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Erabilera ikertu eta 
bultzatu: Soziolinguistika 
Klusterraren egitasmoak 

aurrera begira

Iruña, 2006ko uztailaren 18a 
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Aurkezpenaren atalak
• Soziolinguistika Klusterraren 

aurkezpena
• Erabilera ikertu:

– Euskal Herriko kale neurketa
– Elebiduntasunari Buruzko Testa

• Erabilera bultzatu:
– ERALAN
– Buruntzaldeko familia transmisioa
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Kale Erabileraren 
Neurketa 2001

Iruña, 2006ko uztailaren 18a
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Ikerketaren kokapena
• Kaleko ahozko erabilera da aztergaia.
• 1989az geroztik lau urtean behin 

egiten den ikerketa da.
• Euskal Herri osoa aztertzen da.
• Behaketa bidez jasotzen dira datuak.
• Lehen EKBk egiten zuen, gero SEIk 

eta orain Soziolinguistika Klusterrak 
egiten ditu.
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Ikerketaren metodologia (I)
• Metodologia bera neurketa guztietan.
• Tipologiaka udalerrien aukeraketa 

egin.
• Udalerri bakoitzean ibilbidea (k) 

zehaztu.
• Ibilbide bakoitzean neurtzaileak 

bikoteka arituko dira.
• Neurraldiero hiru aldagai aztertuko 

dira.
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Ikerketaren metodologia (II)
• Datu bilketa: behaketa bidez, fitxa-orriak erabiliz.

EUSKARAZ ERDARAZ
Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak G Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak G
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Metodologia III
• Datu bilketarako OHARRAK

– Elkarrizketan parte hartzen duten kide 
guztiak hizketan entzuten ez baditugu 
ere, guztien datuak jasoko dira, entzun 
diren pertsonek darabilten hizkuntzan.

– Neurtzaileekin hitz egiten dutenen 
datuak ez dira jasoko.

– Zalantzazko kasuak ez dira jasoko.



20/11/2008

Emaitzen interpretazioa (I)
• Kaleko elkarrizketetan euskararen 

erabilera zenbatekoa den neurtzen da. 
Irakurketa: “Entzundako elkarrizketetan 
100 pertsonetik X euskaraz ari ziren”.

• Kaleko elkarrizketetan euskararen 
erabilera neurtzen da, EZ ZENBAT 
EUSKALDUNEK hitz egiten duten 
euskaraz.

• Portzentaia zehatzak baino 
esanguratsuagoa da urtetan datuek 
erakusten duten JOERA.
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Emaitzen fidagarritasuna

• Kale Neurketak hamabi urteko 
ibilbidea du eta dagoeneko metodoa 
aski kontrastatua dago.

• Emaitzak adierazgarriak dira 
eskualde, lurralde eta Euskal Herri 
mailan. Ez ordea, udalerri mailan 
(neurtutako elkarrizketa kopurua 
txikia baita).
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Emaitzen azterketa
– Erabilera orokorra
– Adin taldekako erabilera
– Sexuaren araberako erabilera
– Talde tamainaren araberako erabilera 

(Txillardegiren eredu matematikoa).
– Haurren presentziaren araberako erabilera

• Datu horiek eremuka, ezagutza eta 
biztanleria-tamainaren araberako 
tipologiaka.
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Datuen irakurketa:

• Txillardegiren eredu matematikoa. 
Erabilera isotropikoa.
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Espero Espero daitekeendaitekeen erabileraerabilera --isotropiakoaisotropiakoa-- ((adibideaadibidea))

• Euskararen ezagutza mailaren arabera, espero daitekeen 
erabilera kalkulatzen da. Hau da, ezagutza hainbestekoa 
izanik, euskaldunak euskaldunekin elkartzeko ze aukera 
dagoen aztertzen da (bikotekako, hirukotekako, eta 
laukotekako elkarrizketetan); alegia, euskaraz hitz egitea 
estatistikoki zenbatean den posible. 

• Horretarako, gure hipotesian, euskaldunak euskaldunekin 
elkartzen direnean BETI euskaraz mintzatuko direla 
suposatuko dugu; egoera baikorrena, beraz. Hipotesi horri 
jarraituta, ezagutzaren eta erabileraren arteko erlazioa aztertuko 
dugu.

Adibide bat:
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Txillardegiren eredu 
matematikoa

Eman dezagun laukote batean (A, B, D, eta C) hiru elebidun ditugula: A, B, 
eta  D. 

Laukote horretan euskararen ezagutza % 75ekoa da, lautik hiru baitira 
euskaraz hitz egiteko gai. Azter dezagun jarraian euskararen erabilera 
konbinaketak eginaz:

EUSKARAZ: AB, AD, BD; ABD

GAZTELANIAZ: AC, BC, DC; ABC, BDC, ADC; ABCD

Ondorioa garbia da: hamaika taldetatik ⎯6 bikote, 4 hirukote eta laukote 
1⎯ lau taldetan arituko dira euskaraz ⎯ 3 bikotetan eta hirukoteko 
batean⎯. Formulak aplikatuta, % 75eko ezagutza baterako erabilera 
isotropiakoa % 36,4koa da.
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Erabileraren Neurketa gune 
txikiagotan (I)

• SEI Elkarteak ikastetxeetako eremu 
informaletan erabilera neurtzeko 
metodoa sortu du, Kale Neurketaren 
metodologian oinarrituta.

• Metodo hori bera gaztetxoen aisialdi 
gunetan neurketak egiteko erabili da.
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Erabileraren Neurketa gune 
txikiagotan (II)

• Metodoa aplikatzeko kontuan hartu 
beharreko IRIZPIDE nagusiak:
– DATU-BILKETA
– UNIBERTSOA

• Orotara zenbat pertsona
• Zenbat euskaldun

– LAGINA
– EMAITZEN AZTERKETA
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Erabileraren Neurketa gune 
txikiagotan: DATU-BILKETA

• Hizkuntza-gertaerak neurtuko dira.
• Diskrezioa. Horretarako kontuan 

izan:
– Neurtzailearen aukeraketa.
– Datu-bilketa modua

• Fitxa-orri sinpleak: hiru aldagai (guztiak 
neurtzaileak betetzeko modukoak).
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Erabileraren Neurketa gune 
txikiagotan: UNIBERTSOA

• UNIBERTSOAren ezaugarriak
– Orotara zenbat pertsona

• 60 pertsonatik gorako guneak izatea.
– Zenbat euskaldun

• Euskaraz ongi hitz egiten dutenen 
kopurua %25etik gorakoa izatea.
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Erabileraren Neurketa gune 
txikiagotan: LAGINA

• Datuak fidagarriak izateko 
ELKARRIZKETA kopuruari 
erreparatu:
– Neurtu beharreko elkarrizketa kopurua, 

gune horretan dagoen pertsona 
kopuruaren erdia izan behar du, gutxienez.
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Neurketa gune txikiagotan: 
EMAITZEN AZTERKETA

• Neurketa guztietan metodoa berdin 
aplikatzea beharrezkoa da, datuen 
bilakaera aztertzeko.

• Emaitza batzuk orokorrak izango 
dira, beste batzuk gune ezpezifikoei 
dagokienak.
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Elebiduntasunari Buruzko 
Testa        
(EBT)
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EBT: zer da?
• Test psikometrikoa da, erlojupeko testa, 

norbanakoaren lexiko-ekarpena 
neurtzen du.

• Estimulu hitz bat irakurrita, 3 minututan 
ahalik eta hitz gehien idaztea da 
eginkizuna.
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EBT: zertarako da?
• Hizkuntzen arteko oreka aztertzeko.
• Zein den erabiltzen den hiztegia eta bi 

hizkuntzetatik zein den oparoena eta 
normalizatuena jakiteko balio du.

• Elebiduntasunari buruzko indizea finkatzeko 
eta adinaren araberako bilakaera behatzeko.
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EBT: nola garatu da?
• Hizkuntzalaritzan erabilitako testa (Lambert, 

Hamers, Blanc).
• Estimulu hitzak aukeratzeko:

– Maizen erabiltzen diren hitz multzoak.
– UZEI: maiztasun hiztegia.
– Zehaztutako eremuak: senideak, soina eta atalak, 

animaliak, jantziak, natura.
– Itzulpenak eta homofonoak baztertu egin dira.
– Aukeratutako hitzak:

• Aita, begia, txakurra, alkandora, mendia.
• Hermano, nariz, caballo,pantalón, sol.



20/11/2008

EBT: Edukia
• Testaren aurkezpena.
• Informazio galde-sorta.
• Testa bera.
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EBT: nola pasatu?
• Testak tartekatu hizkuntzaren arabera.
• Orduarekin zorrotza izan behar da.
• Hitz-estimuluaren arabera bururatzen zaien 

edozein hitz idatzi behar dute, gaiarekiko 
lotura ez da mugatzen.

• Estimulua euskaraz izanik erantzuna 
euskaraz eta alderantziz.
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Lan giroko hizkuntza 
erabileran eragiten duten 

aldagaiak

ERALAN Proiektua
J. Inazio Marko Juanikorena
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•Zerk bultzatzen du pertsona bat bere lantokian euskara erabiltzera? Eta zerk eragozten 
dio erabiltzea?

•Ezagunak diren hizkuntza gaitasuna eta ingurune soziolinguistikoaz gain, zein beste 
faktorek eragiten dute hizkuntzaren erabileran erakunde baten barruan?

•Euskara normalizatzea hizkuntza portaeren eraldaketa moduan definitu al dezakegu?

•Noiz hitz egin dezakegu norbanakoen portaeretaz eta noiz organizazioen portaeretaz? 
Hizkuntza portaeren eraldaketa zein planotan kokatu behar da?

•Hizkuntza portaeren eraldaketa aktibatzen duten inpultsoak zeintzuk dira?

•Hizkuntza portaeren eraldaketak estabilizatzen dituzten anklajeak zeintzuk izan 
daitezke?

•Nolako eragina du lidergoak hizkuntza portaeren eraldaketan? Eta nolakoa motibazioak? 
Bi hauek nola erlazionatzen dira? Nori dagokio lidergoa eta nori motibazioa?

•Eta nola lantzen dira positiboki lidergoa eta motibazioa hizkuntza portaeren 
eraldaketan?

•Eta beste hainbat ....
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Proiektuaren xede nagusia: 

Hizkuntza normalizaziorako planak onartuta dituzten lan munduko 
erakundeetan –publiko zein pribatuetan– euskararen erabilerarako 
oztopo diren aldagaiak identifikatzea eta horietan positiboki 
eragiteko metodologiak eta dinamikak diseinatzeko eta  
inplementatzeko ezagutza-gida sortzea.
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(Kemmis& McTaggart, 1988)
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Eraldaketa 
erakundeetan

Hizkuntza 
normalizazioa 
erakundeetan

TEORIA

Nahiko

ESPERIENTZIA

Asko

Oso gutxi Gutxi
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Ikerketan fase ezberdinak egongo dira eta fase horietako bakoitza 
zikloka garatuko da:
Planifikatu Ekin Behatu Hausnartu (PDCA zikloa) eskema 
erabiliz eta Ikerkuntza-Ekintza metodologian oinarrituta.

1. Argitze Fasea

Ikerketa antolatu, informazioa bildu, erreferente teorikoak 
ezagutu, problematika zehaztu eta analisirako ekintza- 
hipotesiak eta hauen balidaziorako metodologiak finkatuko 
dira.

2. Balidatze Fasea

Aurretik finkatutako ekintza-hipotesien balidaziorako 
ekintzak burutu, emaitzak jaso, emaitzak aztertu eta 
hipotesi horiek argitzen diren ala ez ondorioak aterako dira, 
interbentziorako erreferentziazko ezagutza-gida bat 
prestatze aldera 
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SAREA

GARAPEN TALDEA

Proiektu Taldea

Gonbidatuak

Xede 
Taldea

Xede 
Taldea

Xede 
Taldea

Xede 
Taldea
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1. Motibazioa: Euskararekiko, 
Planarekiko 

1. Motibazioa: Euskararekiko, 
Planarekiko

2. Hizkuntza atxekimendua2. Hizkuntza atxekimendua

7. Euskararekiko 
pertzepzioa 

7. Euskararekiko 
pertzepzioa

11. Erabiltzeko ahaleginaren 
gratifikazioa edo 
errekonozimendua 

11. Erabiltzeko ahaleginaren 
gratifikazioa edo 
errekonozimendua

15. Hizkuntza kontzientzia15. Hizkuntza kontzientzia

19. Nazioarteko 
errekonozimendua 

19. Nazioarteko 
errekonozimendua

20. Hizkuntzarekiko 
jarrerak 

20. Hizkuntzarekiko 
jarrerak

Motibazio 
instrumental 
hutsa izatea

Euskararen 
beharrik ez 
sumatzea

Benetako 
beaharrik ez 

izatea

Beste hizkuntzarekin 
atxikimendu handiagoa 

izatea

Errekonozimendu falta 
normalizaziorako lanean 

ari direnei

Erabiltzeko ahaleginaren 
ondorioa lan gehiago 

izatea

Errekonozimendu 
instituzional indartsu eta 

sistematikoaren falta

Diskurtso ofizialek 
kontzientzia hartzea 

eragoztea

6. Gizarte presioa edo 
eskaera 

6. Gizarte presioa edo 
eskaera

18. Legeria, orokorra18. Legeria, orokorra

18. Legeria, partikularra18. Legeria, partikularra

Demanda soziala maila 
pertsonalean bakarrik gertatzea

Legezko errekonozimendu 
eskasa eta dagoenaren 

ezagutza falta

Lege / eskubideen praxi eskasa

3. Estatusa: 
Hizkuntzarena, 
Planarena 

3. Estatusa: 
Hizkuntzarena, 
Planarena

4. Planaren izaera: 
normatiboa, 
borondatezkoa 

4. Planaren izaera: 
normatiboa, 
borondatezkoa

5. Planaren Komunikazioa5. Planaren Komunikazioa

Euskara maila 
sinbolikoan 
gelditzea

Euskarak ofizialtasun 
instituzioanal ez izatea

Planak indar 
instituzionala ez izatea

Borondatearen 
esku uztea

Planak izaera 
normatiboa ez izatea

Normatiboa denean, 
ondorioen beldurra

Enpresako zenbaiten 
interesik eza

Hizkuntza politiken 
despliege falta

Hizkuntzen erabilerarako 
kriterioen despliege falta

Arduradunak pertsonalki 
ez inplikatzea

4. Hizkuntza gaitasuna4. Hizkuntza gaitasuna

21. Hiztunen dentsitatea21. Hiztunen dentsitatea

24. Talde batetik 
besterako 
mugikortasuna 

24. Talde batetik 
besterako 
mugikortasuna

25. Hiztunen gehitze edo 
gutxitzea (absolutoa) 

25. Hiztunen gehitze edo 
gutxitzea (absolutoa)

Maila txikia dutenen 
konfidantza eza

Konplexuak

Euskararen indar, 
jenio ... falta

Erdaraz 
pentsatzea

Ikasketa eta erabilera 
prozesuak uztartuta ez 

egotea

Behar bestekoa ez 
denean, deserosotasun 

sentimenduak

Erabili beharra ez 
somatzea

8. 
Erosotasun/deserosotasu 
n sentimenduak hizkuntza 
praktikan 

8. 
Erosotasun/deserosotasu 
n sentimenduak hizkuntza 
praktikan

9. Erabilera ohiturak9. Erabilera ohiturak

13. Arauak13. Arauak

14. Hizkuntza koherentzia14. Hizkuntza koherentzia

16. Inguruak norberarengan 
duen eragina 

16. Inguruak norberarengan 
duen eragina

17. Norberaren mundu 
sinbolikoa 

17. Norberaren mundu 
sinbolikoa

22. Hizkuntza edatzeko 
abiadura (funtzio 
mailan) 

22. Hizkuntza edatzeko 
abiadura (funtzio 
mailan)

10. Erakundearen 
gizartearekiko 
erantzukizun sentimendua 

10. Erakundearen 
gizartearekiko 
erantzukizun sentimendua

23. Zenbait pertsonen 
erreferentzia 

23. Zenbait pertsonen 
erreferentzia

Batzuen ‘erosotasuna’ 
puskatzeko beldurra

Zenbait gai 
adierazteko deseroso 

sentitzea

Gai, esparruren .. arabera 
hizkuntza bat edo beste 

erabiltzeko joeraPertsonekin/taldeetan 
finkatutako hizkuntza praktikak

Erantzukizunetan 
euskararena 

asumitua ez izana

Aldarrikatzen dena, 
araututakoa .. Ez 

betetzea

Hizkuntza koherentzia 
landu ez izana

Ingurukoen jarrerek 
norberarenak aldaraztea

Arduradunen 
hizkuntza portaeren 

balorazio falta

Zenbait persona ‘ezagunen’ 
kontzientzia falta

Erabilerarako kontratu 
sozial argirik ez
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DEMANDA MOTIBAZIOA GAITASUNA KULTURA/PRAKTIKA INSTITUZIONALIZAZIOA

FAKTORE-ARDATZAK

Normalkuntza Planak dituzten Organizazioetan Euskararen ERABILERAN eragiten duten Faktore eta Aldagaiak
ANALISI-MATRIZA SISTEMIKO-FAKTORIALA (Eralan Proiektua, 2006ko martxoa)
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Buruntzaldea Familia bidezko transmisioa indartzeko programa



20/11/2008

Buruntzaldea Familia bidezko transmisioa indartzeko programa

Programa Buruntzaldeko Udalek bultzatu dute eta SL Klusterrak, HPSk
eta HABEk ere parte hartu dute.

- Egitasmoaren helburua familietan eragitea da, kasu batzuetan euskara 
bikote eta familia hizkuntza bihur dadin eguneroko erabileran, eta beste 
batzuetan ahalik eta presentzia gehien izan dezan lortzea da helburua.

- Sei udalerrietako ikastetxe banatan garatu da 05-06 ikasturteko urtarriletik 
ekainera, 2 urteko geletako ikasleen gurasoekin.

-Aurtengo helburu nagusia: gurasoengan eraginez transmisioa indartzea, 
informaziotik haratagoko urrats berriak emanaz.
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Gurasoei eskaini zaie:

- Ama izatera doazenei, ikastaroetan, hitzaldi bat, hizkuntzaren 
garrantziaz (haurrekin erabiltzeko) Kantu eta jolasen ikastaroa eta ipuinen 
ikastaroa.

- Aholku Liburuxka: euskaraz eta gaztelaniaz (bikote mixto eta 
erdaldunentzat aholkuak eta informazioa).

- Gurasoentzako liburuxka: emozioen ekologiaren mundua eta 
hizkuntzarena lotuz, hausnarketarako gonbitea eta aurrerapausoak
emateko tresnak (euskaraz dakitenentzat).

- Guraso erdaldun eta euskaldunentzat hitzaldiak, materialak 
banatu, zalantzak argitu eta parte hartzera gonbidatzeko.
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Zabaldutako eskaintzan, ohituretan eragiteko gonbitea luzatzen duen 
Gurasoentzako Liburuxka da berritzaileena. Habe-ko teknikariek egin 
dute SL Klusterraren zereginak programan hauek izan dira:

- Gurasoen Liburuxka eta Aholku Liburuxka-ren prestaketan 
ekarpenak egitea Kike Amonarriz-en bitartez, bi materialak aurkezteko 
hitzaldiak prestatu eta ematea, guraso euskaldun eta erdaldunei.

- Ikastetxe eta euskara teknikariekin, esperientzia pilotoaren
jarraipena egitea: koordinatu, bilerak egin, iritziak eskatu eta baloratu.
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Ikasturtearen balorazio orokor gisa aipa genitzake:

- Sortutako materialak eta emandako hitzaldiak, (oso) egoki baloratu 
dira. Dena den, hitzaldietan guraso gutxi bildu da, eta materialaren erabilpena 
(oso) mugatua izan da.

- Ikastaroek (batez ere kantu eta jolasenak) arrakasta handia izan dute.

- Ikastetxeen inplikazioa eta prozesuaren kudeaketa funtsezko ikusi 
dira. Ikastetxeek egitasmoa beren errealitatera egokitzeko urrats berriak eman 
nahi dira.

- Datorren ikasturtean, egokitzapenekin, programarekin jarraitzeko 
asmoa dago.
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