen (subjektua) + adit za (zarpar 
un barco); 2) adit za + izena (objektua) (dar un 
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guantazo); 3) adjektibo + izena (ímprobo es-
fuerzo; 4) izena + preposizioa + izena (golpe de 
suerte); 5) izena+ izena (abuela canguro, hom-
bre objeto); eta 6) izena + adjektiboa (coyuntu-
ra económica). Euskaraz “izena+ preposizioa + 
izena” eta “izena+adjektiboa (erreferent ziala)” 
mult zoetan hit z elkartuak osa dit zakegu: coyun-
tura económica: ekonomia-abagunea; sistema de 
referencia: erreferent zia- sistema. 

35. Kont zeptu asko, euskaraz, hit z elkartu baten 
bitartez adierazten dugun hein berean, izen bat 
eta adjektibo erreferent ziagile batez osatutako 
sintagma baten bidez ere adieraz dezakegu, 
kasu bietan esanahi bera dutelarik (coyuntura 
económica: ekonomia-abagunea/ abagune eko-
nomikoa). Bataren eta bestearen agerpen-maiz-
tasunak ere kontuan hartu behar genituzke eta 
irakasteko metodoetara helarazi. 

36. Gaztelaniaz, adibidez, aditu bat zuek “izena + 
izena” egiturako zenbait hit z-konbinazio (abue-
la canguro, hombre objeto, arma blanca...) sar-
tuko lituzkete hemen, eta beste bat zuek, aldiz, 
lokuziot zat hartuko lituzkete. 

37. Bosqueri jarraikiz, esan dezakegu kolokazioen 
esparruaren mugak zedarrit zeko zailak direla, 
askotan lokuzioetatik bereizteko zaila direlako. 
Izan ere, adituen irizpideen araberakoa iza-
ten da lokuzioen eta kolokazioen arteko muga: 
gaztelaniazko hit z elkartuak (edota hit z elkartu 
eta aposizioak, euskaraz) lokuzioen zakuan na-
hiz kolokazioenean sart zen dituzte (cf. 34. oin-
-oharreko adibideak). Irizpideak fi nkat ze aldera, 
semantikoki gardenak badira kolokaziot zat har-
tuko ditugu, eta gardenak ez badira, lokuziot zat. 
Horretatik landa, kokolazioaren kont zeptuak be-
rak hiztunen momentuan momentuko erabilera 
hautazkoekin ere egiten du topo. Hau da, askotan 
zaila egingo zaigu esatea aukeratutako hit z-kon-
binazio bat benetan murriztapen lexiko bat den 
edo konbinazio librea den. 

 Egun, esaterako, “legea ezarri” eta “legea ja-
rri”, maiztasun-diferent zia gorabehera, biak 
erabilt zen dira (“euskal hiztunek erabilt zen di-
tuzte”) kont zeptu bera azalt zeko. Maiztasunari 
erreparatuta, esan dezakegu “legea ezarri” bes-
te konbinazioa baino gehiago erabilt zen dela. 
Agian, diakroniaren lerroan, erabilerak “legea 
ezarri” fi nkatuko du eta ondorioz kolokazio bat 
sortu. Edo ez, erabilerak bide horretatik jarraitu 
ez duelako. 

38. Garbi dago H2ko hiztegia ikastean, hit zen ko-
lokazio eta sintaxiari buruzko informazioa ja-
sot zeko ariketak egin behar direla, hau da, se-
mantizazio-prozesua landu behar dela.

39. Bosqueren gaztelaniazko “Redes”aren balioki-
derik ez dugu euskaraz, baina ziur gaude irakas-
materialgint zatik tankera horretako hiztegit xo 
bat atera datekeela, hit zak erabilt zeko kontestu 
semantikoetan zerrendat zen saiat zen bagara, kon-
testuko adibideak emateaz gain. Horrela, predika-
tu, argumentu eta klase lexikoei buruzko informa-
zioa bilduko lukeen hiztegit xo bat egingo genuke.

 Ohar gaitezen, bestalde, aipatutako adibide ho-
riek guztiek fi nkotasun-maila edo gradu diferen-
tea dutela, denak kolokazioak badira ere.

40. Horrek hit zen sare semantikoen beste ikuspegi 
batera garamat za. 

41. Gómez Molinak 6.erpinean “expresiones hechas” 
terminoa erabilt zen du, esanahi gardenekoak 
ez diren adierazpide fi nkoak edo konbinazioak 
izendat zeko.
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