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Laburpena 

Lan honek, batxilergoan dauden Nafarroako, D ereduko ikasleen euskararen 

erabilera sare sozialetan nolakoa den ezagutaraziko du, bai eremu ez 

formalean eta bai erabiltzailearen profilean.  

Ikerketa enpiriko desberdinak berrikusi dira euskara eta hizkuntza minorizatuen 

inguruan bai eremu formalean, informalean eta bai eremu geografiko 

desberdinetan (Nafarroa, EAE, Iparraldean, Galizian eta Frisian). Hizkuntza 

hauen erabilera sare sozialetan nolakoa den aztertzen duten ikerketa 

enpirikoen eskasiak, gizarte errealitate honen azterketa gauzatzea 

beharrezkotzat jotzen du.  

Karaktere kuantitatiboko inkesta bat burutu zaie 321 ikasleei eta harreman 

adierazgarriak lortu dira beraien ama hizkuntza eta honen erabileraren inguruan 

sare sozialetan; eta erabiltzen duten hizkuntza eta honen interakzioa gauzatuko 

duten testuinguruaren artean.  

 

Hitz klabeak: sare sozialak; soziolinguistika; eremu formalak eta ez formalak; 

ama hizkuntza; D eredua.  
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Resumen  

El presente trabajo pretende conocer la realidad del uso del euskera en 

Navarra dentro del ámbito de las redes sociales y entre el alumnado que cursa 

bachiller en modelo D; así como su uso en los espacios no formales a la vez 

que se estudia el perfil del alumnado. 

Se han revisado estudios empíricos sobre el uso del euskera y de otras 

lenguas minoritarias en espacios formales, informales y en diferentes ámbitos 

geográficos (Navarra, CAPV, País Vascofrancés, Galicia y Frisia). La escasez 

de estudios empíricos que relacionen el uso de estas lenguas con las redes 

sociales hace necesario iniciar el estudio de esta realidad social. 

Se ha realizado una encuesta de carácter cuantitativo a 321 personas, 

obteniéndose relaciones significativas entre la lengua materna y su uso en las 

redes sociales; y entre el idioma utilizado y el contexto en el que se produce la 

interacción. 

 

Palabras clave: redes sociales; sociolingüística; espacios formales y no 

formales; lengua materna; modelo D. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

The current project is aimed at learning about the reality of the Basque 

language use in Navarra in social networking sites and among secondary 

school students enrolled in the D educational model, as well as its use in non-

formal spaces and the user’s profile.  

Empirical studies into the use of the Basque language as well as several 

minority languages in formal and informal contexts, and different geographical 

areas (Navarre, Euskadi, Basque-French country, Galicia and Friesland) have 

been reviewed. The scarcity of empirical studies which connect the use of these 

languages to the social networking sites makes it necessary to initiate the study 

of this social reality.  

A quantitative survey was conducted among 321 persons and significant 

associations were found between the mother tongue and its use in social 

networking sites, and between the used language and the context in which the 

interaction takes place.  

 

Key words: social networking sites, sociolinguistic, formal and non-formal 

spaces, mother tongue, D educational model.  

  





vii 

 

Aitor Garjon Irigoien 

 

Aurkibidea 

 

1. SARRERA 1 

2. ARAZOAREN AURKEZPENA 2 

3. HELBURUAK 4 

4. PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA 4 

5. EREMU TEORIKOA 5 

6. KONTZEPTU NAGUSIEN AZALPENA 13 

7. HIPOTESIAK 15 

8. ALDAGAI SISTEMA 16 

9. METODOLOGIA 16 

10. ANALISI KUANTITATIBOA 18 

10.1 Nafarroako batxilergoko D ereduko ikasleen ezaugarriak 19 

10.2 Ikasleen Internet eta sare sozialen erabilpena  21 

10.3 Ikasleen hizkuntza erabilera eremu ez formaletan  26 

11. HIPOTESIEN EGIAZTAPENA 34 

ONDORIAK  

BIBLIOGRAFIA  

ERANSKINAK  

14.1 Inkesta  

14.2 Erantzun orria  

14.3 Inkesta jarraibideak  

 

 

 

  



viii 

 

 

  



 

 

1 

 

1. SARRERA 

El presente trabajo nace de las prácticas realizadas en Euskarabidea donde se 

propuso la opción de realizar una investigación sobre el uso del euskera en las 

redes sociales. La colaboración entre la UPNA y Euskarabidea1 ha hecho que 

la petición del estudio para el periodo de prácticas se convierta en el Trabajo de 

Fin de Grado. 

Tras la revisión bibliográfica de diferentes estudios y de los realizados 

anteriormente por el Gobierno de Navarra y el Gobierno Vasco sobre el uso del 

euskera en Euskal Herria, se acotó el objeto de estudio. Por un lado, se 

consideró que la edad del universo a estudiar debía de ser entre 16 y 18 años, 

dado que para poder realizar una cuenta en determinadas redes sociales es 

necesario tener, al menos, 16 años. Por lo tanto, se decidió que el objeto de 

estudio debía ser el alumnado de bachiller (15-19 años) que estudiaran en 

Navarra y en modelo D. 

La escasez de estudios que relacionan la utilización de idiomas con el uso de 

las redes sociales, también, ha contribuido en reafirmar la necesidad de realizar 

una investigación que aborde el tema desde esa perspectiva. Solo dos de los 

estudios utilizados durante la revisión bibliográfica sobre sociolingüística hacen 

referencia al uso de las redes sociales; el primero realizado sobre el uso del 

gallego y el segundo sobre el uso del frisón2. Ambas investigaciones indagan 

idiomas minoritarios y ello sirve de ayuda a la hora de realizar el análisis sobre 

el euskera, dado que este también tiene la misma característica. 

Esta investigación tiene por objeto abrir un camino en el estudio de esta 

temática en todo el territorio vascohablante y que en el futuro pueda servir de 

punto de partida para otras investigaciones posteriores. 

Con la mediación de Euskarabidea se realizó el contacto con los diferentes 

centros que imparten el bachiller en euskera en Navarra para realizar una 

                                                           
1
 Organismo autónomo adscrito al Departamento de Educación de Gobierno de Navarra creado en  

2008. 
2
 Conjunto de tres variedades lingüísticas emparentadas habladas en los Países Bajos, noroeste de 

Alemania y sudoeste de Dinamarca; este caso hace referencia a la hablada en los Países Bajos. 
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encuesta de carácter cuantitativo. No todos los centros que imparten bachiller 

en este modelo se han prestado a participar en este proyecto. 

 

2. ARAZOAREN AURKEZPENA 

Euskara, Euskal Herriko hizkuntza da eta aldi berean Nafarroako hizkuntza 

koofiziala ere. Hizkuntza ikerlarien artean zailtasunak izan dira euskararen 

jatorria kokatzeko, baina Carla Amorósen ikerketa berri baten arabera: “El 

euskera es considerada la única lengua superviviente preindoeuropea 

occidental. Cuenta con unos 700.000 hablantes en la comunidad autónoma del 

País Vasco, y en Navarra, así como en la zona suroccidental del Pirineo 

francés” (Amorós, C. 2014, p.41). 

Hizkuntza bezala funtzio sozial bat betetzen du, hots, komunikatzearena. 

Mendeetan zehar herrialde honetan gizakiak erabili duten tresna izan da eta 

gaur egun oraindik indarrean dagoen hizkuntza da euskara.  

Hizkuntzaren erabilera aldatzen doa denbora pasa ahala eta aldaketa hauetara 

gizartea moldatzea oso garrantzitsua da, gaur egun hainbat eta hainbat baitira 

aldaketak, esaterako, aurrerapen teknologikoetan daudenak. Azken 

hamarkadetan eman diren teknologia aldaketak ikaragarriak izan dira eta hauen 

erabilpenak izugarrizko gorakada izan du gure gizartean. Teknologia gaian, 

zutabe garrantzitsu bat da komunikazioarena, esaterako, Internet  eta telefonoei 

ematen diegun garrantzia oso handia da, egunerokotasunean ezinbesteko 

tresnak direlako gure bizitzan.  

Egun, (Facebook, Tuenti, Twitter eta Whatsapp) dira gazteen artean gehien 

erabiltzen diren sareak. Ez da bakarrik hori, egunero behin baino gehiagotan 

milioi gazteek munduan zehar aritzen dira sare sozialetan. Interneteko sare 

sozial hauekin gazteek euren komunikazioa errazagoa daukate argazkiak, 

mezuak, hitzorduak… zabalduz. Gaur egungo munduan, sare sozialak gure 

elkarbizitzako eta elkarri eragiten duten ohiturak baldintzatzen dituzte. 

Identitatea sare sozialen barnean,  politika egiteko erak, baliabideen kudeaketa, 

mobilizazio erak... asko aldatu dira azken urteotan teknologiaren eraginagatik. 
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Pertsonen artean ematen den elkar eragite hori sustatzeko hizkuntza baten 

erabilpena beharrezkoa da. Sare sozialetan hizkuntza guztiak daukate tokia eta 

zeintzuk erabiliko diren eta zeintzuk ez,  erabiltzaileen eskuetan egongo da. 

Teknologi aurrerapen hauen aukeren artean, hauek erabiltzeko hizkuntza 

aukeratzearen ezarpena dago. Ondorengo lerroetan gaur egun, hizkuntzen 

erabilpena, kasu honetan euskara,  nola eta zenbat erabiltzen den aztertuko 

dugu.  

Euskararen egoera  beti izan da berezia eta kontutan izan beharrekoa, batez 

ere Nafarroan, beraz, hizkuntza honen egoera aztertzea oso garrantzitsua da. 

1986tik euskararen erabilera Nafarroan lege baten menpe egon da, hau da, 

ezaguna den, Euskarari buruzko legea. Lege honek eragin handia dauka eta 

izan du “Nafarroako gaur egungo egoera soziolinguistikoan” (Sotés, Oroz eta 

Vilches, 2008, p.14). “Euskararen Legeak” Nafarroako lurraldea hiru hizkuntza 

eremutan banatzen du, eta eremu bakoitzean irizpide konkretu batzuk 

aplikatzen ditu euskarazko hezkuntza ereduk ezartzerako momentuan (Sotés, 

Oroz eta Vilches, 2008). 

Belaunaldi berriek ez dute ulertzen euren komunikatzeko gaitasuna mugikor 

edo Internetik gabe, eta noski hizkuntzarik gabe. Nafarroan bi hizkuntza dira  

nagusitzen direnak: Euskara eta Gaztelania. 

Ikerketa honek D ereduko ikasleen euskararen erabilera sare sozialetan 

ezagutzea du helburu. Nafarroan gero eta gazte gehiagok ikasten dute 

euskaraz, baina, erabiltzen dute euskara beraien egunerokotasunean? Ikerketa 

honen bitartez gazteek, sare sozialetan zenbat erabiltzen duten euskara 

aztertzeko aukera izango dugu. Modu berean zein sare sozialetan erabiltzen 

den gehiago hizkuntza ikusteko aukera edukiko dugu.  

Helburu hauek ikusirik, aukera ona izan da, gai honen inguruan ikerketa 

murritzak daudela konturatzeko, hau da, euskararen erabilera sare sozialetan 

nolakoa den ez dela askotan ikertu.  

Aipatu bezala, Nafarroan sare sozialen erabilpenaren inguruan ikerketak ez 

direnez anitzak, hau izan daiteke hasiera bat, gai honen inguruan beste 

norbaitek ikertzen jarraitzeko eta ikerketa sakonak egiteko.  
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3. HELBURUAK 

Atal honen xedea helburuen azalpena egitea da eta horretarako beharrezkoa 

da jakitea helburu bakoitza zertan datzan. Helburuen deskribapen zehatz bat 

egitea beharrezkoa da hipotesi sendo batzuk garatu ahal izateko. 

Helburu nagusia: 

• Ezagutu nolakoa eta zenbatekoa den euskararen erabilera sare 

sozialetan Nafarroako D ereduko Batxilergoko ikasleen artean. 

Helburu espezifikoak: 

• Ezagutu zer nolako ohiturak existitzen diren gazteen artean 

euskara erabiltzeko sare sozialetan, zertarako erabiltzen duten 

gehiago eta norekin erabiltzen duten gehiago. Beti kontuan izan 

behar da erabilera hau eremu ez formal batean ematen dela. 

 

4. PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA 

Egitasmo hau Euskarabidea eta NUPen arteko elkarlanetik jaiotzen da. Hasiera 

batean praktika hutsak izateko itxura zuena ikerketa proiektu batean bihurtu 

zen.   

Euskarabideak, garrantzitsutzat jotzen du euskarari sare sozialetan ematen 

zaion erabilera eta arrazoi honengatik, aurten, unibertsitatearekin harremanetan 

jarri eta ikerketa hau aurrera eramatea erabaki zuten bion artean. 

Ikerketarako gai interesgarria da, gai berri bat delako soziolinguistikaren arloan. 

Gaur egungo gazteen gehiengoa sare sozialetan murgiltzen baita, baina 

euskaraz egiten duten edo ez da nire proiektuarekin jakin nahi dudana. Egia 

esan,  oso gutxi dira Euskal Herrian egin diren ikerketak sare sozialetan, 

euskaren erabileraren inguruan. Ez dago ikerketarik nafar gazteek sare 

sozialetan euskaraz hitz egiten duten edo ez aztertzen duenik. Ikerketa honen 

bidez jakin nahi dut zenbatekoa den euskararen erabilera sare sozialetan Nafar 

nerabeen artean. Azkeneko hau Bergarako udalak aztertu zuen (Soziologia 
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Klusterraren laguntzaz) ondorengo emaitzekin: Tuentin euskaraz egiten 

dutenak %52, Twitteren %48, eta Facebooken %29 dira. Dakidanez, 

Nafarroako errealitateak beti ezberdina dira EAEkoarekin konparatuz, eta 

horregatik gustatuko litzaidake Nafarroako emaitzak ateratzea honen inguruan. 

“Euskara gehien liburutegian erabiltzen dute, eta gutxien sare sozialetan” 

(EITB, 2014). 

 

5. EREMU TEORIKOA 

Soziolinguistikaren kontzeptua, sarritan agertu da eta komunikabideek sarritan 

hitz egin dute horren inguruan, hala ere jendeak oraindik ez du bere funtsezko 

garrantzi eta edukiaren berri zehatzik. Oso zientzia gaztea da soziolinguistika 

eta 1979. urtea arte ez da zientzia diziplinatu bat bezala hartu. Zenbait 

hizkuntzalarik, eta batez ere zenbait soziologok, beharrezkotzat jo zuten 

soziolinguistikaren inguruko ikerketa desberdinak aztertzea, bai hizkuntza 

gatazkari loturik zeudenak, bai gutxiengo hizkuntzari loturik zeudena, hizkuntza 

zapalkuntzari loturik zeudena etab.  (Solé, J. 1991). 

Fishmanek dioen bezala, hizkuntza, berez, edukia duen materia da leialtasun 

eta gaitzespen erreferentea da, egoera eta gai multzoa, hizkuntza komunitate 

guztiaren ezaugarriak biltzen dituen interakzio motaz osatutako antzeztoki 

handia.  (Fishman, J.A. 2006). 

Beraz, esan daiteke, soziolinguistikak, hizkuntza komunitate batek bizi duen 

egoera, dinamika eta prozesu sozial eta historikoak aztertzen dituela.  Oso 

garrantzitsua da “hizkuntza komunitate” kontzeptua oinarritzat hartzea, modu 

honetan,  gaur egun, hizkuntza egoera normalizatua ez duten hizkuntzek bizi 

dute egoera eta dinamika hobeto ulertuko da. Modu honetan, soziolinguistikak 

hizkuntza hauen egoerak aztertzeaz gain, egoera hauek aldatzera eta hilzorian 

dauden hizkuntzen berreskurapenean lagunduko du. (Solé, J. 1991). 

Hizkuntzarik gabe funtziona dezakeen gizarterik ez dagoenez gero, euskaldun 

gizarteak ere ezingo du bete-betean funtzionatu, euskarak ez baditu betetzen 
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beste edozein hizkuntzak eragozpenik gabe erabiltzen dituen gizarte eta kultura 

mailako funtzio guztiak. (Solé, J. 1991). 

Beraz, hau guztia esanda, soziolinguistikak hizkuntza bat nola erabiltzen den 

aztertzen du. Ez du hizkuntzaren barruko egitura aztertzen, hizkuntza bera 

baizik. Onartu gabeko hizkuntza ezberdintasunak aztertzen ditu. Beste alde 

batetik, aipatu behar da, soziolinguistikaren bitartez, eskarmentua lortzen dela 

eta eskarmentu horrek pentsatzen eta ulertzen erakusten duela, horrela ekintza 

eraginkorrak burutu ahal izateko. (Solé, J. 1991). 

Aipatzekoa da ere, soziolinguistikari esker, hizkuntzaren “arazoa” bere 

osotasunean zientzia oso bezala aztertzeko aukera izango dugula eta  

munduko hizkuntza guztiak aztertzeko eta ulertzeko baliogarria izango zaigun 

logika orokorraren arabera ulertuko dugu.  

Jakina da gizarte bat osatzen duten pertsonek ez dutela denek modu berean 

hitz egingo. Faktore sozialak (edo soziokulturalak)  eragina izango dute 

ezberdintasun hauek sortzerakoan; eta hauek azaltzea da soziolinguistikaren 

xedeetako bat (Almeida, M. 2003).  

Perspektiba eta hizkuntza aztertzeko eredu ezberdinak existitu dira 

soziolinguistikaren arloan urteetan zehar. 

Hizkuntzaren eredu formalak hizkuntzaren plano soziala baztertzen du 

hizkuntza baten azterketa egiterakoan. Beste alde batetik, aipatu beharra dago 

barruko linguistika eta kanpoko linguistikaren arteko ezberdintasuna sortu zuen 

Saussurek (Almeida, M. 2003, p.16); lehenengoa soilik hizkuntzaren forma 

kontuan hartuz; eta bigarrena, hizkuntza inguratzen dituen gai politikoak, 

ohiturazkoak, Etnologiakoak, instituzionalak etab aztertuz. 

Beste alde batetik, hizkuntza eredu funtzionalak, kontuan dauzkate kanpoko 

linguistikaren xehetasunak hizkuntza bat aztertzerako momentuan. Honen 

ondorioz, Etnografiak kontuan hartzen ditu osagai kulturalak; Soziolinguistikak 

osagai soziologikoak etab. Korronte honen ikertzaileek, “hizkuntza erabiltzerako 

momentuaren azterketa” bezala definitzen dute soziolinguistika. (Almeida, M. 

2003, p.18). Azken finean, perspektiba honek kontuan hartzen du hizkuntzaren 

erabilera soziala. 
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Soziolinguistikaren barnean, Manuel Almeidak, bi soziolinguistika mota 

bereizten ditu. “sociolinguística correlacional” edo Soziolinguistika kuantitatiboa 

eta “Sociolinguística interaccional” edo Soziolinguistika kualitatiboa (Almeida, 

M. 2003, p.26). Lehenengo soziolinguistika motak  baieztatzen du egitura 

sozialak direla hizkuntzaren erabilerak egituratzen dutenak, eta pertsonak 

hierarkia honen harira banatzen direla. Bigarren soziolinguistika mota 

(kualitatiboa), batez ere, hizkuntzaren azterketak egiten ditu, benetako 

solasaldiak aztertuz. Solasaldi hauek prozesu dinamiko bat bezala ulertzen ditu, 

eta honen ondorioz, hitz egiterakoan pertsonek erabiltzen dituzten estrategiak, 

motibazioak etab. Errealitate soziala hitz egiterako momentuan sortzen da, ez 

beste soziolinguistika motan bezala non errealitate soziala mugiezina den. 

(Almeida, M. 2003). 

Behin aurreko guztia azaldurik, garrantzitsua da aipatzea hizkuntzak 

sozializazio prozesuan daukan garrantziaren inguruan aipamen txiki bat egitea; 

eta hizkuntza eta identitatearen inguruan hitz egitea.  

Sozializazio prozesua, bizitza guztian zehar ematen den prozesu bat da eta 

Paula Casaresek dioen bezala:  

“sozializazio prozesuan gizon-emakumeak bizialdi osoan inguruko 

elementu soziokulturalez jabetzen dira, ikasi, barneratu eta beren 

nortasun egituran sartzen dituzte eta horrela, bizipen eta sozializazio 

eragile adierazkorren bidez, bizi diren gizarte ingurura egokitzen dira” 

(Kasares, P. 2014, p.96).  

Prozesu honetan eragile askok parte hartzen dute: familia eta eskola 

(garrantzitsuenetarikoak), adin berekoen taldeak, gizarte mugimenduak, 

hedabideak etab.  

Hizkuntza bat komunikatzeko eta elkar eragiteko tresna bat izateaz gain, 

identitate faktore bat da. Faktore honek komunitate edo talde baten parte izatea 

posible egiten du eta honen ondorioz elkarguneak sortzen ditu komunitate 

baten pertsonen artean (Amorós, C. 2014). Hizkuntza identitateak ez dira 

finkoak, aldagaiak eta dinamikoak baizik; eta beti berreraikitze prozesu batean 

egongo dira. Kontuan izan behar da hizlariek komunitate berdineko hizkuntza 
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ezberdinei ematen dizkieten  baloreak eta funtzioak. Gaur egungo 

Soziolinguistikaren gehiengo korronteak, baieztatzen du oso garrantzitsua dela 

hizkuntzarekiko biztanleriak duen jarrera (Amorós, C. 2014, p.20). 

Eusko Jaurlaritzak 1989tik darama euskararen neurketa soziolinguistikoak 

egiten Euskal Herrian. Hasiera batean bi administrazioen elkarlana zen 

(Nafarroako Gobernua eta Eusko Jaurlaritza), baina 2001tik aurrera 

administrazio bakoitzak bere kabuz egitea erabaki zuen. 2011n argitaratu zuten 

bi gobernuek azkeneko argazkia euskararen egoerari buruz, hau da, Eusko 

Jaurlaritzak Euskal Herri osokoa; eta Nafarroako Gobernuak Nafarroakoa. 

Eusko Jaurlaritzaren “V Inkesta soziologikoa”ren emaitza eta ondorio 

garrantzitsuenak azalduko dira jarraian. (Eusko Jaurlaritza. 2013). 

Nafarroan, 2011n, 640.322 pertsona inguru bizi ziren. (Eusko Jaurlaritza. 2013, 

p.129). Dena den, bi kontzeptu hartu behar dira kontutan hemen. Alde batetik, 

bizi esperantza handitu egin dela eta beste alde batetik immigrazioak gorakada 

handia izan duela azkeneko hamarkada honetan. Gaur egun atzerritarrak 

%11,4 osatzen dute Nafarroan. (Eusko Jaurlaritza. 2013). 

Aipatzekoa da gazteriaren %20ak osatzen duela 20 urtetik beherakoen multzoa 

eta horrek adierazten digu azkeneko hamarkadetan kopurua asko jaitsi egin 

dela. Beraz, gizartearen aldaketa hau kontutan hartuz eta hizkuntzaren 

eremuan sartuz, aipatu beharra dago, datu desberdinak aztertzerako orduan 

garrantzitsua dela Nafarroan dagoen egoera ongi ezagutzea. Hiru eremu 

desberdin bana daitezke Nafarroan, alde batetik, zonalde euskalduna (%9,3), 

bestetik, ez euskalduna(%36,3) eta azkenik mistoa (%54,3). Honekin 

aipatzekoa da azkeneko bi urtetan Nafarroan elebiduntasuna hazi egin dela, 

gehiengoak zonalde mistoan eta jende gaztean (35 urte baino gazteagoak 

direnak). (Eusko Jaurlaritza. 2013). 

Nafarroan, elebidunak diren pertsona multzo guztiaren artean batzuk ama 

hizkuntza bezala daukate euskara, beste batzuk ordea ez. Datuek adierazten 

dutenaren arabera, hiru euskaldunetatik batek jaso du euskara etxean beraz, 

euskara du ama hizkuntza. Beraz, elebidunak diren pertsona guztien artean 

erdiak baino gehiago ikasi du euskara etxetik kanpo, beraz, hau horrela izanik, 
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Nafarroako elebidunen biztanleriaren erdiak baino gehiago  euskaldun berria 

da, eskolan edo euskaltegian ikasi duelako euskara. (Eusko Jaurlaritza. 2013).  

Dena den, adierazgarria da, Nafarroan elebidunak diren pertsonen artean 

erdiak baino gehiago erraztasun gehiago dauzkala erdaraz komunikatzeko. 

Gazteen artean hamar gaztetik seik adierazten dute errazago komunikatzen 

direla gazteleraz euskaraz baino. Dena den desberdintasun argiak daude 

zonalde euskalduneko gazteen artean edo zonalde ez euskaldunaren artean. 

Zonalde euskaldunean, %48ak erabiltzen du euskara komunikatzerako orduan, 

zonalde mistoan %1,7ak eta zonalde ez euskaldunean berriz, %0,2ak 

erabiltzen du euskara. (Eusko Jaurlaritza. 2013). 

Beste alde batetik, eremu ez formala eta formala desberdindu behar dira 

euskararen erabileran. Eremu formalean euskararen erabilera hazi egin da eta 

eremu ez formalean berriz, ez du gorakadarik izan. Dena den etxeetan gehiago 

hitz egiten da euskaraz, batez ere, anai arreba euskaldunen artean.  

Ikerketa honekin amaitzeko, euskararen erabilera sare sozialetan nolakoa den 

adieraziko da. Inkestatuen %37,7ak adierazi du sare sozialak erabiltzen dituela. 

%24,7ak egunerokotasunean erabiltzen ditu eta %13ak asteburuetan erabiltzen 

dituela adierazi dute. Sare sozialen erabilera gehienbat gazteek erabiltzen 

dituzte, hau da, %91,6ak gaztean dira. (Eusko Jaurlaritza. 2013). 

Euskararen erabilera eremu hauetan desberdina da. %2,1 euskara eta erdara 

erabiltzen du eta %3,5ak euskara beste hizkuntzak baino gehiago erabiltzen du. 

16-24 urte bitarteko gazteen artean %4,3ak erabiltzen du euskara eta gaztelera 

maila berdinean eta %9,1ak gehiago erabiltzen du euskara. (Eusko Jaurlaritza. 

2013).  

Beste aldetik, Nafarroako gobernuak Euskarabidearen eskutik, 2011 urtean 

argitaratu zuen azkeneko “Nafarroako mapa soziolinguistikoa”. Ikerketa honek 

euskararen egoera Nafarroan aztertzen du, sexua, adina eta lurralde banaketa 

aintzat hartuz.  

Euskararen ezagutza 1991 eta 2011 artean hazi egin zen, bereziki gazteen 

artean, eta ez modu berean eremu linguistiko guztietan. Eremu euskaldunean 

elebidunak direla diotenak biztanleriaren %60 inguru izaten jarraitzen dute; 
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eremu mistoan elebidunen kopuruak gora egiten du 20 urtean %5,8tik %12,4ra 

eta eremu ez euskaldunean %0,8tik %3,8ra egiten du gora. (Euskarabidea. 

2015). 

Aurreko hau kontutan hartuz, elebidunak diren pertsonen arteko sailkapen bat 

egitea ere garrantzitsua da, eremu desberdinetan hitz egiten baita: 

- Gaztelania lehen hizkuntza duten elebidunak, hots, euskara nagusiki 

hezkuntza sistemaren bidez eskuratu dutenak. 

- Euskara zein gaztelania lehen hizkuntza duten elebidunak, biak familian 

transmititu dizkietelako. 

- Lehen hizkuntza euskara edo gaztelania ez den beste hizkuntza bat duten 

elebidunak. Nagusiki atzerritarrak dira. 

Beste alde batetik aipatu behar da adinak zerikusi handia duela baita ere 

Nafarroako elebiduntasunen gorakadan. Adinaren araberako hizkuntza 

gaitasunaren bilakaerari dagokionez, beren burua elebiduntzat dutenen artean 

hazkunderik handiena 25 urte baino gutxiago dituztenen artean ematen da. 

Ehuneko horrek behera egiten du, aldiz, 65 urte edo gehiago dituztenen artean. 

Hau guztia kontutan hartuz garrantzitsua da aipatzea euskarak Nafarroako 

hezkuntzan izan duen gorakada. Datuek erakusten dute euskara irakasgaia 

duten hizkuntza ereduek gora egin zutela 1991-1992 ikasturtetik 2001-2002 

ikasturtera bitartean, eredu horiek garai horretan ezarri zirelako, eta bigarren 

aldian, hots, 2001-2002 ikasturtetik 2011-2012 ikasturtera bitartean, 

egonkortasun handiagoa dagoela ikasleen banaketan. (Euskarabidea. 2015). 

2011ko datuei erreparatuz gero, Nafarroan bizi diren bost urteko edo gehiagoko 

biztanleen %4,46k euskara erabiltzen du gehienbat etxean, gaztelania da 

hizkuntzarik mintzatuena %84,47rendako eta, orobat, %4,27k dio etxean 

euskara zein gaztelania erabiltzen dituztela. Bestalde, %4,29k diote etxean 

gehien mintzatutako hizkuntza ez dela ez gaztelania ez euskara. 

(Euskarabidea. 2015). 

Instituzionalak diren ikerketak alde batera utziz, nabarmena da Mertxe Mujikak 

egindakoa, beste testuinguru batean egin delako.  Mertxe Mujikaren artikulua 
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bertan agertzen baita euskarak hartu duen garrantzia azkeneko urteotan eremu 

formaletan eta honen gorakada islatzen da bertan. (Mugika, M. 2012). 

Euskararen ezagutza eta erabilera ez doaz abiadura berean. Ezagutza indizea 

asko igo da, baina ez eragite nabarmenetarako beste, eta euskara ez dakitenen 

kopurua kezkagarria da, oraindik.  Mertxe Mujikaren artikuluan normalizazio 

bidean abiadura hobea izan dezagun, etorkizun hurbilean lehentasunak 

adosteko eta neurriak zehazteko bideak jartzeko aukera badagoela pentsatuz, 

euskal jendartean hizkuntza normalizazioan merezi eta behar dituen gutxieneko 

baldintzak proposatuko dira. 

Egindako zenbait ikerketaren arabera, azken hamarkadetan euskarak 300.000 

hiztun irabazi ditu, eta horien herena euskaltegiei zor zaie. (Mugika, M. 2012, 

p.177). 

Euskararen kasuan, ezagutza indizea asko igo da, baina ez eragite 

nabarmenetarako beste, eta euskara ez dakitenen kopurua kezkagarria da, 

oraindik. Gure hizkuntzaren normalizaziorako bidean, bere garaian indar handia 

jarri zen haurren hezkuntzan, baina ia batere ez transmisioan, gurasoei 

begirako euskalduntzean, hau da, helduen euskalduntze Alfabetatzean. 

Bigarren aldagai garrantzitsua erabilera espazioak/guneak dira. Beraz, 

hizkuntza bat kalean erabiltzea ezinbestekoa da, bestela ez da normalizazio 

batera inoiz iritsiko. eta hirugarren aldagaia motibazioa da, gure hizkuntza 

baliatzeko motibazioa, alegia. 

Beste alde batetik jendearen motibazioaz gain garrantzitsua da aipatzea 

euskarak eremu formalean ez formaletan duen bilakaera. Eremu formaletan, 

hazkundea ematen ari da, batzuetan itxura kontua besterik ez bada ere 

(adibidez, ikus-entzunezko komunikabideetan elkarrizketatua euskaraz 

agurtzea, elkarrizketa  gazteleraz egin arren). Ukaezina da azken urteotan 

administrazioetan eta enpresetan abian jarritako planek eragina izan dutela 

hazkunde horretan, batik bat, euskal Autonomi erkidegoan. (Mugika, M. 2012). 

2000an SIADECOk egindako ikerketan batean, 12 eta 16 urteen arteko Nafar 

Gazteak erosoagoak sentitzen dira erdaraz hitz egiten eremu ez formaletan. 

Euskaraz hitz egiterakoan zailtasun handiagoak dituzte euskara transmisio 
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kulturalaren bidez ikasi dutenak, transmisio familiarraren bidez ikasi dutenak 

baino. Eremu ez formaletan dauden esamolde eta argotak gaztelaniatik datoz 

eta honen ondorioz, gazteak erosoago biziko dira gaztelaniaz eremu 

formaletatik at. (SIADECO, 2000). 

Euskara gehien erabiltzen den eremua ikastetxea eta irakasleekiko 

harremanetan da. Ikerketa honen arabera eremu ez formaletan,  euskararen 

erabilera beti %30aren azpitik kokatzen da. Ondorioztatu dezakegu eremu ez 

formaletan gaztelania nagusitzen dela,  hau da,  ikastetxeak dira euskararen 

erabilera gehien sustatzen duten eremuak. Ikerketan parte hartutako gazte 

batek esandakoa ongi laburbiltzen du arestian aipatutakoa: “nire ustetan 

euskara dugu bihotzean baina erdara ahoan”. (SIADECO, 2000, p.18). 

Ikerketa honek beste gauza adierazgarri bat dauka, euskararekiko motibazioa. 

Gazteen %69,  hau da,  10 gazteetatik ia 7k,  gehien maite duten hizkuntza 

euskara da. Harrigarria da hizkuntzaren egoera horrela ikustea eta erabilera 

askoz urriagoa izatea.  

Beste alde batetik, eremu ez formaletan euskaraz ez egiteko arazo handienak,  

ingurukoek euskaraz ez jakitea, euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez izatea eta 

ingurukoek euskaraz hitz egiteko ohiturarik ez izatea (SIADECO. 2000). 

Euskara erregistro ez formalen gabezia nabarmentzen dute batez ere euskara 

transmisio kultura jaso dutenak. 

Sare sozialak, Internet eta gazteriaren inguruko ikerketa bat azalduko da. 

Aztertutako ikerketa guztien artean bakarra da ezaugarri hauekin. “Galiziako 

Xuntak” 2012an argitaratutako ikerketa bat da, honako izenburuarekin 

“Mocidade, lingua e redes sociales” (Gazteria, hizkuntza eta sare sozialak).  

Galiziako gazteriaren artean gehien erabiltzen diren sare sozialak hurrengoak 

dira: Youtube, Tuenti, Facebook eta Tuenti. Ikerketa honek neurtzen du baita 

ere, Galiziako  sare sozialen erabilpena ondorioztatzen portzentaje baxu batek 

erabiltzen dituela soilik galegoz erabili daitezken sare sozialak. Ez 

ezagutzagatik eta komunikazio globalak galiziera soilik erabiltzeko sortzen 

dituen zailtasunak dira erabilera baxu honen ondorioak. (Dominguez, L. y 

Ramallo, F. 2012, p.26). Ikerketak ondorioztatzen du ere bai, gaztelania dela 
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sare sozialetan gehien erabiltzen den hizkuntza Galiziako gazteriaren artean; 

eta sare sozial guztien artean Tuenti da galiziera gehien erabiltzen duen sare 

soziala (%25 baino gehiago). 

Ikerketa honek informazio asko azaltzen du (sare sozialen erabilpena, 

hizkuntzaren erabilpena eremu formaletan eta ez formaletan, identitatea 

hizkuntzarekiko etab). Sare sozialak galizieraren indar gune eta kohesio gune 

bezala jotzen du ikerketaren ondorio garrantzitsuenetariko bat. Galizieraren 

etorkizunaren zati handi bat sare sozialetan dago eta honen harira jokatu 

beharko luke administrazioak (Dominguez, L. y Ramallo, F. 2012, p.67). 

Azkenik, Frisiari buruzko ikerketa baten datu interesgarriak agertu dira. 

Holandako iparraldean (Fryslânen) hizkuntza gutxitu bat hitz egiten da, hots, 

Frisiarra. Ikerketa honek hizkuntza honen erabilera nolakoa den sare sozialetan 

aztertzen du. 

Ikerketak dioenez, Whatsappa da gazteen artean gehien erabiltzen den sare 

soziala. Frisiako gazteen artean, %95 erabiltzen du Whatsappa, %86 

Facebooka eta %76 Twitter-a. Whatsapp-ek gaur egun 600 milioi erabiltzaile 

dauzka, eta 54.000 milioi mezu bidaltzen dira egunero plataforma honen bidez 

(Vellinga, M. 2011). 

 

6. KONTZEPTU NAGUSIEN AZALPENA 

Sare sozialak:  

Sare sozialak gizarte egiturak dira grafo baten bidez irudikatuta, hots, marrazki 

baten bidez irudikatzen dira pertsonak eta euren arteko harremanak. 

Harremanak mota askotakoak izan daitezke: adiskidetasuna, sexu harremanak, 

finantza-harremanak... 

Interneten arloan, sare sozialak gizakien arteko harremanetarako aukerak 

eskaintzen dituzten Internet zerbitzuak dira. Gaur egun Interneten existitzen 

diren zerbitzu mota hauek asko dira: Facebook, Fotolog, MySpace, Twitter, 
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Elgg, Google+,Whatsapp... Harreman hauen bitartez sortzen diren sarea eta 

jendeak adiskidetasuna eta zaletasunerako erabiltzen ditu gehien.  

Kontutan izan behar da gaur egun gazteen artean gehien garatu den sare 

soziala Whatsapp dela eta arreta handiagoa jarri behar zaiola. 

Azaldutakoarekin, Whatsappa sare sozial bat da, baina sakelako mugikorrean 

daukazuna. Nahiz eta mundu guztiari irekia ez izan, sare sozialak (beste 

pertsona batzuekin) sortzen ditu bere erabileran; eta txat antzeko bat denez 

euskararen erabilera oso ongi aztertu daiteke tresna honekin. 

Soziolinguistika: 

Termino orokorretan, gizarteko aspektu ezberdinek zer nolako eragina duten 

hizkuntzaren erabileran aztertzen duen diziplina da soziolinguistika. Zer nolako 

eremu kulturaletan eta zer nolako testuinguruan murgiltzen diren hiztunak, dira 

ere bai diziplina honen xedeak. Laburbilduz, soziolinguistikak, hizkuntza 

testuinguru sozial batean nola erabiltzen den aztertuko du. Diziplina honek 

baditu puntu batzuk amankomunean hizkuntza antropologikoarekin. Autore 

batzuk diotenez soziolinguistika, hizkuntzaren soziologian datza. 

Eremu ez formalak: 

Hizkuntzaren erabileran ikuspuntutik eremu ez formalak, eskolako eremutik 

kanpo dauden arloak dira. Batez ere etxean eta lagunen artean ematen diren 

esparruak dira eremu ez formalak, baina edozein eremu eskolatik kanpo izan 

daiteke eremu ez formala. Ikuspuntu honetatik aztertu nahi duguna batez ere, 

etxean eta lagunen arten ematen den euskaren erabilera da. 

Kontutan izan behar da etxean erabiliko den hizkuntza denek ezagutzen duten 

hizkuntza izango dela, baina lagunen artean ez da berdina gertatuko. Askotan, 

eskolako lagunak elkartzen dira eskolatik kanpo eta nahiz eta guztiek euskara 

ezagutu eta jakin, erdaraz aritzen dira beraien artean.  

Pertsonen profilak: 

Pertsonen ezaugarriak biltzeko erabiltzen den tresna bat da. Bere helburua 

unibertsoko laginaren pertsonen ezaugarriak biltzea da gero pertsona horiek 

sailkatzeko. Normalean kontuan izaten direnak adina, sexua eta jaioterria dira. 
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Gure kasuan, kontuan izango dugu ere bai ama-hizkuntza eta hizkuntza 

eremua, gure helburuetarako behar ditugulako. Ama hizkuntza aldagai nagusi 

bat bezala daukagu eta garrantzitsua ikusten dugu eremu ez formaletan 

euskararen erabilerako. Euskara ama hizkuntza bezala duen pertsona batek 

errazago arituko da euskaraz bere bizitzako esparru guztietan; eta erdara ama 

hizkuntza bezala duen beste pertsona batek, aldiz, erdaraz murgilduko da 

errazago nahiz eta euskaraz jakin. 

D eredua: 

Euskal Herrian, hezkuntza barnean eredu desberdinak aurki daitezke eta hauek 

hizkuntzarekin harremana daukate (A eredua, B eredua eta D eredua). D 

eredua ikasketa guztiak euskaraz egiteko aukera ematen duen eredua da, 

gaztelaniaz materia bakarra izanez. Nafarroan, batxilergoko zikloan eremu 

euskaldun eta mistoan dagoen eredua da eta soilik eremu hauetan bizi diren 

ikasleek izango dute euskaraz ikasteko aukera.  

 

7. HIPOTESIAK 

1.H - Euskara ama hizkuntza bezala dutenek, errazago egingo dute euskaraz 

sare sozialetan murgiltzen direnean. 

2.H - Nahiz eta klasekideen artean eremu formaletan euskaraz hitz egin, askok, 

eremu ez formaletara pasatzerakoan gaztelaniaz egiten dute. 

3.H – Euskararekin identifikatzen diren ikasleek, joera handiagoa izango dute 

euskaraz egiteko sare sozialetan. 

4.H – Gazteek, euskara batez ere helburu hauetarako erabiliko dute sare 

sozialetan: agurtzeko, zoriontzeko, iraintzeko, txantxak egiteko, 

informazio/ekitaldiei buruz hitz egiteko... 
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8. ALDAGAI SISTEMA 

1.Taula. Aldagai Sistema 

Aldagaia Dimentsioa Adierazlea Neurtzeko Tresna 

-Ama hizkuntza 
-3 urte bete arte 
gurasoengandik 
jasotako hizkuntza 

-Ama hizkuntza motaren 
kopurua (euskara edo 
gaztelania) 

-Inkesta 

-Eremu ez formalak 

-Lagunen artean 
-Etxean 
-Klasekoekin baina 
eskola eremutik kanpo 

-Euskara erabileraren 
ehunekoa, eremu ez 
formaletan 

-Inkesta 

-Motibazio pertsonala -Motibazio positiboa 
-Motibazio eza 

-Motibazio maila 
altuagoa edo txikiagoa 

-Inkesta eta eztabaida 
taldea 

-Gazteleraren erabilera 
-Gazteleraz egitea/ez 
egitea sare sozialetan 

-Sare sozialetan, 
hizkuntza honetan 
erabileraren ehunekoa 

-Inkesta 

-Helburua 

-Agurtzeko 
-Zoriontzeko 
-Iraintzeko 
-Elkarrizketa sakonak 
izateko 
-Egoera pertsonalak 
adierazteko... 

-Erabilera ezberdinen 
ehunekoa 

-Inkesta 

 

 

9. METODOLOGIA 

Behin marko teorikoa azalduta dagoela, helburu hauei erantzuteko metodologia 

azalduko da. Informazioa inkesten bidez bilatu da, eta inkesta hauek 

Nafarroako D ereduko batxilergoko ikastetxe eta ikastola guztietan egiteko 

asmoa zegoen. Nafarroako “Euskararen Legea” dela eta batxilergoa eremu 

euskaldunean eta mistoan bakarrik ikasi daiteke. Nafarroako D ereduko 

hurrengo ikastetxe eta ikastolek parte hartu dute egitasmo honetan: Altsasuko 

Institutua, Alaitz BHI, Askatasuna BHI, Berako Institutua, Biurdana BHI, Eunate 
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BHI, Mendillorri BHI, Paz de Ziganda Ikastola, San Fermin Ikastola eta Zizur 

Nagusia BHI. 

Datuen bilketa, Abenduaren 18tik Apirilaren 16ra egin da, egubierriak eta aste 

santua tartean izan direlarik. Behin ikastetxeen parte hartzearen baietza jasota, 

inkestak egiteko datak finkatu ziren. Inkestak, ikasleei, ikerlaria azaldu dizkie 

eta irakasleek lagundu dute ahal izan duten heinean. 

2.Taula. Azterketaren fitxa teknikoa 

Unibertsoa 
Nafarroako D ereduko batxilergoko ikasleak 
2014-2015 ikasturtean: 2094 

Konfiantza maila %95,5. Bi sigma. 

Errore marjina +/- %5 lagin osorako. 
 

Hipotesia P=Q=%50 

Laginketa Proportzionala zentroka. 

Elkarrizketa kopurua 321 (Norberak betetzeko) 

 

Metodologia kuantitatiboaren bitartez egin dira inkestak, baina azkeneko 

galdera irekia utzi da. Egindako inkesta kopurua 321ekoa izan da, hau da, ez 

da proposatutako kopurua bete. Ikerketa proposatzerakoan ikastetxe guztiek 

parte hartu ez dutenez, egindako inkesta kopurua ez da iritsi aurretik 

proposatutako kopurura. Hasiera batean, inkesten laginketa proportzionala zen, 

hau da, 32 inkesta ikastetxe bakoitzeko; baina azkenean zentro bakoitzean 

ahalik eta inkesta gehien egin dira. 
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3.Taula. Lagina zentroen araberan 

Zentroa Lagin kopurua 

Alaitz BHI 35 

Aralar Mikel Donea Institutua 35 

Biurdana BHI 41 

Eunate BHI 35 

Mendillori BHI 21 

Paz de Ziganda Ikastola 19 

San Fermin Ikastola 33 

Toki Ona Institutoa 51 

Zizur Nagusia BHI 51 

Guztira 321 

 

Azkenik, jasotako datuen analisia eta azterketa “IBM SPSS Statistics 21” 

programa informatikoarekin egin da. Programa honen barruan “Análisis 

univariable” eta “Análisis bivariable” funtzioak erabili dira aldagaien harremana 

aztertzeko.  

 

10. ANALISI KUANTITATIBOA 

Datu hauen azterketa “análisis univariable” teknikaren bidez egin da, hau da, 

aldagaiak banaka aztertzen. Galdera garrantzitsuenen datuak azaltzen dira 

grafiko eta taulen bidez eta inkestan jarraitutako hiru blokeen azterketa egingo 

da. 
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10.1 Nafarroako batxilergoko D ereduko ikasleen ezaugarriak: 

Inkesta erantzun duten ikasleen profilak aztertzen dira atal honetako 

galderetan. Adina, sexua, jaioterria eta ama hizkuntza. Dena den, galdera 

hauek galdetzeaz gain gurasoen euskararen ezagutza nolakoa den galdetu da. 

 

 

Ondoko grafikoan ikus 

daitekeen moduan 

inkesta erantzun 

dutenen %56.6 

emakumezkoak dira 

eta %43.4 

gizonezkoak.  

 

 

 

Nafarroako D ereduko 

ikasleen bataz besteko 

adina 16,3 urtekoa da. 

Grafikoan ikusi 

dezakegu hamasei 

urtekoak direla gazteen 

gehiengoa %57,4ko 

portzentajearekin. 

Ondoren hamazazpi 

urtekoak dira 

portzentajerik altuena, 

%37,3.  

2.Grafikoa. Adina 

1.Grafikoa. Sexua 
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Elkarrizketatutako ikasleen artean %2,5 hamabost urtekoak eta hemezortzi 

urtekoak dira; eta %0,3 hamalau urtekoak. Azken hauek kurtso bat 

aurreratuago doazen ikasleak dira. 

 

 

Inkesta erantzun 

dutenen %93,5 

Nafarroan jaio direla 

adierazi dute. %3,1 

atzerrian jaiotakoak 

dira, %2,5 Euskal 

Autonomi Erkidegoan 

eta %0,9 beste 

Erkidego batzuetan.  

 

Arestian esan bezala, 

etxeko hizkuntza  edo 

ama hizkuntza 

haurtzaroan, pertsona 

batek ikasi duen 

lehenengo hizkuntzari 

deitzen zaio. 

Batzuetan hizkuntza 

bat baino gehiago ikas 

daitezke haurtzaroan. 

Ikasleen  erdia baino 

gehiagok, %56,1, gaztelania du ama-hizkuntza bezala. Erantzundakoen 

%25,5ak bi hizkuntzak (Euskara eta gaztelania) ama-hizkuntzatzat ematen ditu, 

eta %16,5k dauka euskara  ama-hizkuntza bezala. Ikasleen portzentaje txiki 

batek %1,9 “beste hizkuntzaren bat” aukeratu dute ama-hizkuntza bezala. Esan 

daiteke Nafarroako D ereduko ikasleen artean erdiak baino gehiagok ama-

hizkuntza gaztelania duela, laurdenak bi hizkuntzak eta geratzen denaren 

4.Grafikoa. Etxeko hizkuntza haurtzaroan 

3.Grafikoa. Jaioterria 
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laurdena baino gutxiagok euskara. Generoaren ikuspuntutik, euskara ama 

hizkuntza dutenen artean %57,7 emakumezkoak dira eta 42,3 gizonezkoak. 

10.2 Ikasleen Internet eta sare sozialen erabilera: 

Hurrengo atalean, D ereduko ikasleen Internet eta sare sozialen neurketa 

azaltzen da. Batez ere Interneten erabilera eta sare sozialen (orduak, 

helburuak, …) erabiltzen duten hizkuntza edo hizkuntzak. 

 

 

Nafarroan batxilergoko D ereduan dauden ikasleen, %25,5k hiru ordu erabiltzen 

dute Internet egunero.  %24,6ak bi ordu egunero erabiltzen du Internet. Beraz,  

esan daiteke 

Nafarroako D ereduko 

ikasleriaren erdiak bi 

eta hiru ordu  erabiltze 

duela Internet egunean 

zehar. Nafarroako 

gazte hauek, bataz 

beste, 3,24 ordu 

erabiltzen dute Internet 

egunero. 
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daiteken moduan gazteen %33,7ak Internet harremanetarako beharrezko den 

zerbait bezala ikusten du. Ordea, %28,1ak erraz uko egin diezaiokeela 

adierazten dute.  

Beraz, bi iritzi oso ezberdin nagusitzen dira grafiko honetan landutako 

galderetan, aurretik aipatu bezala ikasleen herenak harremanetarako 

beharrezkoa den zerbait bezala ikusten duelako eta beste heren batek, ordea, 

beharrezkoa ez den zerbait bezala ikusten duelako. Nagusitzen den beste 

portzentajetako bat Internet behar-beharrezkoa den zerbait bezala ikusten duen 

ikasleek erantzun dute, hau da, gazteriaren %22,9a. 

Ondoko taulak inkestako hamahirugarren galderan jasotakoa laburtzen du. 

Galdera honek sare sozial zehatz batzuen erabileraren maiztasuna neurtzen 

du. Erantzun aukerak honako hauek dira: Inoiz ez, Astean Behin, Astean bi edo 

hiru aldiz eta egunero. 

  4.Taula. Sare sozialen erabilera  

 Inoiz ez Astean 

Behin 

Astean bi edo hiru 

aldiz 

Egunero 

Facebook %60,5 %20,7 %11,8 %6,9 

Twitter %24 %11,8 %23,6 %40,6 

Tuenti %88,2 %9,2 %1 %1,6 

WhatsApp %3,8 %0,9 %4,7 %90,6 

Google+ %48,7 %15 %21 %15,3 

 

Nafarroako D ereduko ikasleen artean Whatsappa da egunero gehien 

erabiltzen den sare soziala (%90,6). Mugikorretan dohainikako aplikazioa da 

hau, beraz, errazagoa da gazteen artean erabiltzea. Egunero gehien erabiltzen 

den hurrengo sare soziala Twitter da %40,6rekin, baina portzentaje txikiago 

batekin. Whatsap ez bezala, Twitterrek ez ditu aurrekoaren aukera berdinak 
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eskaintzen, hala eta guztiz ere, bigarren postua dauka egunero gehien 

erabiltzen diren sare sozialen artean. 

Honez gain, taulan ikusi dezakegu Facebook eta Tuenti direla egunero gutxien 

erabiltzen diren sare sozialak. Dena den, kontutan izan behar da Tuenti 

bakarrik estatu mailan 

erabili daitekeen sare 

soziala dela eta 

horrek erabilera 

murrizten duela. Beste 

alde batetik, 

Nafarroako D ereduko 

ikasleek ez dute 

Tuenti erabiltzen 

%88,2k adierazi 

duelako ez duela inoiz 

erabiltzen. Hala ere, sare sozial honek erraztasun gehiago eskaintzen ditu 

euskara erabiltzeko. Hurrengo taulekin alderatu ahal izango dugu sare sozial 

hauen erabilera eta euskararen presentzia. Hurrengo sei tauletan agertuko da 

zer hizkuntza nagusitzen den aztertutako sare sozialetan D ereduko Nafarroako 

batxilergoko ikasleen artean. 

Lehenengo begirada batean ikusi daiteke euskara erabilera aipatutako sare 

sozialetan, ez dela oso altua. %10ak soilik erabiltzen dute euskara hutsa 

Facebook, Twitter, 

Goggle+ eta 

Whatsappean.  

Arestian aipatu bezala 

Tuentia bakarrik estatu 

mailan erabili daiteke 

eta inkestaren galdera 

honekin baieztatu 

daiteke Galiziarraren 

erabileraren inguruko 
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ikerketak dioena (Dominguez eta Ramallo, 2012), Tuenti sare sozialean, aipatu 

bezala, euskara gehiago erabiltzen da, ez delako sare internazional bat. 

Tuentin, Nafarroan ikasten duten D ereduko ikasleen artean %21,4k erabiltzen 

dute euskara hizkuntza bezala. Beraz, honek ondorioztatzen du Nafarroako D 

ereduko batxilergoko ikasleriaren ia laurdenak erabiltzen duela sare sozial hau 

euskara hutsean. Gertuko jendearekin komunikazioa izateko erabiltzen da. 

Ingelesaren erabilerari dagokionez, atzerriko hizkuntzaren erabilera Tuentin oso 

txikia dela adierazten digute inkestek %0,4k erabiltzen dutelako ingelera sare 

sozial honetan. 

Aukera izan da euskara eta gaztelera hizkuntzak batera erabiltzen dituzten 

portzentajea ezagutzeko ere, ikusi da %32,5ak erabiltzen dituztela bi hizkuntzak 

batera. Nahiz eta hizkuntza desberdinak erabiltzeko aukera izan, argi ikusi 

dezakegu gaztelera dela ikasle gehienek erabiltzen duten hizkuntza, %45,7ak 

erabiltzen baitute, hau da, D ereduan ikasten duten ikasleen erdiak gutxi gora 

behera.  

Facebook, Twitter eta 

Google +, mundu 

guztiko pertsonekin 

harremanetan egotea 

posible egiten duten 

sare sozialak dira. 

Mundu guztian 

erabiltzen direnez, 

hainbat hizkuntzatan 

erabiltzeko aukera 

izango du jendeak. Dena den, behin honetan euskarari emango diogu 

garrantzia, lan osoan zehar argi gelditzen ari den bezala. Euskararen erabilera 

ondoko datuetan adieraziko da: Facebooken %10,9, Twitterenen %7,9 eta 

Google +en %11,8. Bi hizkuntzetan (euskara eta gaztelera) sare sozial hauek 

erabiltzen dituzten gazteen datuak ondokoak dira: Facebooken %25,7; 

Twitteren %45,2; eta Google+en %38. Gaztelania sare sozialetan gehien 

erabiltzen den hizkuntza dela argi dago,Twitterrek ia ia berdintzen duelarik. 
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Twitterren % 45,2ak esaten du bi hizkuntzak erabiltzen dituela eta %43,4ak 

gaztelera erabiltzen duela soilik.  

Twitteren kasuan bi hizkuntzen erabileraren gorapena edukiengatik eta 

egituragatik izan daiteke. Twitteren egiturak bakarrik 140 hitz erabiltzen uzten 

du, hau da, ez dago egituratua solasaldiak izateko edo argazki batean iruzkinak 

egiteko. Beste alde batetik, Twitter berriak irakurtzeko edo idazteko erabiltzen 

da batez ere (Perez, F. 2010). Kasu honetan euskararen erabilera, 

gaztelerarekin batera, datu altuenak dauzkan hizkuntza da, gure herriko eta 

gure inguruko gauzei buruz idazten edo irakurtzen dutelako. Beraz, kontuan 

izan behar da aipatutako hau, sare sozial hau gehiago erabiltzen dela 

informazioa izateko harremanak izateko baino, azkenean gertu daukaten  

informazioarengana joko dutelako gazteek eta informazio hau askotan euskaraz 

egongo da soilik, beraz, erabilera handiagoa izanen da.  

Whatsapparen kasua 

ezberdina da, nahiz eta 

sare sozial bat izan, 

betetzen duen beharra 

guztiz ezberdina da. 

Whatsappa errealitatea 

hobekien azaltzen duen 

sare soziala da batez 

ere, komunikatzeko 

erabiltzen delako. 

Whatsappa 

egunerokotasunean gazteek erabiltzen duten tresna da, hau da, eremu ez 

formaletan. Honekin argi utzi nahi da gazteak erosoago sentitzen diren 

hizkuntzan komunikatuko direla . Datu hauekin argi ikus daiteke  Nafarroako 

gazteak zein hizkuntzarekin sentitzen diren erosoago.  
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Ikasleen erdiak baino gehiagok, %53,2ak zehazki, bi hizkuntzak erabiltzen ditu 

Wasapean. Soilik  %37,6ak erabiltzen du gaztelera; eta oraindik gutxiago 

euskaraz %8,3. Bakarrik %1ak erabiltzen du ingelesez. Ondorioztatu daiteke 

gazteleraren presentzia eta erabilera oso handia dela Nafarroako euskaldun 

gazteen artean. 

Gaztelania edo 

gaztelania eta 

euskara erabiltzen 

dutenak %90,4 da, 

hots, ia D ereduko 

batxilergoko ikasle 

guztiek murgiltzen 

dira gazteleraz edo bi 

hizkuntzetan 

Whatsappean. 

Euskara hutsaren erabilera oso txikia da, baina gaztelerarekin batera batzen 

%61,5 erabiltzen dutela ikus dezakegu. Nafar euskaldunen artean batxilergoko 

ikasleriaren erdia baino gehiagok esaten du euskara erabiltzen duela 

Whatsapetik hitz egiterakoan, baina ia gehienek gaztelerarekin batera. Bi 

hizkuntzetan egiten duten gazteek %53,2 ez dute zehazten zein egoeretan 

egiten duten euskaraz eta zein gazteleraz. Argi dago gazteleraz dakien 

pertsona batekin hizkuntza honen bitartez komunikatuko direla, baina datu 

hauekin ezin da ziurtatu euskaraz dakien pertsona batekin zer hizkuntzatan 

egingo duten.  

10.3 Ikasleen hizkuntza erabilera eremu ez formaletan: 

Hurrengo atalean ikasleen euskararen erabilera eremu ez formaletan aztertuko 

dugu, hori baita gazteek igarotzen duten espazioa. Ikastetxeaz gain,  gazteek 

beraien denbora, etxean, auzoan, lagun talde desberdinekin, kiroletan, klasetik 

kanpoko ekintzetan, musikan … erabiltzen dute.  Garrantzitsua da ikustea 

eremu hauetan zein hizkuntzari ematen dioten erabilera handiagoa eta 

txikiagoa. Aurretik aipatu dugun bezala, bi hizkuntza dira nagusienak, alde 

batetik euskara eta bestetik gaztelera. Garrantzitsua da adieraztea, gazte 
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batzuk eremu batzuetan gaztelera erabiltzen dutela eta besteetan euskara, 

beraz beraien hizkuntza erabilera banaturik dagoela esan dezakegu.  

Modu berean, atal honetan hizkuntzaren erabilerari ematen zaion jarraitasuna 

aztertuko dugu. Beraz, hau esanda, egunerokotasuneko egoeratan zein 

hizkuntza erabiltzen duten gazteek ondorioztatzeko aukera izango dugu.  

Ondorengo taulan, azaltzen da portzentajetan zer hizkuntzatan sentitzen diren 

erosoago D ereduko, Nafarroako batxilergoko ikasleak. Aukeratutako egoerak 

alde batetik orokorra eta bestetik arruntak dira, hau da, egunerokotasunean 

ematen diren egoerak. Bi eremutako egoerak nahastuko dira galdera hauetan 

garrantzitsua delako konparaketa bat egitea hauen artean. Jarraian azalduko 

den informazioa,  inkestako 17. Galderako galderak azaltzen den informazioa 

izango da. Honako galera egin zaie ikasleei: “Normalean, zein hizkuntzatan 

sentitzen zara erosoago honako egoeretan? 

5.Taula. Egoerak eremu ezberdinetan 

Egoera Euskaraz Gaztelaniaz Bietan 

Klase-kideekin aurrez aurre klasean hitz egiterakoan %21,7 %36,4 %41,9 

Klase-kideekin aurrez aurre klasetik kanpo hitz egiterakoan %8 %61,3 %30,7 

Klase-kideekin WhatsApp bidez hitz egiterakoan %15,7 %36,1 %48,2 

Irakasleekin hitz egiterakoan %78,9 %6,7 %14,4 

Auzoko lagunekin hitz egiterakoan %13,7 %62,3 %24 

Gurasoekin hitz egiterakoan %15 %58,8 %25,9 

 

Taula aztertzerakoan nabarmena da portzentajeen ezberdintasuna eremuaren 

arabera. Klase-kideen artean klasean (eremu formalean) hitz egiterakoan 

%41,9k bi hizkuntzatan komunikatzen dira; %36,4k gaztelaniaz; eta %21,7k 

soilik euskaraz. D ereduko ikasgeletan euskaraz egin beharko litzateke, baina 

datuek adierazten dutenaren arabera ikusi daiteke euskara hutsean hitz egiten 

duten gazteon portzentajea gutxiena dela. Nafarroako D ereduko ikasleen 

erdiak bi hizkuntzetan komunikatzen dira eskola eremuan. Kontrajarrian, 

pertsona berdinekin hitz egiterakoan, baina beste eremu batean daudenean 
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ikusiko da eta  portzentajeak oso ezberdinak direla ikus daiteke. Klasetik kanpo, 

euskaraz soilik egiten dutenen kopurua %8koa da, hau da, %13,7ko 

beherakada izan du. Gaztelaniaren erabilera aldiz %61,3koa da oraingoan. 

Honen bidez nabarmendu daiteke Nafarroako D ereduko ikasleek hizkuntza bat 

edo bestea erabiltzen dutela eremuaren arabera. Hizkuntza bakoitza eremu 

batekin edo bestearekin lotzen dute; eskola euskararekin eta kalea 

gaztelaniarekin. 

Ikasleek euskara eremu formalekin lotzen duten adierazlea paregabea da 

irakasleekin hitz egiten dutenean euskara erabiltzen baitute. Taulak adierazten 

duenez %78,9ak euskaraz soilik egiten du irakasleekin; %14,4k bi hizkuntzetan; 

eta %6,7k soilik gaztelaniaz. Emaitza hauek erakusten dute irakasleek duten 

autoritatea ikasleekiko. 

Irakasleekin euskaraz egiten dutenen artean, ikusi daiteke,  emakumezkoek 

(%58,4) gehiago egiten dutela  gizonezkoek baino (%41,6). 

 

 

Ondoko grafikoan aztertzen da ikasleek zer hizkuntzan erabiltzen dituzten 

ondoko komunikabide desberdinak. Nafarroan batxilergoko D ereduko ikasleek 

gaztelaniaz baliatzen dira komunikabide hauetan: %83,7 telebista gazteleraz 

ikusten du; %53,3 egunkaria gazteleraz irakurri; %51,7 irratia gaztelera entzun; 

 12. Grafikoa. Hizkuntza ondoko komunikabideak erabiltzerakoan 
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eta %90,9 pelikulak gazteleraz ikusten ditu. Beraz, bi hizkuntzak alderatuz ikusi 

daiteke, euskaraz, komunikabide hauek portzentaje baxuenak dituztela: %6,6 

telebistarako; %12,6 egunkarirako; %23,7 irratirako; eta 4,1 pelikuletarako. 

Galdera honekin beste datu adierazle bat lortu da; euskararen erabilerarekin 

zerikusirik ez duena, hau da, komunikabideak ez erabiltzearena. Galderetan 

komunikabide guztietan Nafarroako D ereduko batxilergoko ikasleek gehiagok 

erantzun dute komunikabide hauek ez dituztela erabiltzen, hauek euskaraz 

erabiltzen dituztela baino. 

6.Taula. Egoera ezberdinak 

Egoera 
Gaztelaniaz 

bakarrik 

Gaztelaniaz 

gehiago 
Bietan 

Euskaraz 

gehiago 

Euskaraz 

bakarrik 

Klaseko apunteak hartzerakoan %4 %6.2 %10.9 %38 %40.8 

Nota bat idazterakoan %8.2 %26.5 %36.6 %14.8 %13.9 

Posta elektroniko bat idazterakoan %7.8 %25.8 %44.7 %14.8 %6.9 

Txateatzerakoan %13.9 %39.2 %37.5 %5.5 %3.9 

Iruzkinak egiterakoan (argazkietan, 

beste iruzkin batzuetan…) 
%8.5 %25 %38.6 %19.6 %8.2 

Ezagunak zoriontzerakoan %3.8 %8.4 %18.1 %34.1 %35.6 

Solasaldi luze batean %17.8 %47.2 %25.6 %4.4 %5 

 

Taulak honek laburtzen duen galderan beste egoera batzuk proposatzen 

zaizkie ikasleei euren erantzunak adierazteko hizkuntzaren erabileraren 

arabera. Aurrekoan ez bezala, galdera honetako egoerak sare sozialekin dute 

zerikusia. Sare sozialetan egunerokotasunean ematen diren egoerei buruz 

galdetu zaie gazteei: txateatu, iruzkinak egin, pertsonak zoriondu … 

Klaseko apunteak hartzerako orduan argi dago euskara hizkuntza erabiltzen 

dutela ikasleek, beraien materiak hizkuntza honetan ematen baitituzte. Nota bat 

edo apunte txiki bat hartzerakoan bi hizkuntzetan egiten dute gehienek (%36,6);  

euskaraz egiten dutenen kopurua soilik %13,9; dena den,  gaztelera hutsean  

egiten dutenena baino altuagoa da (%8,2). Antzekoa gertatzen da posta 
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elektroniko bat idazterakoan, gehienek bi hizkuntzetan idazten dituztela 

(%44,7), baina kasu honetan gehiengoek onartzen dute gazteleraz idazten 

dituztela korreoak  gehienetan (%25,8), euskaraz idazten dituztela baino 

(%14,8). 

Sare sozialetan ematen diren egoera anitzetan, bi hizkuntzek dute garrantzia 

gazteontzako, hau da, bi hizkuntzetan murgiltzen dira gazteak. Iruzkinak 

egiterakoan adibidez, gazteleraz eta euskaraz egiten dituzte gehienek (%38,6). 

Dena den, “gaztelaniaz gehiago” kopurua %25koa da eta “euskaraz gehiago” 

kopurua %19,6koa da, beraz, gazteleraz, euskaraz baino gehiago mugitzen 

direla gazteak adierazi daiteke. 

Joera hau bakarrik egoera batean aldatzen da, ezagunak zoriontzeko  

momentuetan. D ereduan batxilergoko ikasleek ezagunak zoriontzerakoan 

gehienetan euskaraz egiten dute.  

 

 

 

 

 

 

Datuek adierazten dute,  %35,6ak euskaraz bakarrik egiten duela, eta %34,1k 

euskara, gaztelera baino gehiago erabiltzen duela zoriontzerakoan. Beraz,  

esan daiteke ikasle hauen bi herenak euskaraz zoriontzen dituztela euren 

ezagunak. Bestalde, solasaldi luze baterako (sare sozialen bidez) gazte hauek 

gazteleraz jarduten dira maiztasun handiagorekin. 

 

13.Grafikoa. Zer hizkuntzatan euskaraz egiten badizute? 
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Galdera honetan neurtzen da nola hitz egiten duten gazteek egoera zehatz 

batzuetan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Galdera honek egoera gehiago zituela adieraztea garrantzitsua da baina bi 

grafikoekin erraz ikusi daitezke portzentaje guztien emaitzak. Hizkuntzen 

erabilera ohitura kontu bat dela askotan entzun da, baina kasu honetan 

frogatzen da beti ez dela horrela. Bi pertsonek elkarri eragiten dietenean, 

solasaldiaren hasierako hizkuntza menperatuko da, nahiz eta biek euskara 

jakin.  

Oso gutxik (%9,4)  adierazi dute euskaraz erantzuten dutela gazteleraz egiten 

badiete; nahiz eta beti euskaraz egiteko ohitura izan. Kontuan izan behar dira 

euskaraz ez dakitenen kasuak, baina galdera honetan euskaldunen arteko 

solasaldiei buruz galdetzen zaiela adierazi zaie. 

Euskaraz hitz egiten badiete, euskaraz erantzuten dutenen %57 

emakumezkoak dira eta %43 gizonezkoak. Euskaraz egiten badiete, gazteleraz 

erantzuten dutenen artean, %57,1 gizonezkoak dira eta %42,9 emakumezkoak. 

Beste alde batetik, gaztelaniaz egiten badieten gaztelaniaz erantzuten dutenen 

%57,8 emakumezkoak dira eta %42,2 gizonezkoak; eta euskaraz erantzuten 

dutenen artean %40 gizonezkoak eta %60 emakumezkoak. Nafarroako 

batxilergoko ikasle hauen artean gizonezkoek kontrako jarrera gehiago 

dauzkate emakumezkoak baino. 

14.Grafikoa. Zer hizkuntzatan gaztelaniaz egiten badizute? 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Euskaraz Gaztelaniaz Bietan

9,4%

81,2%

9,4%



32 

 

Euskararen erabilera sare sozialetan Nafarroako D ereduko batxilergoko ikasleen artean 

 

 

 

Taula honek adostasun edo desadostasun maila baieztapen batzuen inguruan 

aztertzen du. Baieztapenak orokorrak dira eta galderaren helburua gazteak 

kontra, konforme edo ez alde eta ez kontra dauden jakitea da, hau da, beraien 

konformatze maila neurtzea, gero ikasleen euskararen erabilerarekin 

alderatzeko. Baieztapen guztiekin konforme daude D ereduko batxilergoko 

ikasleek, batzuekin adostasun handiagoarekin eta beste batzuekin adostasun 

gutxiagorekin. 

Adostasun maila handiena hurrengo baieztapenetan aurkitzen da: “Euskaraz 

jakitea onuragarria izan beharko litzateke lana lortzeko” (%83,1); “Nire 

adinekoek gehiago hitz egin beharko lukete euskaraz” (%86,2); eta “Denok egin 

behar dugu ahalegina euskara bizirik irauteko Nafarroan” (%91,3). 

Portzentaje altu batek ere bai onartzen du euren lagunek beti gazteleraz egiten 

dutela nahiz eta euskaraz jakin (%60,1). Azkeneko baieztapena adierazten du 

Nafarroan batxilergoko euskaldunek ez dutela argi ikusten gaztelaniaz hitz 

egitea beti erraza denik.   

 

15.Grafikoa. Adostasun maila ondoko baieztapenekin 
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Emaitza hauetan 

nabarmendu daiteke 

D ereduko Nafar 

gazteen artean 

kontzientzia handia 

dagoela 

euskararekiko, hau 

da, euren sozializazio 

prozesuan jarrera 

hauek ongi barneratu 

dituztela. Aurrerago alderatuko dira emaitza hauek benetako euskararen 

erabilerarekin, hau da, ea barneratutako jarrerak aurrera eramaten diren ala ez. 

 

Azkenaurreko galderak hizkuntzekiko gazteen  identifikazio maila aztertzen du. 

Aurreko galderarekin lotura handia daukalarik, baina oraingo honetan modu 

zuzen batetan galdetu da: “Zein hizkuntzarekin identifikatzen zara gehiago?”. 

D ereduko Nafarroako batxilergoko ikasleen %41,5 euskararekin identifikatzen 

da, %32,5 gaztelaniarekin; eta %26 ez bata, ez bestearekin. Euskararekiko 

identifikazioa pixka bat handiagoa dela gaztelaniarekiko baino, ikus daiteke. 

Arestian esan den bezala, galdetegiaren azkeneko galdera, galdera ireki bat da. 

Modu laburrean, galdera honetan ikasleek adierazi dituzten ideiak azaltzen dira. 

Hauxe zen galderan erantzun behar zutena: zer proposatzen duzu euskararen 

presentzia sare sozialetan hobetzeko?  

Erantzun guztiak aztertu ondoren, asko errepikatzen direla ikusi daiteke. 

Gehiengoek euskaraz dakiten pertsonen konpromisoa dela egin behar 

garrantzitsuena adierazten dute, norberak ahalegin pertsonala eginez, askotan 

euskara jakinda ere ez baita erabiltzen. Beste alde batetik, aplikazio gehiago 

egon beharko liratekeela euskaraz adierazten dute, askotan sare sozialek ez 

dutelako euskaraz ipintzeko aukera ematen, soilik minorizatuak ez dauden 

hizkuntzetan baizik.  

41,5%

32,5%

26,0%

Euskararekin

Gaztelaniarekin

Ez batarekin, ez

bestearekin

16.Grafikoa. Hizkuntzarekiko identifikazioa 
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Modu berean, azkeneko erantzunari loturik, euskarazko sare sozialen bultzada 

egon beharko litzatekeela  eta Interneteko informazioa anitzagoa izan beharko 

zela  adierazten dute gazteek eta hau aurrera eramateko publizitate gehiago 

egin beharko litzatekeela.  

Askotan, euskarazko itzulpenak ez daude ongi eginak Interneten eta horiek 

hobekuntza ezinbestekoa dela aipatzen dute erantzun batzuetan modu honetan 

euskararen normalizazioa lortzeko. 

Azkenik instituzioen edo gobernuak, kasu honetan Nafarroako gobernuak diru 

gehiago inbertitu beharko lukeela euskara bultzatzeko sare sozialetan eta 

mugikorren aplikazioetan adierazten dute D ereduko gazteek. 

 

11. HIPOTESIEN EGIAZTAPENA 

1.H -Euskara ama hizkuntza bezala dutenek, errazago egingo dute euskaraz 

sare sozialetan murgiltzen direnean. 

Lehenengo hipotesia frogatzeko “análisi bivariable” teknika erabili da. Taula 

hauen bitartez bi aldagaien arteko lotura aztertzen da. Normalean aldagai 

bakoitzaren aukeren zerikusia portzentajetan aurkezten da. 

Hipotesi hau frogatzeko “ama-hizkuntza” aldagaia “hizkuntza sare sozialak 

erabiltzerakoan” aldagaiarekin gurutzatu da. “Ama-hizkuntza” aldagaitik soilik 

euskara erantzuna izango da kontuan eta sare sozial bakoitzarekiko duen 

harremana aztertuko da. Datuak portzentaje erlatiboetan azalduko dira eta ez 

erabateko portzentajeetan. 
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 7.Taula. (Etxeko hizkuntza/Hizkuntza Facebooken) 

 Zer hizkuntza Facebooken  

Etxeko 

hizkuntza 

haurtzaroan 

 Euskara Gaztelania Biak  Ingelesa  Guztira 

Euskara 21.9% 43.8% 25.0% 9.4% 100.0% 

Gaztelania 5.0% 66.2% 23.0% 5.8% 100.0% 

Biak 20.0% 38.2% 32.7% 9.1% 100.0% 

Ingelesa 0.0% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0% 

Guztira  10.9% 56.1% 25.7% 7.4% 100.0% 

 

Euskara ama hizkuntza dutenen artean, %25 bi hizkuntzetan aritzen da 

Facebooken; %25 soilik gaztelaniaz, eta % 21,9 euskara hutsean. Gaztelania 

ama-hizkuntza bezala dutenen artean soilik %5k aritzen da euskaraz 

Facebooken. 

 

8.Taula. (Etxeko hizkuntza/hizkuntza Twitteren) 

 Zer hizkuntza Twitteren  

Etxeko 

hizkuntza 

haurtzaroan 

 Euskara Gaztelania Biak  Ingelesa  Guztira 

Euskara 16.7% 28.6% 54.8% 0.0% 100.0% 

Gaztelania 5.6% 49.4% 41.4% 3.7% 100.0% 

Biak 8.6% 38.6% 47.1% 5.7% 100.0% 

Ingelesa 0.0% 25.0% 75.0% 0.0% 100.0% 

Guztira  7.9% 43.4% 45.2% 3.6% 100.0% 

 

Kasu honetan euskara ama hizkuntza dutenen %16,7k soilik euskaraz idazten 

du Twitterren, %28,6k bakarrik gaztelaniaz, eta %54,8k bi hizkuntzetan. 

Gaztelania ama hizkuntza dutenen kasuan emaitzak orekatuagoak daude: 

%41,4 bi hizkuntzetan, %49,4 bakarrik gaztelaniaz, eta %5,6 soilik euskaraz. 
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  9.Taula. (Etxeko hizkuntza/hizkuntza WhatsAppen) 

 Zer hizkuntza WhatsAppen  

Etxeko 

hizkuntza 

haurtzaroan 

 Euskara Gaztelania Biak Ingelesa  Guztira 

Euskara 19.2% 19.2% 61.5% 0% 100.0% 

Gaztelania 2.8% 48.3% 48.3% 0.6% 100.0% 

Biak 13.6% 25.9% 58% 2.5% 100.0% 

Ingelesa 0.0% 25% 75% 0.0% 100.0% 

Guztira  8.3% 37.6% 53.2% 1% 100.0% 

 

WhatsApparen kasuan, Ama hizkuntza euskara dutenen artean %61,5k bi 

hizkuntzetan hitz egiten du, %19,2k soilik euskaraz; eta portzentaje berdina 

bakarrik gaztelaniaz. Gaztelania ama hizkuntza dutenen artean % 48,3 bi 

hizkuntzetan hitz egiten du WhatsApp bidez, %48,3 bakarrik gaztelaniaz, eta 

%2,8 soilik euskaraz. 

Datu hauek ikusita baieztatu daiteke lehenengo hipotesia. Argi ikusten da 

aztertutako lau sare sozial hauetan eta euskara ama-hizkuntza dutenen artean, 

euskaraz edo euskaraz eta gaztelaniaz egiten dutenen portzentajeak altuak 

direla.  

Facebooken kasua bakarra da non gaztelaniaz bakarrik emaitza besteak baino 

altuagoa da. Facebookek duen erabiltze testuinguruagatik azaldu daiteke 

portzentajearen gorapen hau. Facebooken aukerak askoz zabalagoak dira eta 

edozein tokiko pertsona batekin hitz egiteko aukera ematen du. Beste alde 

batetik, kontuan izan behar da Facebook sare soziala ez dela soilik gazteentzat 

eta pertsona helduekin harremanak izateko aukera ematen duela. Nafarroako 

16-24 urtekoen artean %20,8a elebidunak dira; 25-64 adin-tartekoen artean 

%14,5; 35-49 urtekoen artean %10,1; eta 50-64 urtekoen artean %9,6 (V 

Inkesta soziolinguistika, Eusko Jaurlaritza p.137). Datu hauekin baieztatu 

daiteke euskaraz dakitenenen helduen kopurua baxua dela eta Facebook 

erabiltzen badute zailagoa izango dela euskaraz aritzea.  
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WhatsAppen kasuan, D ereduko Nafarroako batxilergoko euskara ama 

hizkuntza dutenen artean, erdia baino gehiagok (%61,5) bi hizkuntzetan hitz 

egiten du sare sozial honen bidez; gaztelania ama hizkuntza dutenen artean 

%48,3k bi hizkuntzetan arituko da, aldiz.  

Gaztelaniaren presentzia oso handia da, eta datuek horrela erakusten dute; 

baina euskaraz egiteko aukera badago euskaraz sortu direnek euskaraz egingo 

dute. Joera handiagoa dago euskara ama hizkuntza dutenen artean euskaraz 

egitera, gaztelania ama hizkuntza dutenen artean baino. Datu hau, aurreko 

edozein sare sozialeko kontingentzia tauletan baieztatu daiteke. 

 

2.H -Nahiz eta klase-kideen artean eremu formaletan euskaraz hitz egin, askok, 

eremu ez formaletara pasatzerakoan gaztelaniaz egiten dute. 

Hipotesi hau frogatzeko, berriro ere, “bivariante” analisi bat erabili da 

portzentaje erlatiboetan. Galdetegian agertzen diren bi egoeren arteko 

gurutzapena aztertuko da. Hipotesia neurtzeko aukerak hauek dira: 

“klasekideekin klasean hitz egiterakoan (aurrez aurre zaudenean)” eta 

“klasekideekin klasetik kanpo hitz egiterakoan (aurrez aurre zaudenean”. 

Galderak horrela esaten du: Normalean, zein hizkuntzatan sentitzen zara 

erosoago honako egoeretan? 

10.Taula. (Klasekide e.formala/klasekide e. ez formala) 

 

 Nola erosoago klasekideekin klasetik kanpo hitz egiten 

Nola erosoago 

klasekideekin 

klasean hitz egiten 

 Euskara Gaztelania Biak Guztira 

Euskara 30.9% 30.9% 38.2% 100.0% 

Gaztelania 2.5% 89.0% 8.5% 100.0% 

Biak 1.5% 52.6% 45.9% 100.0% 

Guztira  8.2% 61.4% 30.4% 100.0% 



38 

 

Euskararen erabilera sare sozialetan Nafarroako D ereduko batxilergoko ikasleen artean 

 

Klasekideekin klasean euskaraz hitz egiten dutenen artean %30,9 klasetik 

kanpo erabiltzen du baita ere euskara; %30,9 gaztelania; eta %38,2 bi 

hizkuntzak. Hiru aukeretatik  kopurua txikiena da klasean euskara hitz egiten 

dutenen kopurua.  

Gaztelaniaz klasean hitz egiten dutenen artean %2,5 euskaraz hitz egiten du 

klasetik kanpo klasekideekin; %89 gaztelaniaz; eta %8,5 bi hizkuntzetan. 

Desoreka handia nabaritzen da erantzun kopuru hauetan, eta honen ondorioz 

argi ikusi daiteke gaztelaniaz eremu formaletan egiten dutenek hizkuntza 

honetan egingo dutela eremu ez formaletan. Beste alde batetik, erantzun honen 

ondorioz nabaritu daiteke gazteleraren presentzia eta erabilera oso handi dela 

Nafarroako D ereduko batxilergoko ikasleen artean. 

Bi hizkuntzetan klasean hitz egiten dute 133 pertsonek, kopuru handiena 

aurreko kontingentzia taulan. Horietatik soilik %1,5 euskaraz egiten du klasetik 

kanpo; %52,6 gaztelaniaz; eta %45,9 bi hizkuntzetan. Berriro ere oraingo 

honetan gaztelaniaz eremu ez formaletan erdi baino gehiagok egiten dute. 

Datuen arabera bigarren hipotesia baieztatu daiteke. Hipotesiaren lehengo zatia 

honako hau dio: “Nahiz eta  klase-kideen artean eremu formaletan euskaraz 

egin…”; eta nabaritu daitekenez kopuru handiena bi hizkuntzetan egiten du. 

Honen ondorioz Nafarroako D ereduko batxilergoko ikasleek euskaraz egiten 

dute eremu formaletan, nahiz eta gaztelaniaz ere bai. 

Azaldutakoaren harira, hipotesiaren bigarren zatia ere bai betetzen da eta 

erantzun dutenen %61,4k gaztelaniaz egiten du eremu ez formaletan; nahiz eta 

klasean euskaraz, gaztelaniaz edo bi hizkuntzetan hitz egin. Gaztelaniaren 

presentzia eremu ez formaletan oso handia dela erakusten du hipotesi honen 

frogak. 
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3.H –Euskararekin identifikatzen diren ikasleek, joera handiagoa izango dute 

euskaraz egiteko sare sozialetan. 

Hirugarren hipotesi hau frogatzeko, “analisi bivariable” teknika erabili da 

portzentaje erlatiboekin. Oraingoan, sare sozialetan zein hizkuntza erabiltzen 

diren galdera eta zein hizkuntzarekin identifikatzen diren galderak gurutzatuko 

dira. Soilik facebook eta WhatsAppean erabiltzen diren hizkuntzen erantzunak 

gurutzatuko dira. Bi sare sozial hauek gurutzatuko dira, lehen adierazi bezala, 

facebook gaztelera gehien erabiltzen duen sare soziala delako eta beste alde 

batetik WhatsAppa maiztasun gehiagorekin erabiltzen dutelako gazteek 

komunikatzerako orduan bai eremu formalean eta baita eremu ez formalean 

ere.  

Taulan ikusi daitekeen bezala, euskararekin identifikatzen direnen artean (87 

pertsona), %35,6 egiten du gazteleraz facebooken, %24,1 euskaraz, %9,2 

ingelesez eta %31 bi hizkuntzetan aritzen da. Facebooken kasuan ezin da esan 

euskaraz identifikatzen diren pertsonek euskaraz egingo dutenik, azen finean 

euskara ezagutzen ez duten pertsonekin, Euskal Herrikoak ez diren pertsonekin 

… komunikatzen zarelako. Beste alde batetik, aurrekoarekin alderatuz eta 

adibide moduan, gaztelaniarekin identifikatzen diren pertsonen %74,3ak egiten 

du gaztelaniaz sare sozial honetan.  

11.Taula. (Hizkuntza identifikazioa/hizkuntza WhatsAppen) 

 Zer hizkuntza WhatsAppen  

Hizkuntzekiko 

identifikazioa 

 Euskara Gaztelania Biak Ingelesa  Guztira 

Euskararekin 15.1% 27.8% 55.6% 1.6% 100.0% 

Gaztelaniare

kin 

2.0% 54.5% 42.4% 1.0% 100.0% 

Ez batarekin, 

ez 

bestearekin 

6.3% 35.4% 58.2% 0.0% 100.0% 

Guztira  8.3% 37.6% 53.2% 1.0% 100.0% 
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12.Taula. (Hizkuntza identifikazioa/hizkuntza Facebooken) 

 Zer hizkuntza Facebooken  

Hizkuntzekiko 

identifikazioa 

 Euskara Gaztelania Biak Ingelesa  Guztira 

Euskararekin 24.1% 35.6% 31.0% 9.2% 100.0% 

Gaztelaniare

kin 

4.1% 74.3% 13.5% 8.1% 100.0% 

Ez batarekin, 

ez 

bestearekin 

1.6% 62.5% 32.8% 3.1% 100.0% 

Guztira  10.9% 56.1% 25.7% 7.4% 100.0% 

 

Euskararekin identifikatzen direnen artean %15,1 egiten du euskaraz; %27,8 

gazteleraz; %1,6 ingelesez eta %55,6 bi hizkuntzak erabiltzen ditu. 

WhatsAppen kasuan, esan daiteke, Nafarroan, D ereduko, batxilergoko 

ikasleen artean erdiak erabiltzen duela euskara baina gaztelera presente 

edukiz. Sare sozial honetan, euskararen erabilera handiagoa da hizkuntza 

honetan identifikatzen diren gazteen artean beste sare sozialetan baino. Hau 

izan daiteke aukera gehiago dauzkalako sare sozial honek identifikatzen diren 

hizkuntzan erabiltzeko, hau da, erabilera eremua zabalagoa delako.  

Datu hauek ikusiz, hirugarren hipotesia ezeztatu egiten da. Azken finean, 

hizkuntza batekin identifikatzeak ez duelako esan nahi hizkuntza hori erabiltzen 

denik. Euskararekin identifikatzea ez da nahikoa, bertan faktore gehiagok 

hartzen dutelako parte, hizkuntza  hau erabiltzeko edo ez erabiltzeko. 
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4.H –Gazteek, euskara batez ere helburu hauetarako erabiliko dute sare 

sozialetan: agurtzeko, zoriontzeko, iraintzeko, txantxak egiteko, 

informazio/ekitaldiei buruz hitz egiteko... 

13.Taula. (Egoerak/hizkuntza maiztasuna) 

 

Datu hauetan adierazten den bezala, hizkuntza desberdinen egoera islatzen du. 

Ikusi daitekeen moduan, iruzkinak egiterako eta ezagunak zoriontzerakoan, 

euskara gehiago erabiltzen da, txateatzerakoan baino. Honekin adierazten da, 

euskara gehiago erabiltzen dela zerbait konkretua esan behar diozunean 

pertsona bati, elkarrizketa luze bat izan behar duzunean baino. Taula honen 

bide laugarren hipotesia baieztatu daiteke; Nafarroan D ereduko gazteek 

gehiago  erabiltzen dutelako euskara iruzkin bat egiterako orduan, 

zoriontzerakoan, agurtzerakoan … 

 

 

 

Egoera Gaztelaniaz 

bakarrik 

Gaztelaniaz 

gehiago 

Bietan Euskaraz 

gehiago 

Euskaraz 

bakarrik 

Txateatzerakoan %13.9 %39.2 %37.5 %5.5 %3.9 

Iruzkinak 

egiterakoan 

(argazkietan, beste 

iruzkin batzuetan 

…) 

%8.5 %25 %38.6 %19.6 %8.2 

Ezagunak 

zoriontzerakoan 

%3.8 %8.4 %18.1 %34.1 %35.6 

Solasaldi luze 

batean 

%17.8 %47.2 %25.6 %4.4 %5 
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ONDORIOAK 

Características del alumnado navarro de bachiller que estudia en modelo D: 

Del alumnado de bachiller en Navarra que estudia “en modelo D”, el 56,6% son 

mujeres. La edad media de los estudiantes con estas características (modelo D 

y bachiller) es de 16,3 años. Como es lógico en este periodo del aprendizaje 

que es el bachiller, son mayoritarias las personas de entre 16 y 17 años. Llama 

la atención que haya personas que tienen 14 años (el 0,3% de las personas 

que han respondido a la encuesta), dado que no es una edad que corresponda 

con este ciclo de la formación de los estudiantes; pero esto puede ser debido a 

que haya algún sujeto que haya sido adelantado de curso. 

El lugar de nacimiento de estos sujetos es Navarra casi en su totalidad 

(93,5%), por lo que la muestra del universo se ajusta casi al cien por cien al 

objetivo del estudio; el uso del euskera en la redes sociales del alumnado 

navarro. El resto del alumnado no nacido en Navarra, provienen de la CAPV, 

Iparralde, de otras comunidades autónomas y del extranjero. De todas las 

personas que no han nacido en Navarra son los nacidos en el extranjero los 

mayoritarios con 3,1%. Esto puede ser debido a que las personas que 

decidieron migrar a esta Comunidad eligieron matricular a sus hijos en “modelo 

D”. 

Uno de los aspectos transcendentales a la hora del idioma que se utiliza en las 

situaciones cotidianas, es el de la lengua materna: aquella primera lengua que 

se adquiere en el proceso de socialización de los 0 a los 3 años. Un 56,1% del 

alumnado de bachiller que estudia en modelo D en Navarra tiene como lengua 

materna el castellano (aun sabiendo euskera como segunda lengua). Alrededor 

del 42% de los estudiantes de este modelo en Navarra, han aprendido el 

euskera o el euskera junto con el castellano en esta primera etapa del proceso 

de socialización. El 25,5% que dice haber interiorizado estas dos lengua en la 

etapa 0-3 años. 
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Utilización de Internet y de las redes sociales por parte de los alumnos: 

Casi un tercio de la muestra dice utilizar Internet entre cuatro y cinco horas al 

día; y muy pocos son los que utilizan esta herramienta más de siete horas al 

día. Existe un uso elevado de esta herramienta por parte de la juventud navarra 

con unas características determinadas (que estudian bachiller y en euskera). 

Se puede afirmar lo que concluyen otros estudios de que los jóvenes cada día 

utilizan más las redes sociales (y con ello Internet); estos estudios han sido 

explicados en el apartado reservado para el marco teórico. 

En relación a la percepción que tiene el alumnado sobre Internet se puede 

observar que un tercio de estos lo percibe como algo necesario para las 

relaciones y la interacción con otras personas. Consecuencia lógica de ello es 

que este porcentaje que aprecia Internet para esta función lo utilizará 

principalmente para interactuar en las redes sociales. Casi otro tercio de la 

muestra dice valorar Internet como algo de lo pueden renunciar fácilmente. Se 

observa como mediante una opción negativa en el abanico de respuestas se 

consigue que un porcentaje significativo la seleccione. Se produce el efecto 

contrario ya que muchos reconocen tener facilidad para rechazar el uso de 

Internet, en vez de reconocer que es algo necesario y que utilizan con bastante 

asiduidad. El otro 22,9% reconoce percibirlo como algo necesario. La juventud 

Navarra que estudia bachiller en euskera ve Internet como algo necesario e 

importante para las relaciones sociales. 

Utilización de las redes sociales: 

La red social más utilizada por los jóvenes navarros estudiantes de bachiller en 

modelo D es el WhatAssp, seguida del Twitter y de Google+. Que el uso de 

WhatsApp este más generalizado es lógico dado su carácter de aplicación para 

el teléfono móvil y las características que presenta. Engloba el intercambio de 

fotos y vídeos, así como las conversaciones en tiempo real. 

Dos son los idiomas más utilizados en todas las redes sociales analizadas: el 

euskera y el castellano. En las redes sociales más utilizadas (WhatsApp y 

Twwiter) la mitad del alumnado dice utilizarlas en ambos idiomas por igual; en 

segundo lugar y con un porcentaje muy cercano al anterior está el castellano; y 
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en tercer lugar solo el euskera. En el caso de Tuenti el idioma más utilizado es 

el castellano y esto es debido al alcance de esta red social; que solo está 

disponible en el estado español. También en esta red social se encuentra el 

porcentaje más alto de utilización única del euskera. 

Se puede afirmar que esta parte de la juventud navarra utilizará un idioma u 

otro, más o menos dependiendo del contexto en el que les sitúen las diferentes 

redes sociales. En general reconocen utilizar ambas lenguas indistintamente 

cuando se trata de una red social cercana como el WhatsApp, pero la 

utilización única del castellano tiene casi una presencia parecida a la utilización 

de ambas lenguas. Interesan datos de utilización del WhatsApp, dado que es la 

red social que más se utiliza para comunicarse. Un 45,2% de este alumnado lo 

utiliza en ambos idiomas y casi el 40% solo en castellano. Por lo tanto, el 

WhatsApp es utilizado en ambas lenguas (dependiendo del contexto), pero la 

utilización de esta aplicación solo en castellano es mucho más elevada que la 

utilización solo en euskera. 

Utilización de lenguas en los espacios no formales: 

Dejando de lado el uso de lenguas en redes sociales, el siguiente apartado ha 

tratado de medir la utilización de estos idiomas en situaciones cotidianas del 

alumnado. Estos alumnos hablan más euskera cuando están en espacios 

formales (ikastola o instituto) que en espacios no formales (todo aquel espacio 

que esté fuera del centro educativo); pero siempre con la presencia del 

castellano. Hablan en los dos idiomas más en clase que en la calle; esto es, 

utilizan más el euskera pero junto con el castellano. Aun hablando con los 

compañeros de clase, cambia el idioma dependiendo del contexto en el que se 

dé esa interacción entre individuos. 

Estos estudiantes relacionan los espacios formales con el euskera y esto es 

debido al trabajo que se hace para incentivar la utilización de esta lengua en 

los centros donde se imparte el modelo D. Un claro ejemplo de ello es que casi 

el 80% de estos alumnos utiliza el euskera para dirigirse al profesorado, por lo 

que la influencia de estos es elevada. El uso de una lengua u otra dependerá 
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del contexto en el que se realice la interacción; aunque no es el único factor 

que determina el uso de una lengua u otra. 

Conforme a los medios de comunicación o visualización de películas, el 

castellano predomina en todos ellos. Esto puede ser debido a dos factores: por 

un lado, la gran mayoría de medios de comunicación y películas disponibles 

hoy en día están íntegramente en castellano; y por otro, si la mitad del 

alumnado tiene por lengua materna el castellano, siempre será más fácil acudir 

a los medios de comunicación en la primera lengua que se ha aprendido. El 

porcentaje de alumnos que no leen el periódico ni escuchan la radio, también, 

es significativo. 

Otro indicador del uso del uso de la lengua dependiendo del contexto es si 

responde en el mismo idioma en el que se ha empezado la conversación (en 

este caso aquellas personas que hablan euskera y castellano). Casi el 90% de 

las personas encuestadas dice responder en euskera si alguien se les dirige en 

este idioma; por consiguiente el 81,2% dice responder en castellano si alguien 

se les dirige en castellano. 

La encuesta finaliza con una pregunta sobre la identificación con los dos 

idiomas que existen en Navarra. Casi el 42% dice identificarse con el euskera; 

casi el 33% con el castellano; y el 26% ni con uno ni con otro. El objetivo de 

esta pregunta reside en cruzarla con otra variable para poder afirmar o negar 

una hipótesis. 

Hipótesis: 

Se puede afirmar que aquellas personas que tienen el euskera como idioma 

madre (solo euskera o euskera y castellano) utilizan más está lengua en las 

redes sociales. Casi el cien por cien de estos alumnos de bachiller que cursan 

en centro Navarros con modelo D, utilizan el Whatsapp en su día a día; y de 

estos los que tienen el euskera como idioma madre casi el 62% lo utilizan en 

ambos idiomas. 

El alumnado de modelo D que cursa el bachiller en Navarra relaciona el uso del 

euskera con los espacios formales; y en los espacios no formales hablan más 
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en castellano. Son varios los factores que pueden provocar ésta realidad social, 

pero uno de los más palpables es que en los espacios no formales no todo el 

mundo conoce el euskera, y en los espacios formales sí. 

Dentro del ámbito de las redes sociales el euskera se utiliza en un porcentaje 

más elevado para felicitar a algún conocido o para hacer algun comentario 

antes que para tener una conversación más larga, donde predomina el uso del 

castellano. 

En conclusión la presencia del castellano es más notoria en todos los ámbitos 

analizados. Una realidad evidente dado que el número de castellanohablantes 

es mucho mayor que el de bilingües (euskera y castellano).  

Las respuestas obtenidas mediante la pregunta abierta realizada al alumnado 

en relación a las medidas para mejorar la presencia del euskera en las redes 

sociales son de diferente índole. La respuesta más repetida, afirma que la 

primera medida debe ser el compromiso personal que tiene cada individuo 

conforme al euskera, dado que muchos aunque lo saben no lo utilizan; por lo 

que es necesaria una concienciación sobre la importancia del trabajo personal.  

La incorporación de la opción “euskera” en las aplicaciones y redes sociales es 

imprescindible para por lo menos poder usarla en este idioma (aunque luego no 

se utilice el idioma a la hora de comunicarse). Casi todas las redes sociales y 

aplicaciones mundiales están en idiomas predominantes y mayoritarios (Inglés, 

Alemán…). Una campaña de incentivación del euskera en las redes sociales, o 

la creación de redes sociales que garanticen la presencia de este idioma, son 

ejemplos de lo expuesto anteriormente. Por último, una mayor implicación de 

las instituciones, en este caso el Gobierno de Navarra, por ejemplo 

incentivando el uso del euskera en las redes sociales y las aplicaciones. Esto 

se podría hacer, por ejemplo mediante campañas publicitarias o de inversión 

económica. 

Perspectiva de género: 

La perspectiva de género es importante para conocer más en profundidad  la 

realidad de este alumnado de Navarra y para poder realizar algunas 
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generalizaciones sobre quienes utilizan más las redes sociales, en que idiomas 

las utilizan con más frecuencia… 

Los hombres utilizan menos horas al día Internet que las mujeres. De las 

personas que han respondido la opción “una hora al día”, el 55,3% son 

hombres y el 44,7% mujeres; en la opción “tres horas al día” el 47,6% son 

hombres y el 52,4% mujeres; y en la opción “siete horas o más”, el 73,3% son 

mujeres y el 26,7% son hombres. Se puede observar un progreso del 

porcentaje de mujeres conforme se va aumentando el número de horas diarias 

de uso de Internet. Dentro del alumnado que cursa bachiller en modelo D, son 

las mujeres las que más tiempo llevan usando Internet. Del alumnado que ha 

respondido “más de siete años utilizando Internet”, el 54% son mujeres y el 

46% hombres. Se observa, también, un aumento progresivo del porcentaje de 

mujeres conforme se va elevando el número de años de utilización de Internet. 

Otro ejemplo que sustenta la justificación de un mayor uso de las redes 

sociales por parte de las mujeres, es que el 71,4% de las personas que 

reconocen utilizar Facebook a diario, son mujeres. En el caso del Whatsapp, 

los porcentajes no distan tanto: el 57,4% mujeres y el 42,6% hombres. 

En relación al idioma utilizado en estas dos redes sociales, y en este caso al 

euskera, prácticamente ambos géneros utilizan el euskera por igual. De las 

personas que han elegido la opción “solo euskera”; el 52% son mujeres (En 

Facebook) y el 50% en Whatsapp. 

La pregunta que plantea: ¿“si te hablan en euskera respondes en…” y “si te 

hablan en castellano respondes en…”?, refleja diferencias conforme al género. 

Un mayor porcentaje de mujeres dice responder en el idioma en el que se les 

habla; mientras que un mayor porcentaje de hombres dice responder en el otro 

de los idiomas. Con estos datos, no se puede afirmar que los hombres tengas 

una mayor tendencia a utilizar su idioma materno; pero sí que queda claro que 

en mayor medida eligen esta respuesta. 

Para finalizar, y en relación al uso de los medios de comunicación, las mujeres 

que estudian bachiller en Navarra en modelo D; ven más televisión y leen más 

el periódico en euskera. Pero por otro lado, dentro de este universo, también 



49 

 

Aitor Garjon Irigoien 

 

son el género que más reconoce no ver televisión ni leer el periódico. De la 

opción no veo la televisión el 61,3% son mujeres; y de la opción no leo el 

periódico el 61,1% son mujeres. 
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ERANSKINAK: 

14.1 Inkesta: 

EUSKARAREN ERABILERARI BURUZKO NEURKETA  

1- Zentroaren kodea3  

IKASLEAREN PROFILA  

2- Sexua  

A. Emakumezkoa 

B. Gizonezkoa 

3- Adina  

 

4- Jaioterria  

A. Nafarroa  

B. EAE, Iparralde 

C. Estatua  

D. Atzerria  

 

5- Bizitokia (posta kodea)4  

6- Zein izan da zure etxeko hizkuntza haurtzaroan? 

A. Euskara  

B. Gaztelania 

C. Biak 

D. Beste hizkuntzaren bat  

 

 

 

 

                                                           
3
 Inkesta betetzeko oharrak orrialdean daukazu taula. 

4
 0 zenbakia jarri zure posta kodearen aurretik. Zalantzarik baduzu galdetu inkesta egiten duen 

pertsonari. 
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7- Zure amak badaki/bazekien euskaraz hitz egiten? 

A. Ongi  

B. Nahiko ongi 

C. Erdipurdi 

D. Hitz batzuk 

E. Ezer ez 

8- Eta zure aitak? 

A. Ongi  

B. Nahiko ongi 

C. Erdipurdi 

D. Hitz batzuk 

E. Ezer ez 

INTERNET ETA SARE SOZIALEN ERABILERA 

  

9- Zenbat erabiltzen duzu egunero Internet gutxi gorabehera? 

Jarri ezazu ordu kopurua bai ordenagailutik, bai mugikorretik erabiltzerakoan.  

A. Ordu 1 

B. 2 ordu 

C. 3 ordu 

D. 4 ordu 

E. 5 ordu 

F. 6 ordu 

G. 7 ordu edo gehiago 

10- Zenbat denbora daramazu Internet erabiltzen?   

A. Urte 1 

B. 2 urte 

C. 3 urte 

D. 4 urte 

E. 5 urte 
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F. 6 urte 

G. 7 urte edo gehiago 

11- Zer da Internet zuretzat? 

A. Nire egunerokotasunean behar-beharrezkoa den zerbait da 

B. Nik neure burua azaltzeko eremu bat da 

C. Nire harremanetarako behar dudan zerbait da 

D. Nire nortasuna indartzen duen eremu bat da 

E. Kontrolpean egoteko eremu bat da 

F. Erraz uko egin diezaiokedan zerbait da 

G. Arrisku bat da 

12- Zer maiztasunarekin erabiltzen duzu Internet ekintza hauetarako? 

12.a- Informazioa bilatzeko 

 

12.b- Txateatzeko 

 

12.c- Sare sozialak erabiltzeko 

 

12.d- Musika entzuteko 

 

12.e- Korreoak bidaltzeko 

 

12.f- Pelikulak ikusteko 

 

12.g- Korreoak bidaltzeko 

 

12.h- Apustuak egiteko 

 

12.i- Beste erabilpen batzuetarako (jolasteko, egunkaria irakurtzeko, bideoak 
ikusteko...) 

 

       Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Inoiz ez Oso gutxitan Batzuetan Askotan 

1 2 3 4 

 



56 

 

Euskararen erabilera sare sozialetan Nafarroako D ereduko batxilergoko ikasleen artean 

 

 

13- Zer maiztasunarekin erabiltzen dituzu honako sare sozialak? 

13.a- Facebook 

 

13.b- Twitter 

 

13.c- Tuenti 

 

13.d- WhatsApp 

 

13.e- Google+ 

 

Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Inoiz ez Astean behin Astean bi 

edo hiru 
aldiz 

Egunero 

1 2 3 4 

 

14- Euskaraz instalatuak dituzu honako aplikazio hauek? 

14.a- Bilatzaileetan (Google, Mozilla firefox, Google Chrome. . . ) 

 

14.b- Posta elektronikoan 

 

14.c- Facebook 

 

14.d- Twitter 

 

14.e- Tuenti 

 

14.f- WhatsApp 

 

14.g- Google+ 

Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Ez Bai 

1 2 
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15- Normalean, zer hizkuntza erabiltzen duzu honako baliabideetan murgiltzen 
zarenean? 

15.a- Bilatzaileetan (Google, Mozilla firefox, Google Chrome. . . ) 

 

15.b- Posta elektronikoan 

 

15.c- Facebook-en 

 

15.d- Tuentin 

 

15.e- Twitter-en 

 

15.f- WhatsApp-en 

 

15.g- Google+-en 

 

 

    Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Euskara Gaztelania Biak Ingelesa 

1 2 3 4 
 

16- Gustatuko litzaizuke euskarak Interneten presentzia handiagoa izatea? 

A. Bai 

B. Ez 

 

HIZKUNTZAREN ERABILERA EREMU EZ FORMALETAN 

17- Normalean, zein hizkuntzatan sentitzen zara erosoago honako egoeretan?  

 

17.a- Klasekideekin klasean hitz egiterakoan (aurrez aurre zaudenean) 

 

17.b- Klasekideekin klasetik kanpo hitz egiterakoan (aurrez aurre zaudenean) 

 

17.c- Klasekideekin WhatsApp bidez hitz egiterakoan 

 

17.d- Irakasleekin hitz egiterakoan 
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17.e- Instituto/ikastolako beste edonorekin hitz egiterakoan 

 

17.f- Auzoko lagunekin hitz egiterakoan 

 

17.g- Gurasoekin hitz egiterakoan 

 

 

          Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
 

 

18- Honako komunikabideak zein hizkuntzatan baliatzen dituzu?  

18.a- Telebista 

 

18.b- Egunkaria 

 

18.c- Irratia 

 

18.d- Pelikulak 

          Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
 

 

19- EtaInterneten bidez baliatzen dituzu?  

19.a- Telebista 

 

19.b- Egunkaria 

 

19.c- Irratia 

 

19.d- Pelikulak 

 

Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
EZ Bai 

1 2 

Euskaraz Gaztelaniaz Bietan 

1 2 3 

Euskaraz Gaztelaniaz Ez dut 
erabiltzen 

1 2 3 
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20- Zer hizkuntzatan egiten duzu honako egoeretan?  

 

20.a- Klaseko apunteak hartzerakoan 

 

20.b- Nota bat idazterakoan 

 

20.c- Posta elektroniko bat idazterakoan 

 

20.d- WhatsApp-eko mezu bat idazterakoan 

 

20.e- Txateatzerakoan 

 

20.f- Iruzkinak egiterakoan (agazkietan, beste iruzkin batzuetan. . . ) 

 

20.g- WhatsApp bidez agurtzerakoan 

 

20.h- Ezagunak zoriontzerakoan 

 

20.i- Solasaldi luze batean 

 

Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Gaztelaniaz 

bakarrik 
Gaztelaniaz 

gehiago 
Bietan Euskaraz 

gehiago 
Euskaraz 
bakarrik 

1 2 3 4 5 

 

 

21- Egoera hauetan nola hitz egiten duzu: euskaraz, gaztelaniaz edo bietan?   

 

21.a- Euskaraz egiten badidate erantzuten dut... 

 

21.b- Gaztelaniaz egiten badidate erantzuten dut... 

 

21.c- Mezu bat euskaraz jasotzen badut erantzuten dut... 

 

21.d- Mezu bat gaztelaniaz jasotzen badut erantzuten dut... 
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21.e- Edozein sare sozialetan iruzkin bat euskaraz badago erantzuten dut... 

 

21.f- Edozein sare sozialetan iruzkin bat gaztelaniaz badago erantzuten dut... 

 

Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Euskaraz Gaztelaniaz Bietan 

1 2 3 

 

22- Zer maiztasunarekin hitz egiten duzu gaztelaniaz honako egoeretan?  

 

22.a- Gurasoekin 

 

22.b- Anai-arrebekin 

 

22.c- Nire lagunekin 

 

22.d- Klasetik kanpo 

 

22.e- Klasekideekin atsedenaldietan 

 

22.f- Euskaldun bati WhatsApp bat bidaltzerakoan 

 

     Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Inoiz ez Batzuetan Askotan Beti 

1 2 3 4 

 

 

23- Ondorengo baieztapenekin zer zaude: kontra, ez alde ez kontra edo konforme? 

 

23.a- Euskaraz jakitea onuragarria izango beharko litzateke lana lortzeko 

 

23.b- Nire adineko jendeak gehiago hitz egin beharko luke euskaraz 

 

23.c- Denok egin behar dugu ahalegina euskara bizirik irauteko Nafarroan 
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23.d- Familia euskaldunek euskara gehiago erabili beharko lukete  

 

23.e- Nire adinekoek beti gaztelaniaz egiten dute, nahiz eta euskaraz jakin 

 

23.f- Errazagoa da beti gaztelaniaz hitz egitea 

 

 

Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Kontra Ez alde, ez 

,kontra 
Konforme 

1 2 3 
 

24- Zein hizkuntzatan hitz egiten duzu normalean?    

 

24.a- Lagunen artean 

 

24.b- Klasekideen artean 

 

24.c- Irakasleekin 

 

24.d- Gurasoekin 

 

24.e- Anai-arrebekin 

 

24.f- Erosketak egiterakoan 

 

24.g- Telefonoz hitz egiterakoan 

 

Erantzuteko, kode hauek erabil itzazu: 
Euskaraz Gaztelaniaz Bietan 

1 2 3 

 

25- Zer hizkuntzarekin identifikatzen zara gehiago? 

 

A. Euskararekin 

B Gaztelaniarekin 

C Ez batarekin, ez bestearekin 
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26- Zer proposatzen duzu euskararen presentzia sare sozialetan hobetzeko? 
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14.2 Erantzun orria: 
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14.3 Inkesta jarraibideak: 

INKESTA BETETZEKO OHARRAK 

 

� Inkesta hau Nafarroako Ikasleen euskararen erabilerari buruzko ikerketa 
baten atal bat osatzeko egiten da. Ikerketa, Euskarabidea eta NUPeko ikasle 
baten arteko elkarlanean dago oinarrituta. Galdetegian lagunduko du 
Nafarroako Administrazio Publikoko Institutua.  

� Nafarroan euskararen erabilera sare sozialetan nolakoa den jakitea da inkesta 
honen xedea alde batetik; eta bestetik erabiltzaile hauen profila ezagutzea: ama-
hizkuntza, jaioterria, ikastetxea, egoera... 

� Inkesta anonimoa da; ez da izenik jarri behar, ezta beste inolako datu 
pertsonalik ere.  

� Erantzunak erantzun orrian jaso behar dira, irudian adierazita dagoen moduan. 
Dena zenbakien bidez dago kodifikatua.  

� Ez tolestu edo markatu erantzun orria. 

���� Erabili boligrafo urdina edo beltza, eta ez arkatza edo antzekorik. 

� Kopuruak emateko orduan, zutabe guztietan zenbaki bana markatu behar da; 
hau da, bat unitateen zutabean, beste bat hamarrekoenean, beste bat 
ehunekoenean eta beste bat milakoenean (horrelakorik bada).  

Adibidez, 423 zifra adierazteko: 

 

 

����Ez ahaztu 0 zenbakia aurretik jartzen bizitokiaren galderan (bostgarren 
galderan) 

Galderaren batekin zalantzarik baduzu, irakasle zentroko arduradunari galdetu 
(maila, modulua, matrikularen prezioa…).  

� Zentroaren kodea jartzerako orduan hauek dira erabili behar dituzun kodeak: 
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 Alaitz BHI Amazabal 
BHI 

Aralarko 
Mikel 
Donea 

Institutua 

Askatasuna 
BHI 

Biurdana 
BHI 

1 2 3 4 5 
Donapea 

BHI 
Eunate BHI Iturrama 

BHI 
Lekaroz BHI Lizarraldea 

BHI 
6 7 8 9 10 

Mendillorri 
BHI 

Paz de 
Ziganda 
Ikastola 

San Fermin 
Ikastola 

Toki Ona  
Institutua 

Zizur 
Nagusia 

BHI 
11 12 13 14 15 

 


