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SaioarenSaioaren helburuhelburu OROKORRAOROKORRA::
• Hizkuntz erabilera ikertzeko proposamen bat azaldu.

Proposamen honetan:
- Gaztetxoen hizkuntz erabilera da ikergai nagusia
- Eskola da ikerketa eremua
- Antropologia da landutako ikuspuntua
- Etnografia agertzen da metodologia nagusi bezala

SaioarenSaioaren helburuhelburu ZEHATZAKZEHATZAK::
• Ikerlan baten aurkezpena egitea: kasu praktiko bat ezagutaraztea
• Giltzarri batzuk ematea beste era bateko ikerlanak bultzatzeko
• Ikerkuntzan landu daitezkeen estrategia berriak mahaigaineratzea
• Planak diseinatzeko eta martxan jartzeko ezohizko abiapuntuak azaltzea
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SaioarenSaioaren EGITURA:EGITURA:

1.- ETNOGRAFIA, zertan datza?

2.- NON kokatzen da ETNOGRAFIA?

3.- HIZKUNTZ ANTROPOLOGIA eta ETNOGRAFIA, hizkuntz plangintzan

4.- Gazteak, hizkuntza eta eskola

5.- Etnografia bat Bilboko eskola batean
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1.1.-- ETNOGRAFIA, ETNOGRAFIA, ZertanZertan datzadatza??

A. Duranti: 
“En una primera aproximación, podemos decir que una etnografía
es la descripción escrita de la organización social, las actividades,
los recursos simbólicos y materiales, y las prácticas. Una descripción
así suele surgir de la participación directa y prolongada en la vida 
social de una comunidad (...)”.

• Etnografia ikerlariok dugun beste estrategia bat da hizkuntz
errealitatera hurbiltzeko eta bere ezaugarriak ulertzeko

• Hurbilpen horretan komunitatea da gakoa. Etnografiak, sakontasunez
aztertzen du komunitatea eta testuinguru honetan ematen zaie
protagonismoa hizkuntzari eta hizkuntz gertakariei
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2.2.-- Non Non kokatzenkokatzen da ETNOGRAFIA?da ETNOGRAFIA?

· Etnografiak, orokorrean, ANTROPOLOGIAREKIN du harreman zuzena
· Hizkuntzak aztertzerakoan aldiz, HIZKUNTZ ANTROPOLOGIA du erreferentzia

HIZKUNTZ ANTROPOLOGIA lotura estua du hizkuntz soziologiarekin eta
Soziolinguistikarekin, baina bere eremu propioa ere badu

SOZIOLINGUISTIKA HIZKUNTZ ANTROPOLOGIA HIZKUNTZ SOZIOLOGIA
Hizkuntzen egoera sozialaz
arduratzen da. Ingurune
zehatz baten baldintzen eta
egoeren arabera azaltzen
ditu hizkuntz gertakariak

HizkuntzaHizkuntza baliabidebaliabide kulturalkultural gisagisa
etaeta praktikapraktika multzomultzo bat bat bezalabezala

ulertzenulertzen da, da, azkenazken hauekhauek munduanmunduan
izan izan etaeta egotekoegoteko modumodu batenbaten

adieraadiera etaeta isla isla direlarikdirelarik

Hizkuntza baten aurrean
ematen diren jarrerak eta
jokabideak ikertzen ditu. 

Horrela, hizkuntzari loturiko
gertakari sozialak bihurtzen

ditu ikergune, horiek hizkuntz
ingurunea baldintzatzen dituelarik

HIZKUNTZA = ELEMENTU SORTZAILEA
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Hizkuntz antropologia

• Egun garatzen ari den ikerketa arloa dugu
• Bere bilakaera hiru esparru teorikoren garapenaren baitan egon da  

AKTUAZIOA – hizkuntzaren erabilera

DEIXIA – hizkuntzaren botere sinbolikoa

PARTIZIPAZIOA – hizkuntza, pertsonek aktore sozial gisa
burutzen duten jarduera kolektiboa litzateke. Gainera, hizkuntza
ekintza sozialak burutzeko estrategia eta baliabidea da, eta, era
berean, hizkuntza txertatua dagoen ordenaren isla litzateke.

IKUSPUNTU HONETATIK ESPARRU SOZIOLINGUISTIKOA HANDITU ETA ABERASTU EGITEN DA 

3.3.-- HizkuntzHizkuntz antropologiaantropologia, , etnografiaetnografia etaeta
hizkuntzhizkuntz plangintzaplangintza (I)(I)



7

3.3.-- EtnografiaEtnografia etaeta hizkuntzhizkuntz antropologiaantropologia
hizkuntzhizkuntz plangintzanplangintzan (II)(II)

Etnografia oso lagungarria izan daiteke
hizkuntz plangintzaren gauzapenean eta garapenean

Plangintzak tokian tokira egokitzen

Mikroplangintzak eta plangintza egokituak diseinatzen

Plangintzak osatzeko behar den aurreko lanak burutzen

ETNOGRAFIAk giltzarriak eman ditzake plangintzak errealitate
bakoitzera egokitzeko, KOMUNITATEAREN EZAUGARRIAK aztertuz eta

komunitate horren KIDEEN EGUNEROKOTASUNERA hurbilduz

Etnografia
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4.4.-- GazteakGazteak, , hizkuntzahizkuntza etaeta eskolaeskola (I)(I)

HIZKUNTZA = hiztunen eskuetan tresna
bezala hartzen da 

GAZTEAK 
= protagonistak bihurtzen dira

ESKOLA
= gizartearen isla bilakatzen da
(ikuspegi pedagokioa zabalduz)
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• Arreta gaztetxoengan jartzen da

- Gazteak iraganaren fruitu dira
Hezkuntza sistemak izan duen garapenaren fruitu
(euskara ikasi dute gure gazteek)

Normalizazioaren diskurtsoak izan duen garapenaren uzta
(gazteek hainbat balore eta nozio barneratu dituzte)

- Gazteek hizkuntzaren etorkizuna baldintzatuko dute

• Hezkuntza sistema eta eskola barrutik aztertzen dira

- Eskolak eta, orokorrean, hezkuntza sistemak garrantzi
handia izan dute eta izango dute euskararen garapenean

4.4.-- GazteakGazteak, , hizkuntzahizkuntza etaeta eskolaeskola (II)(II)
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• Eskola ikergune bihurtzen da

- Eskolak belaunaldien arteko borroka jasotzen du
Eskolak gazteriaren definizioan ezinbesteko pisua du
Eskola helduen interesen arabera definitua dago, eta horrek bere
eragina du, hizkuntz eremuan ere

- Eskola gazteen espresiobidea da, beraientzat diseinatutako
espazio zehatza baita

Bertan gazteak biltzen dira
Bertan gazte taldeak sortzen dira
Gazteen arteko bereizketek eskolan dute isla
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• Ikergunea: Bilboko ikastetxe bat

- Gune nahiko euskaldun batean kokatua
- Tradizio handiko ikastetxea (bere zonaldean gutxienez)
- Oso euskalduna izatearen fama duen ikastetxea da  
- Soilik “D” eredua eskaintzen du
- Bigarren DBH eskaintzen duen ikastetxe publikoa da
- 250 ikasle biltzen dira bertan gutxi gora-behera
- 30 irakaslek lan egiten dute bertan

5.5.-- EtnografiaEtnografia bat bat BilbokoBilboko eskolaeskola batean (I)batean (I)
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5.5.-- EtnografiaEtnografia bat bat BilbokoBilboko eskolaeskola batean (II)batean (II)

• Nola hurbildu eskolako hizkuntz errealitatera?

Kasu honetan, etnografiak analisirako hiru esparru 
zehaztu zituen:

- Eskola komunitate gisa
- Eskola komunikaziorako eremu gisa
- Eskola identitate eraketarako eremua
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1.- Eskola komunitate gisa

Esparru ofiziala edo formala
- Irakasle eta ikasleen arteko harremanak aztertu dira.
Harreman horietan hizkuntza ikasle eta irakasleen arteko
elementu gatazkatsua dela somatu da.

- Euskara ezagutu eta bultzatu behar da baina, hitz egin?

Esparru informala (irakasleen bistatik at)
- Adinaren araberako ezberdintasunak: gazteentzako gatazkarako
bidea ematen du hizkuntzak. Helduen kasuan bakoitzak bere rola
betetzen duela somatzen da.

5.5.-- EtnografiaEtnografia bat bat BilbokoBilboko eskolaeskola batean (III)batean (III)
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2.- Eskola komunikazio eremu gisa

Komunikazioa FLUXU moduan: Hizkuntza mintza prozesuan gauzatzen da
Gazteen arteko komunikazioan, zein estrategia mota da hizkuntza? 

- Balio komunikatiboak
- Komunikaziorako trebetasunak
- Komunikatzeko ibilbide eta norabideak

Komunikazioa INDEX moduan: Hizkuntzak espazioan parte hartzen du
Komunikazioa esparru zehatzetan gauzatzen da, zer isladatzen dute espazio horiek?

- Ikasgela, esparru pertsonala
- Pasabideak eta patioa, espazio irekiak
- Eskola, elkarbidea

5.5.-- EtnografiaEtnografia bat bat BilbokoBilboko eskolaeskola batean (IV)batean (IV)



15

3.- Eskola identitate eraketarako esparrua

Identitatea prozesu gisa: ikuspuntu diakronikoa
- Euskara taldekako elementu bizia izatetik, bakarkako elementu
subjektibo izatera pasatzen da. 
- Hizkuntza ezberdintasunak kudeatzeko erabiltzen da: neska eta
mutilen arteko ezberdintasunak; hizkuntza gaitasunaren araberako
taldeen arteko ezberdintasunak, ea.
- Gazteek hizkuntzak helduen munduan duen kutsu politikoa
bereganatzen dute.    

Identitatea gatazka gisa: ikuspuntu sinkronikoa
- Tentsioak agintzen du gaztetxoen munduan

5.5.-- EtnografiaEtnografia bat bat BilbokoBilboko eskolaeskola batean (V)batean (V)
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Tentsioak gazteen identitatearen eraketan

Tentsioa
aldendu, gerturatu

Helduekiko Beste gazteekiko

- Gazteak helduekiko ezberdindu nahi dute, baina beraien erreferente dira
- Bere identitatea finkatzeko, gazte (talde) batzuk bihurtuko dira eredu, 
baina beste batzuk kritikatuko dituzte

Tentsio horiei aurre egiteko bi joera nagusitzen dira

Pisua
kanpoko balioetan

(itxura, modak, diskurtsoak...)

Pisua
barruko balioetan

(sentimenduak, bizipenak...)

5.5.-- EtnografiaEtnografia bat bat BilbokoBilboko eskolaeskola batean (V)batean (V)
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Ikerketaren ondorio nagusia

Barruko balioek hartzen dute protagonismoa ikerketa honetan
(ikastetxean izandako bizipenak, hizkuntzaren inguruko harremanak, ea.)

- Hizkuntza balore horien artean kokatzen da eta taldearen loturaren
erdigunea betetzen du

- Hizkuntzak esparru kualitatibo bat sortzen du non hizkuntza bera ez den
helburu, bitarteko baizik: GAZTEAK GAZTE BEZALA ESPRESATZEKOGAZTEAK GAZTE BEZALA ESPRESATZEKO
BITARTEKOA DA HIZKUNTZA.BITARTEKOA DA HIZKUNTZA.

5.5.-- EtnografiaEtnografia bat bat BilbokoBilboko eskolaeskola batean (V)batean (V)
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