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Laburpena. Egungo gizarteetan, geroz eta ohikoagoa da, egoera eleaniztun eta kultur anitzak topatzea.
Oro har, mundu mailako ikuspegitik gizarteak gero eta pluralagoak dira eta gaur egun nekeza da eleba-
kartasunaz edo kultur bakartasunez hitz egitea; nahiz eta errealitateak askotarikoak diren, geroz eta
gehiago gizarteak ere ele eta kultur anizdunak direlako. Testuinguru horretan, Ikerketa lan honen nahia
da, ikasleen praktika linguistiko (euskara, espainiera eta beste hizkuntza) eta kulturalak aztertzea da.
Zehatzago, euskararen erabilera eta euskal-kultur praktika nolakoak diren aztertu nahi da, eta praktika
horietan zein faktorek eragiten duten, baita etorkizunerako hizkuntza eta kultura plangintzarako egokiak
izango diren bideak urratzea ere.  • Hitz-gakoak: Hizkuntza-kultura aniztasuna, eskola kultur anitza, euska-
raren erabilera, euskal kultur praktika.

Abstract. In today’s society it is becoming increasingly normal to come across multilingual situations
and plural cultures. On the whole, from a global perspective societies are becoming increasingly plural,
and today it is difficult to speak about monolingualism or cultural isolation; even if realities are diverse,
because societies too are becoming more and more linguistically and culturally diverse. In that context
this piece of research sets out to study students’ language practices (Basque, Spanish and other languages)
and cultural practices. More specifically, it aims to examine what Basque use and Basque cultural practices
are like and see what factors influence these practices, and thus pave the ways for what would be appro-
priate language and cultural planning in the future. • Key words: Language-culture diversity, multicultural
school, Basque use, Basque cultural practice.
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SARRERA
y

Gaur egun, kalkulu gehienen arabera, 6.000 hizkuntza inguru hitz
egiten dira munduan. Kopuru hori zehaztea, ordea, auzi korapilatsua
da, hizkuntza asko eta asko dokumentatu gabe daudelako, eta gainera,
sarritan ez delako batere samurra hizkuntzen eta dialektoen arteko
mugak ezartzea (Amorrortu et al., 2004). Skutnabb-Kangasen (2000)
kalkuluen arabera, ahozko hizkuntza bat garatu duten komunitate
askotan eta askotan, oso litekeena da keinuko hizkuntza bat ere garatu
izana. Hortaz, 6.000 hizkuntza inguru ez, baizik eta 11.000 hizkuntza
inguru leudeke munduan, keinu-hizkuntzak kontuan hartuz gero.
Nolanahi ere, hizkuntza-aniztasun hori arrisku bizian dago, hizkuntza
gehienak (%95) gutxituak direlako, alegia, beren komunitatean ere beste
hizkuntza handiagoen menpe edo itzalean, ukipen-egoera ezegonkorrean,
bizi direlako. Skutnabb-Kangas (2000) ordea, hizkuntzen desagertzeaz
baino, hizkuntzen erailtzeaz ari da. Alegia, salbuespenak salbuespen,
hizkuntzak ez dira berez hiltzen, baizik eta gizakiaren zenbait ideologiaren,
erabakiren eta ekintzen ondorioa dira hizkuntzen desagertzeak.

Hizkuntzen bizi-iraupena gehienetan aniztasunarekin lotuta dago
zuzen-zuzenean. Hizkuntzek irauten duten neurri berean hizkuntza-
eta kultura-aniztasuna bermatuta egongo dira. Crystal-en (2007) arabera,
hizkuntzen aniztasuna animalien eta landareen aniztasuna defendatzen
diren modu berean defendatu behar da. Autore honen arabera, unifor-
metasunak ez bezala, aniztasunak espezieei luzaro irauteko aukera
ematen die. Alegia, aniztasun gabe, dela animaliei edo landareei dago-
kionez, dela hizkuntzei eta kulturei dagokionez, gizateriak ez du aurrera
egingo: aniztasun handieneko ekosistemak dira indartsuenak. Skut-
nabb-Kangas (2000) urrutirago doa, eta hizkuntza-aniztasuna balio duen
zerbait ez, baizik eta beharrezkoa den zerbait dela aldarrikatzen du.

Hizkuntza eta kultur-ukipen egoera Euskal Herrian (EH) ez da
berria, urte asko daramatza euskarak espainierarekin eta frantsesarekin
batera bizi-irauten. Egoera honetan hizkuntza berriak ere sartu dira,
eta Euskal Herria aniztasun horren adierazle ere bada. Etorri berrien
kopurua gero eta handiagoa da, eta nahiz eta oraindik beste zenbait lu-
rraldeekin konparatuz baxua izan (Katalunia, esaterako), hizkuntzen
eta kulturen presentzian eragin nabaria du. EHko kaleetan, euskara,
frantsesa eta espainiera ez ezik, bestelako hizkuntzak ere entzuten dira:
wolofera, errumaniera edo tamazight, adibidez. Uranga eta besteek
(2008) egindako ikerketan 100 hizkuntza zenbatu dira Nafarroa eta
EAEn (espainiera, frantsesa, ingelesa eta portugesaz gain). Hortaz,
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datu hauek ere garbi adierazten dute lurralde hauetan dagoen hizkuntza
aniztasuna. Egoera honetan, euskarak iraun dezan nahi bada, eta
bestelako hizkuntzak ere bere presentzia izan dezaten nahi bada, ho-
rretarako bideak urratu beharko dira

Euskal-eskola ere aniztasun horren adierazle da, azken urteetan
ikasle etorri berrien bilakaera nabaria izan da 34.921 izanik ikasle horien
kopurua (Eustat, 2012-2013 ikasturtea), eta ezin uka eskola ere erronka
handi baten aurrean dagoela. Euskararen normalizazioaren bidean
oraindik ere egiteko handia du eskolak, ikasleak elebidunak (eta eleanitzak
ere) izan daitezen. Hortaz, garrantzitsua izango da bide horretan
plangintza, proiektu, programa… egokiak garatzea, benetako elebitasun
hori lortzeko bidean. Bestalde, etorri berrien benetako integrazioa gerta
dadin, ezinbestekoa izango da etorri berriek bertako hizkuntzak barne-
ratzea, baina, aldi berean, beraien hizkuntza eta kultura ere neurriren
batean mantenduz. Eta hori sustatzeko pausoak eman beharko dira. 

AURREKARI TEORIKOAK
y

Gizarte inguru ezberdinetan, portaera linguistiko-kulturalak azaltzeko
egin dira hainbat ikerketa. Bide horretan autore asko izan dira, portaera
hauek azaltzeko nahiarekin eredu desberdinak garatu dituztenak. Baina
gure kasuan itsaso zabal horretatik eredu batzuk baino ez ditugu
aukeratu, ikerketa enpirikoa aurrera eramateko diseinatu dugun Eredu
Teorikoa osatzeko baliagarriak izan direnak. Nazioarteko mailan proposatu
diren ereduetan, batzuek ikuspegia bereziki alderdi psikosozialetan jarri
dute (Lambert,1974; Hamers & Blanck, 1983). Beste autore batzuek
alderdi psikopedagogikoetan (Mackey, 1976; Naiman eta besteak, 1978;
Gardner, 1985; Skehan, 1989; Garnder & McIntyre, 1993). Badira ere au-
toreak atentzioa bereziki ikuspegi soziologikoetan jartzen dutenak eta
hizkuntza gutxituaren biziberritzea helburu dutenak (Fishman, 1991).

Euskararen erabilera eta ezagutza aztertzeko eredu teorikoetan,
autore batzuk bereziki aspektu psikosozialak aztertzen dituzte (Sánchez
Carrion, 1987; Arratibel, 1999; Garcia, 2001). Beste batzuk ikuspegi psi-
kopedagogikoko alderdiak (Etxague, 1994 eta Luke, 2004). Badira ere,
autoreak ikuspegia gehiago alderdi soziolinguistikoetan jartzen dutenak
(Azurmendi eta besteak, 1996; Larrañaga, 2008; Martinez de Luna &
Suberbiola, 2008). Azkenik, badira ere autoreak hezkuntza eleanitzak
konparatzeko eredua eskaintzen dutenak (Cenoz, 2008).

Eredu desberdinetan erabiltzen den ikuspegiaren arabera azpimarratze
desberdinak egiten dira:
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•Ikuspegi soziopsikologikotik: alderdi soziodemografikoak eta sare
soziala azpimarratzen dute.
•Eskolarekin erlazionatzen diren alderdiak ere azpimarratzen dira
zenbaitetan: metodologia, gelako klima, gelako jarduerak…
•Alderdi psikosozialak: identitate etnolinguistikoa, jarrera, moti-
bazioak…
•Norbanako ezaugarriak ere azpimarratzen dira beste zenbaitetan:
autoestimua, konfiantza linguistikoa, inteligentzia…

Eredu gehienetan azpimarratzen diren alderdiak motibazioa eta ja-
rrerarekin erlazionatutakoak dira, nahiz eta beti ez diren batera aztertzen.
Gure testuinguruan ere identitateak garrantzia berezia hartzen du.

Bestalde, aipatu beharko litzateke ere azken ereduetan inportantzia
handia ematen zaiola ikuspegi psikopedagogikoari. Alabaina, ez dira
eredu asko aldagai kulturala oinarrizko faktoretzat hartzen dutenak
hizkuntzaren erabilera azaltzeko, nahiz eta gure testuinguruan badakigun
eragin hori nabarmena dela.

HIZKUNTZEN ERABILERA ETA KULTUREN PRAKTIKAK
AZALTZEKO, PROPOSATZEN DEN EREDU PSIKO-SOZIO-
LINGUISTIKO-KULTURAL-PEDAGOGIKOA
y

Hizkuntzen erabilera eta kulturen praktika azaltzeko ikerketarako pro-
posatzen dugun eredua deskribatuko dugu ondorengo lerroetan. Pro-
posatzen dugun ereduak (Berasategi, 2014), eskola testuinguruan dauden
ikasleen (autoktonoen eta etorkinen) euskararen erabilera eta euskal
kultur praktika azaltzea du helburu. Eredua ondorengo alderdi eta
aldagai motengatik osatuta dago (1. Eredua): 

1. Soziodemografikoak: sexua, ikasketa maila, ikastetxe mota, eredu
linguistikoa, ikastetxeko etorkin proportzioa, jatorria, eta gurasoen
maila sozioekonomikoa eta kulturala.
2. Linguistiko kulturalak: hizkuntza gaitasuna, hizkuntza erabilera,
kultura ezagutza eta kultura praktika.
3. Psikosozialak: harreman sarea, jarrera, motibazioa eta identitate
etnolinguistikoa.
4. Psikopedagogikoak: 1) gelako klima: ikaskideekin harremanak
eta afektibitatea: ikastetxean nola sentitu, poza bizitza pertsonalarekin
eta EAEn bizitzearekin, jarrera klasean, emaitza akademikoak, gu-
rasoen laguntza, eta 2) euskara eta euskal kultura lantzeko eskolan
proiektua izatea.
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Adierazitako lau alderdi hauetan jasotzen ditugun aldagaiak, eta
hizkuntzen eta kulturen erabilera aldagaien artean, artekotasuna dagoela
edo elkarreragina dutela, jakinda, nahiago izan dugu helburua azaltzeko,
alderdi hauen artean ibilbide konkreturik ez adieraztea ikerketa aurretik,
gure Ereduan, baizik eta hori lortzen dugun heinean emaitzetarako utzi. 

1. Eredua. Hizkuntza eta kultur portaerak azaltzeko, ikerketan erabilitako eredu
soziodemografiko-psiko-sozio-linguistiko-kultural-pedagogikoa (HIKUP)
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METODOLOGIA
y

Ikerketa honetan, ikasleen praktika linguistikoak eta kulturalak nolakoak
diren jakiteko asmoz, eta euskararen eta euskal kulturaren praktikan
eragiten duten faktoreak aztertzearren, galdera ireki eta itxiez osatuta
galdetegi bat erabili dugu, metodologia kuantitatibo eta kualitatiboan
oinarrituz. Artikulu honetan, azterketa kuantitatiboko datu nagusi
batzuk baino ez ditugu aurkeztuko, zehazki, ikasleen hizkuntza praktikak
eta hizkuntza zein kultura praktikekin erlazionatzen diren aldagaien
inguruko datuak eskainiko ditugu. 

Ikerketa-lanerako erabili dugun galde-sorta atal teorikoan propo-
saturiko 1. Ereduan oinarrituta dago. Galde-sorta hau, aurretik Donostiako
DBHko 2. maila eta 4. Mailako ikasleekin erabili da (Berasategi & La-
rrañaga, 2014; Larrañaga et. al, 2010). 

Ikerketa honetako atal kuantitatiboa aztertzeko metodologia des-
kribatzailea eta korrelaziozkoa erabili da. Galdera ireki zein galdera
itxien analisirako SPSS 20.0 programa erabiliz.

Lagina

Ikerketa lan honen lagina Bilboko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
2. eta 4. mailako 989 ikasleek osatu dute. Datuak, 2010-2011 eta 2011-
2012 ikasturtean zehar bildu dira. Ikasle hauen %53 mutila da eta %47
neska. %57 Derrigorrezko laugarren mailan ikasten dago eta %47 De-
rrigorrezko bigarren mailan. Ikasle horien gehiengoa, %62 ikastetxe
publikora doa, %19 itunpeko-ikastolara eta %19 itunpeko-erlijiosora.
Ikasleen gehiengo D ereduan ikasten dago %57,4 , %21,3 B ereduan eta
%15,1 A ereduan. Ikasle horien gehiengoa erdibideko (%47,8) edo
etorkin kopuru baxua duen ikastetxeetara doa (%37,9).

Ikasle horien jatorriari dagokionez, gehiengoa Bilbotarra da %81,5.
Europako beste herrialde batetik datozenen kopurua %1,8koa da eta
Europatik kanpo datozenen kopurua %12,8koa.

EMAITZAK
y
Zein hizkuntza erabiltzen dute ikasleek esparruz esparru, eta
harremanik ba al da praktika horien eta jatorriaren artean

Ikasleen praktika linguistikoen eta jatorriaren artean harremanik baden
egiaztatzeko, Khi karratuaren froga erabili dugu. Ikasleek jatorriaren
arabera aipatutako lau esparruetan zein hizkuntza erabiltzen duten
agertzen da 1. Taulan.
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1. Taula. Ikasleek hainbat esparrutan egiten duten hizkuntza, ikasleen jatorriaren
arabera (I)

Lagin orokorrari dagokionez, esan daiteke ikasleek batez ere eskolan
erabiltzen dutela euskara (%51,2), eta erabilera hori jaitsi egiten da
eskolatik urruntzean garen heinean, eta espainieraren erabilera nabarmen
igotzen da; %96,2k eskolako atarian espainieraz egiten du, familian
%85,8k espainieraz eta %93,9k lagunartean espainieraz.

Taldeen arteko konparazioan (autoktonoak eta etorkinak) ikusten
denez, autoktonoak dira euskara gehien erabiltzen dutenak; batez ere,
eskolan erabiltzen dute euskara (%57,5). Gainerako esparruetan (eskolako
atarian, familian eta lagunartean), nabarmen jaisten da euskararen era-
bilera, eta igo egiten da espainierarena. Etorkinen kasuan ere, eskola
eremuan erabiltzen da euskara gehiago, nahiz eta honen erabilera
baxua izan (%17,2). Aipatzekoa da, autoktonoen kasuan ere, euskararen
erabilera hutsala dela, eskolaz bestelako esparruetan.

Beste hizkuntzei dagokionez, ikus daiteke familia dela arnasgunea, eta
bertan erabiltzen dituztela gehien hizkuntza horiek. Etorkinak dira, familia
testuinguruan, beste hizkuntzak gehien erabiltzen dituztenak (%21,9). Fa-
miliatik kanpoko esparruetan erabilera hori behera egiten du. Hizkuntza
horien erabilera zertxobait ageri da lagunartean (%5,8) eta eskolako atarian
(%3,6), aldiz, erabilera hori nabarmen jaisten da eskolan (%0,7).
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Ikasleen euskararen erabilera eta euskal kultur praktika,
eta aldagai desberdinen arteko harremana

Ikasleen euskararen erabilera eta euskal kultur praktika, eta aldagai so-
zio-demografikoak

Ikasleen euskararen erabileran, aukeratutako aldagai soziodemo-
grafikoen arabera desberdintasunik dagoen ikusteko, Kruskal-Wallisen
froga eta Mann-Whitneyren U froga erabili ditugu (2. Taula).

2. Taula. Ikasleen euskararen erabilera orokorra, aldagai soziodemografikoen arabera
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Hala, esan daiteke Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailan
dauden ikasle autoktonoek euskara gehiago erabiltzen dutela 4.
mailakoek baino. Itunpeko ikastoletan edo publikoan dauden ikasleek
euskara gehiago erabiltzen dute, itunpeko erlijiosokoek baino. D ereduan
dauden ikasleek erabiltzen dute gehien euskara, ondoren B ereduan
daudenek, eta, azkenik, A ereduan ezer gutxi. Etorkinen %5etik beherera
duten ikastetxeetako ikasleek erabiltzen dute euskara gehien. Gurasoen
ikasketa-maila zenbait eta handiagoa izan, orduan eta altuagoa da
seme-alaben euskararen erabilera. Azkenik, gurasoen lan motari dago-
kionez, goi mailako edo erdi-mailako lanpostuak dituzten gurasoen
seme-alabek erabiltzen dute euskara gehien.

Ikasle etorkinen kasuan, euskararen erabilerari dagokionez, des-
berdintasun esanguratsuak dira ondorengo alderdien arabera: ikaske-
ta-maila eta eredu linguistikoa. Hala, Kasu horretan ere, Derrigorrezko
Bigarren Hezkuntzako 2. mailan eta D ereduan dauden ikasle etorkinek
erabiltzen dute euskara gehien. Aipatu behar da ikastetxe motari eta
ikastetxeko etorkin kopuruari dagokionez, desberdintasunak ez direla
izan esanguratsu, baina kontuan izan behar da ez dagoela aztertutako
laginean ikasle etorkinik Itunpeko-ikastolan eta gutxi direla ere etorkin
kopuru baxuko zentroetan dauden ikasleak, eta horrek datuak esanguratsu
ez izatean eragina izan dezake.
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Ikasleen euskararen erabilera orokorra eta euskal-kultur praktika oro-
korra, eta aldagai psikosozial eta psikopedagogikoen arteko harremana

Euskararen erabilera orokorra eta euskal kultur praktika orokorra,
eta aldagai linguistiko-kulturalen (euskararen ezagutza, euskal kulturaren
ezagutza eta euskal kulturaren praktika), psikosozialen (harreman
sareak, identitatea eta hizkuntza zein kulturarekiko jarrera eta motibazioa)
eta psikopedagogikoen (poza bizitza pertsonalarekin eta EAEn bizitze-
arekin, ikastetxean nola sentitzen diren, ikaskideekin duten jarrera,
klasean duten jarrera, emaitza akademikoen gaineko balorazioa, gurasoek
eskolako lanetan ematen dieten laguntza) artean harremana ote dagoen
aztertzeko, Pearsonen korrelazioak burutu ditugu (3. Taula).

3. Taula. Euskararen erabilera orokorra eta euskal kultur praktika orokorrarekin
erlazionatzen diren aldagaiak (r≥0,400) 
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Euskararen erabilera orokorrarekin altuen erlazionatzen diren al-
dagaiak aztertutako taldeetan (lagin osoa, ikasle autoktonoak eta ikasle
etorkinak), alderdi linguistiko-kulturalekin erlazionatuta daude. Eus-
kararen ezagutza maila eta euskal kultur praktika dira euskararen
erabilera orokorrarekin altuen erlazionatzen diren aldagaiak. Ondoren,
jarrera alderdiekin erlazionatutakoak (euskara ezagutu nahia) eta iden-
titatearekin erlazionatutakoak (euskaldun sentitzea) lirateke altuen er-
lazionatzen direnak euskararen erabilera orokorrarekin.

Euskal kultur praktika orokorrarekin altuen erlazionatzen diren al-
dagaiak aztertutako taldeetan (lagin osoa, ikasle autoktonoak eta ikasle
etorkinak), alderdi lingusitiko-kulturalekin erlazionatuta daude (euskal
kulturaren ezagutza eta euskararen erabilera orokorra). Ondoren, jarrera
alderdiekin erlazionatutakoak (euskal kultura ezagutu nahia).

Ondorioz, esan daiteke, bai euskararen erabilera orokorrean eta bai
euskal kultur praktikaren kasuan, hizkuntzaren kasuan (hau da, eus-
kararen erabilera orokorrean), hizkuntza horren ezagutzak, hizkuntza
horren erabileran eragiten duela, eta alderantziz ere bai. Kulturaren
kasuan ere, kultura horren ezagutzak kultura horren praktikan eragiten
du, eta baita alderantziz ere. Hortaz, ezagutza eta praktikaren arteko
harremana argia gertatzen da, bai euskararen kasuan eta bai euskal
kulturaren kasuan. 

Hizkuntza eta kulturaren arteko harremana ere argia da. Euskararen
erabilera orokorrean, euskal kultur praktikak eragiten du. Era berean,
euskal kulturaren praktikan euskararen erabilerak eragiten du.Hori
dela eta argi geratzen da, kasu honetan ere, euskararen erabilera eta
euskal kultur praktikaren artean dagoen zentzu biko harremana.

Jarrerazko alderdiak (euskara eta euskal kultura ezagutu nahia) ere
garrantzitsuak dira, bai euskararen erabileran eta baita euskal kulturaren
praktikan ere.

Aztertutako aldagai psiko-sozio-lingustiko-kultural-pedagogikoen
artean, ikus daiteke bereziki alderdi lingusitiko-kultural eta psikosozialen
(jarrera eta identitatea) barruan aztertutako aldagaiak direla Bilboko Derri-
gorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailako eta 4. mailako ikasle hauen eus-
kararen erabilera orokorra, edo euskal kultur praktikarekin ere altuen erla-
zionatzen direnak. Hortaz, baieztatu egiten da, partzialki behintzat, 1.
ereduan aurreikusten genuena. Alderdi psikopedagogikoan, euskara eta
euskal kultura sustatzeko Proiektua da, hau duten eskoletan, eragin handiena
duena euskararen eta euskal kulturaren ezagutzan eta erabileran ere.

1 Eredu honetan, aldagai sozio-demografiko-psiko-sozio-linguisti-
ko-kultural-pedagogikoek parte hartzen dute euskararen erabilera eta
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euskal kultur praktika azaltzeko nahiarekin. Hala, eredu horretan au-
rreikusten genuen jada aldagai linguistiko-kulturalak edo psiko-sozialak
erabilera edo praktika horiek azaltzen lagunduko zuten alderdiak
izango zirela. Korrelazioen bidez, ikusi dugu bereizki alderdi linguisti-
ko-kulturalen garrantzia, baina honek ez du esan nahi beste aldagaiek
ere euskararen erabileran edo euskal kulturaren praktikan eragiten ez
dutenik, aurreko analisietan aditzera eman den moduan. 

Horrela, ikerketa honen arabera lortutakoa, ondoko 2. Eredu honetan
jasotzen da: proposatzen dena ere bere aplikaziorako, antzeko testuin-
guruko hezkuntzan.

2. Eredua. Hizkuntza eta kultura praktikak azaltzeko, diziplinarteko eredua (HIKUDIE)

ONDORIOAK ETA EZTABAIDA
y

Ikerketa honetan parte hartu duten gazteak ez dira testuinguru oso
euskaldun batean bizi (Bilbon). Gehienek ez dute etxetik euskara jaso,
eta eskola bihurtzen zaie, kasu gehienetan, euskara ikasteko gune es-
trategiko eta eraginkor ia bakarra. Ikasle etorkinen eta autoktonoen
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artean aldea nabaria da euskararen erabilerari dagokionez, azken horien
kasuan nabarmen jaisten baita euskararen erabilera. Ikasle horientzat,
era nabariagoan, eskola bihurtzen da euskararen erabilerako gune bakarra.
Baina ikusi dugu eskolak bere mugak dituela, izan ere, eskolatik aldentzean,
erabilera hori nabarmen jaisten baita. Euskararen erabilerak babesa duen
gunean erabiltzen dute euskara gazteek, eta gune honetatik aldentzean,
gizartean, eta kasu honetan Bilbon, nagusi den espainieraren erabilerara
jotzen dute. Egoera horri aurre egiteko, garrantzitsua litzateke ikasleen
euskararen erabilera bultzatzeko, eta ahozkotasuna lantzeko, guneak za-
baltzea, dauden solasaldi guneez baliatuz eta berriak sortuz, eta bide
horretan, eskolaz kanpoko jarduerak izan daitezke jomugetako bat. 

Eskolak duen euskalduntzeko ahalmena, etorkinen kasuan zaildu
egiten da, izan ere guk aurkeztu ditugun datuek, zein aurretik egindako
hainbat ikerketek ere, erakutsi dute, ikasle etorkinen euskararen ezagutza
eta erabilera autoktonoena baino nahiko baxuagoa dela (Ibarraran &
besteak, 2007; Etxeberria Elosegi, 2008). Hainbat ikerketak ere aditzera
eman dute, aldagai sozio-demografikoek eragina dutela ikasle autoktono
zein etorkinen euskararen erabileran (Etxague, 1994; Larrañaga, 1996;
Arratibel, 1999; Garcia, 2001; Etxeberria & Elosegi, 2008; Arrue-ED,
2011…) besteak beste: eredu linguistikoak, ikastetxe motak eta ikastetxeko
etorkin kopuruak duen eragina. Zentzu horretan, eta aztertutako
laginean ikusi ahal izan dugun bezala, etorkinen kasuan gutxi dira D
ereduan matrikulatuta daudenak, baita itunpeko-ikastoletara edo etorkin
kopuru gutxiko zentroetara doazenak. Horren aurrean, garrantzitsua
litzateke, eta honek duen eraginaz oharturik, egoera horri aurre egiteko
neurriak jartzea.

Gure ikerketan ikusi dugu kultura ezagutza zein praktikak duen
garrantzia hizkuntzen eta zehazki euskararen erabilerako. Baina
eskoletatik egiten al dira jarduera eta programa zehatzak kulturak lan-
tzeko? Galdera horri erantzutea litzateke lehengo pausoa, baina erantzuna
ezezkoa den kasuetan, neurriak hartu beharko lirateke eta tokian tokiko
programa zein jarduerak diseinatu. Bide horretan garrantzitsua izango
da eskoletatik hizkuntza gutxituekiko zein kultura gutxituekiko begi-
runean oinarritutako gizarte eleaniztun baterako ikuspegia sustatzea. 

Hizkuntza edo kulturen irakaskuntzarekin batera garrantzitsua
izango da hizkuntza zein kulturekiko jarrera eta motibazio positiboak
garatzea. Ikusi dugun bezala, jarrera eta motibazioak ere hizkuntzaren
zein kulturaren praktikaren aurresate garrantzitsu dira. Hortaz, ga-
rrantzitsua litzateke ere eskolatan jarrera eta motibazioaren gaia era
planifikatuan jasotzea, eta curriculumaren barruan eduki beharko
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lukeen tokia aitortzea, eta horiek gelan aurrera eramateko unitate di-
daktikoak sortzea, neurriren batean. 

Bukatzeko, eskolako alderdiari eta alde didaktikoari eman nahi ge-
nioke ere bere garrantzia, jakina baita, metodologiak, ikasgelako
jarduerak, gelako klimak, curriculumak … eragina dutela hizkuntzaren
erabileran (Gardner, 1984; Skehan, 1989; Allard & Landry, 1992; Gardner
& MacIntyre, 1993; Etxague, 1994; Luque, 2004; Cummins 2005; Coelho,
2006). Bide horretan garrantzitsua izango da metodologia kooperatiboak,
eta ahozkotasuna lantzera bideratuta dauden metodologiak erabiltzea.
Garrantzitsua izango da ere, hezkuntza administraziotik laguntza es-
kaintzea, beharrezkoak diren bitarteko, formazio eta aholkularitza
eskainiz, eskolako hizkuntza proiektua benetako bitarteko baliagarri
bat bihur dadin. Bestalde, ezinbestekoa izango da bide luze zein aberats
horretan, komunitate guztiaren inplikazioa, eta bereziki guraso eta
ikastetxe artean elkarkidetza bultzatzea. l
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