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laburpena. artikulu hau hiznet hizkuntza plangintza graduondorako egindako egitasmo batean
oinarrituta dago, olatz altunaren gidaritzapean burutua. eta euskararen indarberritzearen erronka na-
gusia erabilera bilakatu den honetan, horren gaineko ezagutzari ekarpen bat egiteko ahalegin bat da;
ahalegin xumea, bere mugez eta hutsuneez jakitun, baina, aldi berean, orain arteko ikerketen hainbat
muga gainditu eta hutsuneak betetzeko grina duena. horregatik, lan honek, nahiz eta gune geografiko
jakin batean -hondarribian- kokatu, edonorako baliagarria izatea du helburu: ikerlan honen balioa ez
dago ematen dituen emaitza edo datuetan, bere benetako balioa hizkuntzen erabilera neurtzeko eskaintzen
duen ikuspegi berrian datza. • Hitz gakoak: hizkuntza-erabilera osoa, denbora-esparruak, jardun-motak, me-

todologia berria.

abstract. this paper is based on a project developed for the hiznet postgraduate degree in language
planning, led by olatz altuna. given that language use has become the main challenge in the basque
language revival process, the paper aims to make a contribution to the knowledge accumulated in this
specific field. while it is a small-scale effort, with limitations and shortcomings, it nevertheless overcomes
some of the limits of past research and aims to fill in some of the gaps detected. to this end, although the
study focuses on a specific geographical area (the town of hondarribia), the aim is to ensure that it can
be applied anywhere, since its value lies not in the results or data presented, but rather in the new met-
hodology it offers for measuring language use. • Key words: comprehensive language use, time-domains,

types of activity, new methodology.
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1. SARRERA

y

azkenaldian asko hitz egiten da euskararen erabileraz, zenbait datu ere
ematen dira horren inguruan, eta, are gehiago, jendeak ere izaten ditu
bere inpresioak eta egiten ditu auto-diagnostikoak: “ni euskaraz bizi
naiz”, “nik euskara gutxitan erabiltzen dut”… baina beti izaten dira in-
tuizioz eginak, ez dakigu zehatz-mehatz gure erabilera zenbatekoa den
eta, horregatik, ikerketa honen abiapuntua oinarrizko galdera horri eran-
tzuna emateko saiakera bat da: zenbat bizi gara euskaraz? edo beste era
batera: zenbat denboraz erabiltzen dugu euskara egunean zehar?

erabileraren inguruan egiten diren ikerketa nagusiek ez diote zehazki
galdera horri erantzuten: edo aztergai mugatuago bat dute, edo beste-
lako irizpide batzuk erabiltzen dituzte. esaterako, hizkuntzen kale-
erabileraren neurketak kalean zenbat euskara entzuten den neurtzen
du, baina ez du argitzen jende horrek euskara zenbat erabiltzen duen,
entzuna izan den unean zerabilen hizkuntza baino ez. era berean, in-
kesta Soziolinguistikoak bai jasotzen du euskaraz zenbat egiten duen
jendeak, baina eremu eta solaskidearen arabera. hala, non eta norekin
zenbat euskara egiten den neurtzen du, baina eremu edo solaskide ba-
koitzarekin igarotako denbora zenbatekoa den jakin gabe, eta, beraz,
jende horrek euskaraz zenbat denboraz jarduten duen argitu gabe. 

hori guztia dela-eta, uste dut oso interesgarria izan daitekeela erabilera
denboraren ikuspegitik aztertzea; batetik, hizkuntza bat erabiltzen igaro-
tzen dugun denborak eragin zuzena duelako hizkuntza horretan aritzeko
ohituran eta gaitasunean, eta horiek, era berean, erabileran bertan; bestetik,
errealitateari bestelako toki berri batetik begiratzea baliagarri izan daite-
keelako, gainerako ikerketek ematen ez duten informazioa lortze aldera.

hala ere, argi izan behar da lan hau hasierako hurbilpen edo saiakera
bat baino ez dela -esperimentu bat, nahi bada-, eta baliagarria izango
dela, bere mugak aintzat hartuz, etorkizunerako ikerbide berriak ireki
eta hobetua izateko proposamentzat hartzen den heinean.

2. AURREKARIAK

y

Sarreran zerbait aipatu badut ere, ikerketa honen helburuak eta erabiliko
dudan marko teorikoa azaldu aurretik, ezinbestekoa da euskararen era-
bileraren inguruan orain arte egin diren neurketa nagusiak zertan dau-
tzan argitzea: hizkuntzen kale-erabileraren neurketa eta inkesta So-
ziolinguistikoa.1
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Hizkuntzen Kale-erabileraren Neurketa

ikerketa hau lehen aldiz euskararen kultur batzordeak egin zuen (Sia-
deco enpresaren eskutik) 1989an, eta ordutik hona 4 edo 5 urtean behin
egin izan da: 2001 urtera arte 4 urtean behin, eta handik aurrera 5 urtean
behin (ikerketa egiteko ardura Soziolinguistika klusterrak hartu zue-
netik, hain zuzen ere). euskal herri osoan egiten da, hainbat udalerritan
(biztanleria eta euskaldun kopurua irizpidetzat hartuta), eta 1989tik
hona aldaketa batzuk izan baditu ere, funtsak berdina izaten jarraitzen
du. azkena iaz egin zuten, 2016an, eta orain gutxi eman dira argitara
euskal herri osoko emaitzak.

izenak iradokitzen duen bezala, aztergaia edo neurtzen duena honakoa
da: hizkuntzen ahozko kale-erabilera. horrek esan nahi du: batetik, ka-
leko eremura mugatzen den neurketa dela, hau da, ez du espazio itxie-
tako erabilerarik neurtzen (tabernak, dendak edo etxea, esaterako); bes-
tetik, ahozkoa baino ez duela jasotzen, idatzizkoa kanpo utziz (kartelak,
adibidez), hau da, jendeak kalean dituen hizkuntzazko hartu-emanak
soilik jasotzen ditu. hain zuzen ere, horiek oso esanguratsuak dira, or-
duan baita, jendea hizkuntza erarik “naturalenean” erabiltzen ari den
unea: bat-bateko eta eguneroko elkarrekintza arruntetan.

baina kale-neurketaren alderdirik aipagarriena metodologikoa da2; izan
ere, behaketa zuzena da erabiltzen den teknika, hau da, datuak jasotzen
dituenak -neurtzaileak- ez dio inori ezer galdetzen, ez du inkestatzaile
lanik egiten, baizik eta kalean dabilen jendea behatzen du eta horien elka-
rrizketak neurtzen ditu haiekin elkarrekintzarik izan gabe. horrek bi gauza
esan nahi ditu: bata, elkarrizketak, eta ez pertsonak, direla analisi unitatea
(nahiz eta elkarrizketetako partaideen kopurua ere jasotzen den neurkete-
tan); eta, bestea, inkestetan ez bezala, emaitza ez dagoela ikerketa-objek-
tuaren, hau da, ikertuak diren pertsonen subjektibotasunaren menpe, eta
horrek balio handia du emaitzen fidagarritasunari begira. halaber, behaketa
horietan, elkarrizketetako hizkuntzaz gain, bestelako informazioa ere jaso-
tzen da, hala nola solaskideen adina, sexua, kopurua eta haurren presentzia. 

hona ikerketaren emaitzetatik ateratako ondorio nagusiak, gain-gaine-
tik: euskal herrian euskararen kale-erabilera %12,6koa izan zen 2016an,
nahiz eta eremu batetik bestera alde handiak egon (adibidez, gipuzkoan
%31,2koa da); oro har, zenbat eta gazteagoa izan, orduan eta erabilera
altuagoa; adinekoetan izan ezik, emakumeek gizonezkoek baino gehiago
erabiltzen dute euskara kalean; eta umeen presentziak eragin handia
du erabileran, haurrekin nabarmen egiten duelarik gora.3
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azkenik, ikerketa honen eremu geografikoarekin bat datorrenez eta be-
rri-berria denez, ezin aipatu gabe utzi hondarribian 2016an egindako
hizkuntzen kale-erabileraren neurketak emandako emaitza esangu-
ratsuenak: euskararen kale-erabilera hondarribian %24,6koa da, gi-
puzkoako batez bestekotik behera (nahiz eta ezagutza handiagoa izan
hondarribian) eta erabilera isotropikoa baino baxuagoa4; erabilerarik
altuena haurren artean ematen da eta baxuena, berriz, gazteen artean
(nahiz eta hauek diren ezagutza maila altuena dutenak, %85,6koa); se-
xuen artean ez dago alderik; eta haurren presentziarekin erabilera %46ra
igotzen da.5

Inkesta Soziolinguistikoa

ikerketa hau ere bost urtean behin egiten da, eta lehena 1991 urtean
egin zuten, eta azkena, 2016an. inkesta hau eusko Jaurlaritza, nafarro-
ako gobernua eta euskararen erakunde publikoaren elkarlanaren bidez
burutzen da; horrela, euskal herria bere osotasunean aintzat hartzen
duen lan bat da hau ere.

inkesta Soziolinguistikoaren ikergaiak, aurrekoarekin alderatuta, esparru
zabalagoa hartzen du: lehenik, hizkuntza gaitasuna neurtzen du, hau da,
euskararen ezagutza-maila; bigarrenik, transmisioa, hots, zenbatekoa den
belaunez belauneko euskararen transmisio-maila; hirugarrenik, hizkun-
tzaren erabilera, alegia, jendeak, solaskide eta eremuaren arabera, zenbat
erabiltzen duen euskara (baita gaztelania eta beste hizkuntzak ere); eta,
laugarrenik, euskararen erabilera sustatzeari buruzko jarrerak, hau da,
biztanleriaren zenbatekoa dagoen euskara sustatzearen alde ala kontra.

horiek guztiak neurtzeko metodologia kuantitatiboa erabiltzen da eta,
izenak dioen bezala, datu-bilketa inkesta teknikaren bidez egiten da.
hortaz, inkesta Soziolinguistikoaren analisi unitatea norbanakoak dira
(zehazkiago, 16 urte edo gehiagoko elebidun eta elebakarrak), eta datuak
norbanakoei egindako galdeketen bidez jasotzen dira. horrek esan nahi
du, kale-neurketetan ez bezala, inkestatzailearen eta aztergai den ob-
jektuaren arteko elkarrekintza zuzena dagoela eta erantzunak inkesta-
tuen subjektibotasunaren menpe daudela, hau da, fidagarritasuna in-
kestan parte-hartzen dutenen “zintzotasunaren” araberakoa izango
dela. alde horretatik, kale-neurketak emaitza fidagarriagoak eskaintzen
ditu, baina, era berean, mugatuagoak. inkesta Soziolinguistikoak askoz
ere informazio gehiago lortzea ahalbidetzen du: hizkuntza-erabilera
eremuz eremu neurtzen da (etxea, lagunartea…) eta eremu bakoitzean
solaskideen arabera (senar-emazte, seme-alaba…). gainera, horiez gain,
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beste aldagai asko hartzen dira kontuan: adina, sexua, hizkuntza-gaita-
suna, 1. edo 2. hizkuntza, erraztasun erlatiboa, euskaldun dentsitatea
eremu bakoitzean…

bukatzeko, neurketa hauetan ateratako emaitza esanguratsuenak aipatuko
ditut. lan honetan, azterketa eremua hondarribia denez, eaeko 2016ko
datuak hartu ditut kontuan6: biztanleriaren %30,6k erabiltzen du euskara,
horietatik %20,5ek gaztelania bezainbeste edo gehiago (“erabilera trinkoa”
deiturikoa7); erabilera-eremu guztietan egin du gora erabilerak (etxean,
eremu hurbilean eta eremu formalean), eta bereziki udal eta osasun zer-
bitzuetan; eta zenbat eta gazteagoak izan, erabilera handiagoa da (orain
25 urte aurkakoa zen). halaber, interesgarria da erabilera baldintzatzen
duten faktore nagusienak zein diren jakitea (2016ko txosten osoaren faltan,
datu hauek 2011ko inkesta Soziolinguistikotik atera dira): hizkuntza ho-
rretan (euskaraz ala erdaraz) aritzeko erraztasuna, batetik; eta, bestetik,
euskaldunen dentsitatea harreman-sarean (etxean, lagunartean…).8

3. HELBURUAK

y

aurretiaz dagoen bibliografia aztertu eta gero, eta ikerketaren abiapun-
tua kontuan hartuta, hona helburuak:

Helburu nagusia

hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunen hizkuntza-erabilera
osoa, hau da, ahozkoa zein idatzizkoa, ekoizlea zein hartzailea, zenba-
tekoa den neurtzea.

era berean, helburu nagusi hori beste helburu zehatzagotan banatzen da:

Helburu zehatzak

— hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunek egunean zehar
euskaraz (ahozkoan zein idatzizkoan, ekoizlean zein hartzailean)
zenbat denboraz jarduten duten zehaztea.
— euskararen erabilera bi ardatz nagusitan, jarduera-motan (hitz
egin, entzun, idatzi eta irakurri) eta denboraren banaketa-esparrue-
tan (lanorduak, aisialdia…), nola banatzen den aztertzea.
— euskararen erabilerak bestelako aldagai batzuekin (sexua, adina,
lehen hizkuntza…) nolako harremana duen aztertzea.
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4. MARKO TEORIKOA

y

euskararen erabilerari buruzko neurketa nagusien ezaugarriak aztertu
eta ikerlan honen helburuak definitu ondoren, ordua da, ikerketa horie-
tatik jasotako informazio eta irakaspenak kontuan hartuta, ikerlan honen
helburuak lortzeko baliagarri izango den marko teorikoa definitzeko.

horretarako, ezer baino lehen, helburu nagusia ekarriko dut gogora:
“hondarribiko 16 urtetik gorako euskaldunen hizkuntza-erabilera osoa,
hau da, ahozkoa zein idatzizkoa, ekoizlea zein hartzailea, zenbatekoa
den neurtzea”. bertan, batetik, ikerketa-objektua zehazten da, “honda-
rribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunak”; eta, bestetik, aztergaiari
buruzko bi hitz-gako daude, ikerketaren ardatz direnak: hizkuntza-era-
bilera osoa eta zenbatekoa.

ikerketa objektuari dagokionez, hondarribian bizi diren eta euskaraz
dakiten pertsonak izango dira aztertuko ditugunak; ez du zentzurik -
emaitza jakina da- euskaraz ez dakitenen euskararen erabilera aztertzea,
erabiltzeko ezagutza izatea ezinbestekoa baita. era berean, arrazoi ope-
ratiboak direla-eta (aurrerago aipatuko den Denbora-Aurrekontuen In-
kestan hala egiten delako, besteak beste), 16 urte edo gehiagokoak soilik
hartuko dira kontuan. laburbilduz, 16 urtetik beherakoak eta euskaraz
ez dakitenak ikerketa honetatik kanpo geratuko dira.

eta aztergai diren hizkuntza-erabilera osoa eta zenbatekoa hitz-gakoei da-
gokienez, joan nadin banan bana:

lehenik eta behin, zeri deitzen diogu hizkuntza-erabilera osoa? edo, has-
teko, zeri deitzen diogu hizkuntza-erabilera? eusko Jaurlaritzak argitara-
tutako Soziolinguistika hiztegian hala definituta dator: “hizkuntza-
erabilera (es uso lingüístico, uso de la lengua; fr usage de la langue,
usage linguistique; en language usage): pertsona batek hizkuntza edo
hizkuntza barietate baten bitartez, ahoz edo idatziz, komunikatzen eta
jasotzen duena.”9

lehen aipatutako ikerketetan, berriz, hizkuntza-erabileraz ari direnean,
ahozko erabilera izaten da neurtzen dutena ia esklusiboki; salbuespen ba-
karra komunikabideen kontsumoaz galdetzen denekoa izaten da. are
gehiago, inkesta Soziolinguistikoaren kasuan, esparru soziofuntzional ba-
koitzean hizkuntza-erabilera zenbatekoa den galdetzen da, baina ez da
batere argi gelditzen bertan hizkuntza-erabilera kontzeptuak zer esan nahi
duen: ahozko jardunaz ari da? ahozko zein idatzizkoaz? eta kontzeptua
argi zehazten ez duenez, erantzuna ere inkestatuak ulertzen duenaren ara-
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berakoa izango da: baliteke batzuek ahozko jarduna buruan dutela eran-
tzutea; edo ahozkoa eta idatzizkoa, baina ez irakurritakoa… horrela, ze-
haztasun falta horrek, ahozkoa soilik aintzat hartzeak bezala, hizkuntza-
erabileraren neurketa hankamotz uztea dakar: nork ez du ezagutzen
euskaraz ahozko jardunean baino egiten ez duen jenderik? edo, lan kon-
tuengatik-edo, euskaraz idatzi eta irakurtzen duenik, baina ahozko jardunean
ia beti erdaraz aritzen denik? halakoen erabilera nola gelditzen da islatua
ikerketa horietan? ondo islatzen al dute hizkuntza-erabilera erreala?

horren ildotik, hona Mikel zalbideren aipu bat:

“Hitzezko jarduna, irakurrizkoa eta idatzizkoa aparte aztertzekoak dira normalean.

Bereiz analizatzea komeni da, orobat, nor bere buruarekin ari deneko jarduna,

hitzez edo idatziz besteri zerbait adierazi nahirik diharduenekoa edota bestera

jasoz (entzutez/irakurriz) moldatzen denekoa. Inkestek eta kale-neurketek hitzezko

jarduna neurtzen dute normalean. Ondotxoz datu gutxiago daukagu, horregatik,

irakurrizko eta idatzizko jardunaren zabaleraz eta sakonaz.”. (Zalbide, 2016. 22 or.) 

hortaz, inkesta Soziolinguistikoaren zehaztasun falta saihestu eta in-
formazio-hutsune hori betetzeko asmoz, ikerketa honen marko teorikoak
hizkuntza-erabileraren definizio osoa -Soziolinguistika hiztegiak da-
karrena, alegia- izango du oinarri; hortik, helburuetan hizkuntza-erabi-
lera osoa zehaztapena egin izana, argi gera dadin jardun-mota guztiak
hartuko direla aintzat: hitz egitea, entzutea, idaztea eta irakurtzea.

horrela, informazio aberatsagoa eta zehatzagoa lortu ahal izango da,
baita oso baliagarria ere. baina ez hori bakarrik, horretaz gain, erabile-
raren ikuspegi jakin baten alde egiten da, jardun-mota hartzaileei -en-
tzuteari eta irakurtzeari- ekoizleei adinako garrantzia aitortzen diena,
hain zuzen ere, eta hori ere garrantzitsua da. izan ere, batetik, jardun-
moten artean lotura bat badago, nahiz eta informazio faltagatik ez jakin
oso ondo zenbaterainokoa -zenbatetan ez da gertatzen txiste, film edota
istorio bat jaso den hizkuntzak gero horiek kontatzeko hizkuntza bal-
dintzatzea?-; eta, bestetik, Joxe Manuel odriozolaren hitzetan:

“Ulertzeko ekintza ez genuke bigarren mailako gaitasun pasibo hutsarekin pa-

rekatu behar, ulertzeko ekintza horrek gaitasun aktiboaren pareko izan beharko

lukeelako ondo bidean: hau da, komunikazioaren era guztietako baliabideen

jabe izan beharko lukeelako.” (Odriozola, 2007) 

eta bigarrenik, beste hitz-gakoa: zenbatekoa. hizkuntza-erabilera hori
zenbatekoa da? zeren arabera neurtuko dugu zenbat hori? are gehiago,
pentsa dezagun balizko adibide bat: pertsona batek lanean “euskaraz
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oso gutxi” egiten du; etxean, “euskaraz gehiago”; lagunartean, “bietan
berdin”; eta kale-giro arruntean eta erakundeekiko harremanetan (ban-
ketxea, udala…) “erdaraz gehiago”; zenbatekoa da bere hizkuntza-era-
bilera? nola egin balorazio orokorra? nolako pisu erlatiboa eman ba-
koitzari? zeren arabera? galdera horiei erantzuteko, ezer baino lehen,
zalbiderengana joko dut berriro ere:

“Giza arteko mintzajardun arruntari bizirik eusteko eta, horren bidez, ahuldutako

hiztun-taldeen edo hiztun-elkarte osoaren ama-hizkuntza belaunez belaun

transmititu ahal izateko, eragin-indar handia(goa) dute jardungune batzuek

(etxeak, lagunarteak, auzogiro hurbilak, une batetik aurrera lan-esparruak) eta

txikia(goa) besteek. Perspektiba kuantitatiboa (“zenbat ordu?”) da, hasteko,

garrantzi-hierarkia horren moldatzaile: (…) Perspektiba kuantitatibo horri kuali-

tatiboa gaineratu behar zaio. Interakzio horietan guztietan zein dira mintzamolde

bizienak, gatz-piperrez eta sentimenez hornituenak?”  (Zalbide, 2016. 27 or.) 

aipu horretan belaunez belauneko transmisiorako esparru ezberdinen
garrantziaz, pisu erlatiboaz, ari da zalbide, baina uste dut ikerlan honen
aztergairako ere, hau da, hizkuntza-erabilerarako ere oso argigarria
dela. izan ere, hizkuntza-erabilera ezagutzeko ere jardungune bakoitzak
duen pisu erlatiboa zehaztea ezinbestekoa da eta, horretarako, irizpide
berberak izan behar dira kontuan: batetik, kuantitatiboa, zenbat den-
boraz jarduten dugun esparru bakoitzean; eta, bestetik, kualitatiboa,
erabilera guztiak ez baitira berdinak: batzuk biziagoak dira, sentimenez
beteagoak eta sakonagotik eragiten digutenak, eta beste batzuk, berriz,
otzanagoak, azalekoagoak.

alde horretatik, deigarria da inkesta Soziolinguistikoak hori guztia ain-
tzat ez hartzea erabilera orokorra -eta hortik “erabilera trinkoa” (et)-
kalkulatzeko orduan:

“ET-hiztunen eta ET-jardunaren indize sintetikoa (Inkesta Soziolinguistikoak

2001etik aurrera era kontsistentean darabilen “erabilera tipologia”) prestatu

denean, garrantzi-hierarkia hori ez da kontuan hartu: jardungune guztiei pisu

bera aitortu zaie bertan. Horren ondorioz, erabilera “global”aren benetako

izaera behar bezain zehatz ez adierazteko arriskua du ET-jardunaren balio sin-

tetikoak.” (Zalbide, 2016. 28 or.) 

gauzak horrela, eta kontuan hartuz ikerketa honen helburua euskararen
erabilera zenbatekoa -eta ez nolakoa- den jakitea dela, egokiena eta zen-
tzuzkoena deritzot alderdi kuantitatiboa aintzat hartzeari, hau da, es-
parru bakoitzaren pisu erlatiboa denboraren arabera neurtzeari.
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eta hona hemen, orduan, hori egin ahal izateko segidan egin beharreko
galdera: ba al dakigu jendeak zenbat denbora pasatzen duen toki ba-
koitzean? zer-nolako denbora-banaketa egiten duen? ba al dugu datu-
rik? bai, denbora-aurrekontuen inkesta. 10

denbora-aurrekontuen inkestak jendeak bere denbora nola banatzen
duen neurtzen du, hau da, jendeak zenbat denbora igarotzen duen jar-
duera ezberdinetan, eta ikerlan honetan, pisu erlatiboa zehazteko, in-
kesta horretako emaitzak -azkenak, 2013koak- hartuko dira oinarri.

esan bezala, ikerketa horrek denbora-banaketa esparruka edo jardueraka
jasotzen du, baina ikerlan honetan ez dira guztiak aintzat hartu beharko:
jasotzen dituen denboraren banaketa-esparruetatik norbanakoen arteko
elkarrekintza aurreikusten dutenak soilik hartuko dira kontuan (lan or-
daindua, adibidez), eta besteak, baztertu (lo-orduak, esaterako). izan
ere, hizkuntza-erabilera ekintza sozial gisa ulertzen den heinean, hala-
korik gertatzen den jarduera edo esparrua baino ez da izango baliagarri
ikerketa honen helburuetarako.

horrek, jakina, hainbat muga ezartzen ditu: elkarrekintzarik aurreikus-
ten ez duten -hortaz, ikerlan honen markoan sartzen ez diren- denbora-
esparruetan egon daitezkeen elkarrekintza puntualak, “nor bere buruari
ari deneko jarduna” (zalbide, 2016), eta “ametsen mundua” edo “mundu
onirikoa” kanpo geratzea, esaterako. baina marko teoriko bat zehaztu
beharrak mugak nonbait jartzea eta, hortaz, esparru esanguratsuenak
aukeratzea eskatzen du; betiere, horrek hizkuntza-erabileraren alder-
diren bat edo beste kanpoan utz dezakeela jakinik.

amaitzeko, behin ikerketaren bi ardatzak definituta, markoari, berau
osatzeko, beste aldagai batzuk gaineratuko dizkiot, eta, horretarako,
gehienbat 2011ko inkesta Soziolinguistikoa hartuko dut oinarri. kontuan
hartuta ikerlan hau egiteko baliabideak mugatuak direla, eta datu kopuru
handiegiak informazio nahas-mahasa eta ulertzeko ezintasuna eragin di-
tzakeela jakinik, beste ikerketetan esanguratsuenak izan diren aldagaiak
soilik aztertuko dira ikerlan honetan: adina, sexua, lehen hizkuntza, hiz-
kuntza-gaitasuna (lau trebetasunetan) eta erraztasun erlatiboa (euskara
eta beste hizkuntzen artean zeinetan moldatzen den errazago, alegia).

5. TESTUINGURUA11 

y

ikerketa hau eremu geografiko jakin batean kokatzen da, hondarribian;
hortaz, komeni da horri buruzko datu batzuk aipatzea.
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hondarribia gipuzkoaren ipar-ekialdean dagoen herria da eta, nahiz
eta mugakide herri gehiago dituen (lezo, pasaia donibane, oiartzun),
txingudi badia osatzen duten herriekin du harreman estuen, irun eta
hendaiarekin, alegia. espainiar eta frantziar estatuen arteko mugan ko-
katua izatea oso kontuan hartzeko alderdia da.

alderdi sozio-ekonomikoari dagokionez, hondarribian turismoa eta
harekin lotutako zerbitzuen sektorea dira nagusi. garai batean indartsua
izan zen arrantzaren sektorea gaur egun ekonomia-jardueraren %5
baino ez da, nahiz eta gipuzkoako arrantza-ontziteria nagusienetakoa
izaten jarraitzen duen.

azkenik, zenbait datu soziolinguistiko: hondarribian 16.000 biztanle
baino gehiago bizi dira; 2 urte edo gehiagokoen artean euskaldunak
%60 ziren 2011 urtean, %23 ia-euskaldunak eta erdaldunak %17; eta
1986tik ehuneko horiek ia ez dira aldatu.

1. taula. Hondarribiko hiztunen euskara-gaitasunaren bilakaera (1986-2011).

Iturria: Soziolinguistika Klusterra (2014): Datu soziolinguistikoen bilduma, Hondarribia 1986-2011. 13. or.

era berean, 2-15 urte bitartekoak ziren 2011n euskaraz gehien zekitenak
(%82) eta helduak, 35-64 urte bitartekoak, gutxien (%49). 

1. Grafikoa. Hondarribiko hiztunen euskara-gaitasuna adin-taldeka, 2011.

Iturria: Soziolinguistika Klusterra (2014): Datu soziolinguistikoen bilduma, Hondarribia 1986-2011. 13. or.
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azkenik, 15 urte edo gehiagoko biztanleei soilik erreparatuz gero, oro
har, euskaldunak %56 inguru ziren (7.717 lagun), ia-euskaldunak ia
%25 (3.391 lagun), eta erdaldunak ez ziren %20ra heltzen (2.588 lagun).

2. taula. Hondarribiko hiztunen euskara-gaitasunaren BILAKAERA adin-taldeka, 1986-2011.

Iturria: Soziolinguistika Klusterra (2014): Datu Soziolinguistikoen bilduma, Hondarribia 1986-2011. 15. Or.

6. HIPOTESIAK

y

atal honetan helburuekin lotutako hipotesi batzuk egingo ditut, iker-
ketarekin amaitutakoan baieztatu edota ezeztatuko direnak. hipotesi
orokor gisa:

Hipotesi nagusia

hondarribiko euskaldunen batez besteko euskararen erabilera osoa ez da
denboraren erdira (%50era) heltzen.

eta helburu zehatzekin lotuta, beste hipotesi zehatz batzuk:

1. Hipotesi zehatza

— hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunen heren bat (%33)
edo gutxiago aritzen da euskaraz egunean zehar denbora erdiz edo
gehiagoz.12
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2. Hipotesi zehatza

— denbora-esparruen artean euskararen erabilerarik baxuena lan
ordainduan eta komunikabideen kontsumoan gertatzen da; altuena,
berriz, haurren zaintzan eta trebakuntzaren esparruan.

3. Hipotesi zehatza

— Jardun-moten artean ahozkoak (ahozko solasaldia, hitz egin eta
entzun) dira euskararen erabilera-maila altuena dutenak; idatziz-
koak, berriz, baxuena. zehazkiago, ahozkoen artean zuzeneko el-
karrekintzan -solasaldian- gertatzen da erabilerarik altuena; eta ida-
tzizkoen artean (irakurri eta idatzi), ordea, idazteko jardunean
gertatzen da baxuena.

4. Hipotesi zehatza

— Euskararen erabilera osoak honako aldagaiekin du lotura, hau da,
honako faktore hauen arabera aldatu egiten da: sexua, adina, lehen
hizkuntza, hizkuntza-gaitasuna eta erraztasun erlatiboa.

7. METODOLOGIA

y

helburu nagusian eta marko teorikoan azaldu bezala, ikerketa honetako
analisi unitatea hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunak dira,
norbanako horiei buruzko informazioa (helburuetan finkatutakoa) lor-
tzeko metodologia kuantitatiboa erabili da, eta berau inkesta teknika

bidez burutu da.

izan ere, hona metodologia bakoitzaren ezaugarriak labur-labur azalduta:

3. taula. Gizarte-ikerketarako metodologien ezaugarriak.

Iturria: Martinez, Zesar (2016): “Ikerketa soziolinguistikorako metodologiak eta teknikak”. Hiznet, 13. or.

eta orain ekar dezadan ikerlan honen helburu nagusia gogora: “hon-
darribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunen hizkuntza-erabilera osoa,
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hau da, ahozkoa zein idatzizkoa, ekoizlea zein hartzailea, zenbatekoa
den neurtzea.”

bertan ikus daitekeenez, ikerlanaren helburua “zenbatekoa neurtzea”
da, hau da, gertaera sozial baten (kasu honetan, euskararen erabilera
osoaren) ezaugarri kuantitatiboak jakin nahi dira. era berean, helburu
zehatzagoetan “zenbat denboraz jarduten duten zehaztea”, “nola ba-
natzen den aztertzea” eta “nolako harremana duen aztertzea” aipatzen
dira; eta horiek guztiek, hain zuen ere, gertaera sozial horren kopurua,
banaketa (distribuzioa) eta harreman estatistikoak adierazten dituzte:
alderdi kuantitatiboak guztiak. beraz, ez dute helburu gertaera soziala
(euskararen erabilera osoa kasu) azaltzea, baizik eta deskribatzea, “ar-
gazkia ateratzea”; eta, horretarako, inkesta da teknikarik egokiena.

hona zer dioen zersar Martinezek hizneteko “ikerketa Soziolinguis-
tikorako Metodologiak eta teknikak” ikasgaiko testuan: 

“…bete-betean metodo kuantitatiboa jarraituz arakatzekoak lirateke zenbate-

koarekin eta haren hazkundearekin edo gutxitzearekin zerikusia duten gizartearen

alderdiak….”. (Martinez, 2016. 45 or.) 

eta honela jarraitzen du: 

“…aztergai duguna, era batera edo bestera, zenbatekotasuna bada metodo

kuantitatiboaren bidetik ikertu genezake, aztertutako zenbatekotasunaren

gaineko azalpenak kuantitatiboak izan beharrik ez badaukate ere.” (Martinez,

2016. 45 or.) 

hortaz, metodologia kuantitatiboa edo distributiboa deitutakoa erabili
da ikerlan honen helburuak lortzeko.

horrela, ikerlana era sistematikoan burutzeko fase ezberdinak, krono-
logikoki bata bestearen atzetik doazenak, aurreikusten ditu metodologia
horrek: lehenik, aztergaiaren formulazioa, honen inguruko bibliogra-
fiaren azterketa eta helburuen zehaztapena (ikerketaren diseinua); on-
doren, lagina diseinatu eta inkesta mota zehaztu, baliabideak eta den-
bora kontuan izanda, eta hortik galde-sorta diseinatu (inkestaren diseinu
teknikoa); eta, azkenik, datu bilketa egin, berauek kodifikatu, aztertu
eta txostena idatzi.

hona era eskematikoan adierazita:
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1. irudia: inkesta bidezko ikerketa prozesuaren lan-aldiak.

Iturria: Martinez, Zesar (2016): “Ikerketa Soziolinguistikorako Metodologiak eta teknikak”.
HIZNET, 51. or.

inkestaren diseinu teknikoan lagina zehazteko garaian, honakoa hartu
da kontuan: neurketa hondarribia herrian egin nahi da, denbora au-
rrekontuen inkestako datuak 16 urte edo gehiagoko jendeari dagozkionak
dira, eta euskara erabil dezaketenak euskaraz dakitenak dira. hori dela-
eta, unibertsoa “hondarribian bizi diren 16 urte edo gehiagoko pertsona
euskaldunek –euskaradunek-” osatuko dute. era berean, unibertso ho-
rretan sexu eta adin-talde bakoitzak duen proportzioa ere begiratu da,
lagina osatzeko garaian unibertsoarekiko ahalik eta berdintsuen izan
dadin. datu horiek guztiak “hondarribiko datu Soziolinguistikoen bil-
duma” txostenetik atera dira.13

ondoren, behin unibertsoaren datuak jasota eta bete beharreko lagina
kontuan hartuta, galdetegia diseinatu eta inkestak egiteari ekin zaio.
landa-lana ahalik eta eraginkorrena izatearren, autobetetzeko galdete-
giak diseinatu dira eta laguntzaile-sare baten bidez zabaldu.

bertan, atalak helburuekiko esanguratsuenak diren denbora-esparruen
arabera banatu dira, eta esparru horietako bakoitzean jardun-mota ez-
berdinen inguruan eta horietan euskararen erabilera zenbatekoa den
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galdetu da. horrez gain, adierazgarrienak izan daitezkeen datu pertso-
nalak eskatu dira, hala nola adina, sexua, lehen hizkuntza, euskara-gai-
tasuna eta erraztasun-erlatiboa.

azkenik, lortutako inkesta kopuruarekin (laginarekin, alegia) eta for-
mula estatistiko bat erabiliz, %95eko konfiantza-mailarekin, eta
p=q=0,514 izanik, lortutako akats-tartea kalkulatu da. bukatzeko, eta
galdetegia kodetu eta gero, SpSS programaren bidez, datuen analisia
egin eta ondorioak atera dira.

dena den, hau guztia zehatzago azaldua dator datorren atalean.

8. DATUEN BILKETA

y

Lagina

guztira 171 pertsonak erantzun dute inkesta (zenbaitzuk, bete gabeko
edo gaizki betetako atal kopuru handiagatik, zuzenean baztertuak izan
eta gero), eta unibertsoa 7717 pertsonakoa zela kontuan izanda, %95eko
konfiantza-mailarekin ±7,4ko akats-tartea duen lagina lortu da. hona
hobeki azalduta:

aurreko ataletan azaldu bezala, hemen aztertu den populazioa -uni-
bertsoa- honako hau da: hondarribian bizi diren 16 urte edota gehiagoko
euskaldunak. datu hori lortzeko, Soziolinguistika klusterrak duen hon-
darribiko datu soziolinguistikoen bildumara15 jo, eta bertatik datu hauek
atera dira:

4. taula: Hondarribiko biztanleria euskalduna, adinaren arabera. 2011.

Iturria: Soziolinguistika Klusterra (2014): Datu soziolinguistikoen bilduma, Hondarribia 1986-2011. 15. or.

behin unibertsoa zein den argituta, hau da, 7717 pertsona, eta lagina
171koa dela kontuan hartuta, %95eko konfiantza-mailarekin (eta p=q=0.5
izanik) akats-tartea zenbatekoa den kalkulatu da, formula estatistiko
hau erabiliz16:
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eta hona egindako kalkulua17:

era berean, lortutako lagina honela banatzen da, sexu eta adinaren ara-
bera:

5. taula. Lagina (A = %95, E = ±7,4)

Iturria: Oiartzabal, Eneko 2017. Zenbat denboraz bizi ote gara euskaraz?

hori guztia azalduta, bi ohartarazpen: bata, lortutako akats-tartea,
±7,4koa, estandar zientifikoek eskatzen dutena, hau da, ±5ekoa baino
altuagoa da; eta, bestea, adin eta sexuari dagokionez, lagina ez da uni-
bertsoarekiko guztiz proportzionala.

hortaz, ikerketan jasotako laginak baditu zenbait muga eta hutsune,
eta desiragarria izango zen, jasotako datuak sendoagoak izateko, lagin
handiago eta proportzionatuago bat lortu izana. hala eta guztiz ere,
kontuan hartuta ikerlan hau lehen hurbilpen bat baino ez dela, hizkun-
tza-erabileraren neurketari ikuspegi berri bat eskaintzeko ahalegin xume
bat, hain zuzen ere, nahikoa izan daiteke zenbait emaitza eta ondorio
ateratzeko, eta bide baliagarria izan daitekeen argitzeko.
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Galdetegia

behin lortutako lagina eta horren akats-tartea zehaztuta, galdetegia bera
zertan datzan azaltzea falta da: lehenik, zer galdetu den; ondoren, eran-
tzunak nola neurtu diren; eta, azkenik, landa-lana nola egin den. hona
atalez atal:

Aldagaien aukeraketa: zer neurtu

ikerketaren helburu nagusia, euskararen erabilera, bi ardatzetan bana-
tzen da: denbora, hau da, zenbat denboraz aritzen den jendea euskaraz;
eta erabilera osoa, hots, jardun-mota guztiak (hitz egitea, entzutea, idaz-
tea eta irakurtzea) aintzat hartuta. beraz, denbora aurrekontuen in-
kestan azaltzen diren denbora-esparruen arabera antolatu da galdetegia,
eta esparru bakoitzean jardun-moten inguruan galdetu da. azkenik,
inkestatuei zenbait datu pertsonal eskatu zaizkie, alderaketak eta erla-
zioak egin ahal izateko.

Lehenik, denbora aurrekontuen inkestak18 oinarrizko datu bat ematen
du: jendeak batez beste zenbat denbora igarotzen duen jarduera jakin
bat egiten, eta guztien baturak egun oso bat hartzen du. zehazkiago
esanda, inkesta horrek jarduera ezberdinak taldekatu egiten ditu, espa-
rru zabalagoak osatuz, eta, era berean, (azpi)esparru horiek esparru are
zabalagoetan biltzen ditu, azkenean zortzi denbora-esparru nagusitan
sailkatu arte: behar fisiologikoak, lan ordaindua eta prestakuntza, etxeko
lanak, zaintzak etxeko pertsonei, gizarte zibila, aisia aktiboa eta kirolak,
aisia pasiboa eta zaletasunak, eta joan-etorriak.

lan honetako galdetegia diseinatzeko orduan, helburuekiko esangura-
tsuak zirenak soilik hartu dira eta, horretarako, zenbaitetan esparru
osoak hartu dira kontuan, beste batzuetan azpi-esparru batzuk, eta
beste zenbaitetan azpi-esparruetako jarduera zehatz batzuk baino ez.
hona aukeraketarako irizpideak:

lehenik eta behin, pertsonen arteko elkarrekintza edota edozein mota-
tako hizkuntzaren erabilera (zerbait entzutea edota irakurtzea barne)
izan dezaketen esparruak, azpi-esparruak edota jarduerak izatea; eta
kanpoan utzi dira halakorik ez dutenak. adibidez, jatea eta edatea den-
bora-esparrua aukeratu da, baina lo egitea kanpoan utzi da, biak ala
biak behar fisiologikoak esparruaren baitakoak.

bigarrenik, printzipioz aurreko baldintza bete arren, ikuspegi funtzio-
nal eta praktiko batetik oso nahasiak edota nahasgarriak diren esparru,
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azpi-esparru edo jarduera batzuk ere kanpoan uztea. batez ere, beren
baitan hizkuntzaren erabilera eta erabilera eza duten jarduerak biltzen
dituztelako, eta ezinezkoa izan delako datuak banakatzea, denbora-
esparru “garbiagoak” atera ahal izateko (kudeaketa izenekoa, esate ba-
terako).

hala ere, esan beharra dago galdetegian sartutako denbora-esparruek,
lo egitea eta higiene pertsonala esparruak batuz gero (zeinak kanpoan ge-
ratu diren hizkuntzaren erabilerarik aurreikusten ez zaielako), egun
oso baten denboraren %93 inguru hartzen dutela.19 eta honako hauek
dira: jatea eta edatea, lan ordaindua, trebakuntza, etxeko erosketak,
etxeko lanak, haurren zaintza (jolasa eta heziketa barne), helduen zain-
tza, joan-etorriak, kultur kontsumoa, komunikabideak, eta kirola eta
txangoak.

Bigarrenik, galdetegiaren bizkarrezurra esparruen arabera antolatu eta
gero, bigarren ardatza diren jardun-motak izan dira galdetegiaren oi-
narri: lehenik, denbora-esparru bakoitzean jardun-mota bakoitza zein
nolako maiztasunez egiten duten galdetu zaie inkestatuei, hau da,
zenbat denboraz jarduten duten jendearekin hizketan, zerbait entzuten,
zerbait irakurtzen…; eta bigarrenik, jardun-mota bakoitzean euskaraz
zenbat aritzen diren. honela, denbora-esparru bakoitza jardun-moten
arabera nola banatzen den jakin da eta, era berean, jardun-mota bakoi-
tzean euskaraz zenbat egiten duten jakitea lortu da. 

aurreko ataletan zehaztu bezala, jardun-motak, izatez, lau badira ere
(hitz egitea, entzutea, idaztea eta irakurtzea), inkestatuari gauzak erraz-
tearren, honela bereizi dira: ahozko solasaldia, idatziko solasaldia, zer-
bait irakurri, zerbait ikusi, zerbait entzun, zerbait idatzi eta zerbait esan
(hitz egin, baina solasaldirik gabe). hau da, batetik, solasaldiari kategoria
propioa eman zaio, halako ekintza batean ezinezkoa baita “hitz egin”
eta “entzun” kategoriak bereiztea (irratiarekin edota hitzaldi batekin
ez bezala); beste batetik, ahozko eta idatzizko solasaldia bereiztea erabaki
da, gaur egungo teknologiek gero eta ohikoa bilakatu baitute bat-bateko
solasaldi idatzia; eta, azkenik, zerbait ikustea (telebista, interneteko bi-
deoak…) edo entzutea (irratia, musika…) hizkuntza-erabileraren ikus-
pegitik trebetasun berberari badagozkio ere (entzuteari, alegia), galde-
tegian bereizi egin dira, jendeak oso argi bereizten dituen ekintzak izaki,
inkestatuei erantzun egokia ematen lagunduko zielakoan.

era berean, denbora-esparru guztietan ez da aipatu berri diren jardun-
mota guztiez galdekatu, baizik eta esparru bakoitzean egokiak irizten
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direnez bakarrik; esate baterako, kirol eta txangoen denbora-esparruan
ez da zerbait irakurtzen igarotzen duten denboraz galdetu; ia gertaezi-
nak diren gauzekin galde-sorta alferrik ez luzatzeko.

aitzitik, nahiz eta printzipioz solaskideak ez diren ikerketa honen hel-
buruetan sartzen, eta horiek sartzeak ikerlana bera eta galdetegia kon-
plexuegia bilakatuko luketen, zenbait denbora-esparrutan, hizkuntza-
erabileran jokabide desberdinak eta esanguratsuak aurreikusten direnez,
ahozko solasaldiak solaskide ezberdinen arabera banatu dira, jardun-
mota haren inguruko galdera bat baino gehiago eginez (“lankideekin
hizketan” eta “bestelakoekin hizketan”, hau da, bezero, hornitzaile eta
abarrekin hizketan, adibidez).

Azkenik, inkestatuei zenbait datu pertsonal ere eskatu zaizkie, hala
nola adina, sexua edo generoa, lehen hizkuntza, hizkuntza-gaitasuna
eta hizkuntza batean edo bestean egiteko erraztasun erlatiboa.

Datuen irakurketa: nola neurtu

Jasotako datu horiek, lehen aipatu bezala, Denbora Aurrekontuen Inkestak
ematen dituen datuetan oinarritzen dira. bertan, jendeak jarduera ba-
koitzean batez beste zenbat denbora igarotzen duen jasotzen da (Batez
besteko denbora deiturikoa) eta, hain zuzen ere, denbora-datu horiek era-
bili dira ikerlan honetan, inkestatuen euskararen erabilera zenbatekoa
den neurtzeko.

galdetegia erantzun duten guztiek atal guztiak eta berberak bete ez di-
tuztenez, baizik eta bakoitzak dagozkionak soilik (adibidez, lanean ez
baina ikasten ari denak trebakuntza atala bete du, baina ez lan ordaindua
atala), bakoitzak betetako atalen batura, zeina kasu bakoitzean ezberdina
izan daitekeen zenbaki absolutuetan, denboraren (egun baten) %100
kontsideratu da kasu guztietan. bestela esanda, norberak erantzundako
denbora-esparruen baturaren -osotasunaren- araberako pisu erlatiboa
erabili da euskararen erabilera zenbatekoa den neurtzeko garaian. ho-
rretarako, bete gabeko atalak balio galdutzat hartu dira eta ez dira neur-
ketarako kontuan izan.

halaber, eta ahalik eta zehatzen izateko asmoz, sexu eta adin-tarte ez-
berdinen araberako datuak erabili dira (hurrengo orrialdeko taulan, ko-
lore gris argian), hainbat denbora-esparrutan igarotako denboran alde
handiak baitaude sexu eta adin-taldeen artean. hala ere, zenbait jar-
dueren kasuan ezinezkoa izan da datu hain xeheak lortzea, hau da, se-
xuaren eta adinaren (bien) araberakoak lortzea; beraz, kasu horietan
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bataren edo bestearen araberakoak erabili dira, hots, edo sexuaren ara-
berakoak, edo adin-tartearen araberakoak (hurrengo orrialdeko taulan,
kolore gris ilunean).

hona taula, aipatutakoa laburbiltzen duena:

6. taula. Batez besteko denbora minututan20 .

Iturria: Eustat (2015): Bi hamarkadako gizarte-aldaketa Euskal AEn denboraren erabileraren

bitartez. Denbora-aurrekontuen Inkesta, 1993-2013. Gasteiz: Eustat. Eta www.eustat.eus

gauzak horrela, eta denbora-esparru horietan jardun-mota bakoitzean
zein nolako maiztasunez aritzen diren jaso denez, horiek esparru ba-
koitzean duten pisu erlatiboa kalkulatu da. era berean, jardun-mota
horietako bakoitzean euskaraz zenbat aritzen diren ere erantzun dute-
nez, jardun-mota horietako bakoitzean euskararen erabilera zenbatekoa
den jakin ahal izan da. eta, bukatzeko, jardun-mota bakoitzeko euska-
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raren erabilera ezagututa, esparru bakoitzean eta horien guztien baturan,
hau da, egun osoan euskaraz zenbat denboraz aritzen diren kalkulatu
ahal izan da. 

hona hemen, argiago ikusteko, denbora-esparru baten adibidea:

2. irudia. Galdetegiko denbora-esparru bateko galderak.

Iturria: Oiartzabal, Eneko 2017. Zenbat denboraz bizi ote gara euskaraz?

bukatzeko, hizkuntza-gaitasunaren eta erraztasun erlatiboaren kasuan,
trebetasunez trebetasun galdetu zaie: euskaraz hitz egiteko, entzundakoa
ulertzeko, irakurtzeko eta idazteko duten gaitasuna eta erraztasun er-
latiboa. ondoren, lau trebetasunetan erantzundakoarekin aldagai ba-
karra osatu da: gaitasunari dagokionez, hizkuntza-gaitasun orokorra eta,
erraztasun erlatiboari dagokionez, erraztasun erlatibo orokorra. 

hona hemen aldagai horiek osatzeko taulak:
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7. taula. Hizkuntza-gaitasun orokorra.

Iturria: Oiartzabal, Eneko 2017. Zenbat denboraz bizi ote gara euskaraz?

8. taula. Erraztasun erlatibo orokorra.

Iturria: Oiartzabal, Eneko 2017. Zenbat denboraz bizi ote gara euskaraz? 

Landa-lana

galdetegiak maiatzaren erdialdetik ekainaren bukaera ingurura burutu
dira, eta inkesta kopuru ahalik eta handiena lortzeko asmoz, eta balia-
bide eskasak kontuan izanda, datu-bilketa honela antolatu da:

batetik, autobetetzekoa den galde-sorta prestatu da, inkestatuek beren ka-
buz bete ahal izateko, inkestatzaile lanetan inor egon beharrik gabe. horrek
aukera eman du inkesta ugari modu azkarrean banatu eta jasotzeko.

bestetik, laguntzaile-sare bat osatu da. galdetegiak banatzera eta gero
beteta jasotzera mugatu direnez, laguntzaile horiek beren inguruan (fa-
milian, lagunartean, lantokian, parte hartzen duten edonolako talde
edo elkartetan…) erraz zabaldu ahal izan dituzte inkestak, eta herritar
askorengana heldu ahal izan dira. 

hala ere, banatutako inkesten erdiak jaso dira gutxi gorabehera, eta ho-
rrek ere eragin du lagin handiagoa lortu ahal ez izatea.
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9. DATUEN ANALISIA

y

orain datuen irakurketari ekingo zaio: lehenik, datu orokorrak; gero,
denbora-esparruetako emaitzak; ondoren, jardun-moten araberakoak;
eta, azkenik, zenbait faktoreren ingurukoak.

9.1 Hizkuntza-erabilera osoa

9.1.1 Erabilera orokorra

hasteko, hizkuntza-erabilera orokorra aztertuko da: esparru eta jar-
dun-mota guztiak kontuan hartuta, hondarribian bizi diren 16 urte edo
gehiagoko euskaldunek, batez beste, zenbat erabiltzen dute euskara
egunean zehar?

hona taula eta grafikoa:

9. taula. Hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunen hizkuntza-erabilera osoa (%).

2. Grafikoa. Hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunen hizkuntza-erabilera
osoa (%).

ikus daitekeenez, lagin osoa 171 kasutakoa da (n= inkesta kopurua),
eta horiek egunean zehar, batez beste, denboraren %45,6 aritzen dira
euskaraz; eta gainerakoa, %54,4, erdaraz. bestela esanda, hondarribiko
16 urte edo gehiagoko euskaldunak denboraren erdia baino gutxiago
aritzen dira euskaraz.
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horrez gain, taulak honako informazio osagarria eskaintzen du: euskaraz
aritzen direnen artean, gehien aritzen direnak denboraren %90,7 aritzen
dira euskaraz, eta gutxien aritzen direnak, berriz, %1,1 eskas, hau da, ia
ezer ez. hortaz, erdaraz gutxien egiten dutenek %10 inguruko erabilera
egiten dute hizkuntza horretan, eta gehien aritzen direnek ia %99.

9.1.2 Inkestatuen erabilera-maila orokorra

datu horiek bigarren galderara daramate: hondarribiko 16 urte edo
gehiagoko euskaldunen artean zenbatek egiten dute euskaraz denbo-
raren %50 edo gehiago? eta zenbatek gutxiago? hona hemen lagineko
pertsonak euskararen erabilera-mailaren arabera sailkatzen dituen taula
eta grafikoa:

10. taula: Hondarribiko euskaldunen banaketa euskararen erabilera-mailaren arabera.

3. grafikoa. Hondarribiko euskaldunen banaketa euskararen erabilera-mailaren
arabera.

hondarribiko 16 urte edo gehiago euskaldunen artean %43,3 da egunean
zehar euskaraz denboraren erdia edo gehiago egiten duena; eta gaine-
rako %56,7a, berriz, erdia baino gutxiago.

ehunekoa batez besteko erabilera orokorraren ia parekoa da (erabilera
orokorra, %45,6). horrek esan nahi du banaketa orekatua dagoela era-
biltzaileen artean, ez dagoela muturreko erabilera (oso altua edo oso
baxua) duen talde esanguratsurik. taula eta grafiko hauetan xeheago
ikus daiteke banaketa:
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11. taula: Hondarribiko euskaldunen banaketa, euskararen erabilera-mailaren arabera,
4 taldetan banatuta.

4. grafikoa: Hondarribiko euskaldunen banaketa, euskararen erabilera-mailaren
arabera, 4 taldetan banatuta.

azken grafiko horretan ikus daiteke hondarribiko 16 urte edo gehiagoko
euskaldunen gehiengoa erdiko balioetan dabilela, euskararen erabilera-
mailari dagokionez: %45,6k euskara denboraren %25-50 bitarte erabil-
tzen du, pertsonen %39,8k %50-75 bitarte, %11,1ek %0-25 bitarte, eta
%3,5ek %75-100 bitarte.

beraz, oso gutxi dira euskararen erabilera oso altua (%75etik gorakoa)
edo oso baxua (%25etik beherakoa) dutenak, nahiz eta azken hauek
(euskara oso gutxi erabiltzen duten euskaldunak, alegia) euskararen
erabilera oso altua dutenak baino askoz gehiago diren (%11,1 eta %3,5,
hurrenez hurren); eta horrek azalduko luke, besteak beste, euskararen
erabilera-maila %50 edo altuagoa dutenen ehunekoa (%43,3) batez bes-
teko erabilera orokorra (%45,6) baino zertxobait baxuagoa izatea.

9.2 Euskararen erabilera denbora-esparruen arabera

9.2.1 Denbora esparruetako erabilera osoa

euskararen erabilera osoa, hots, jardun-mota guztiak (ekoizlea zein har-
tzailea, ahozkoa zein idatzizkoa) kontuan hartuta , denbora-esparruen
arabera aztertuz gero, honakoak dira emaitzak:
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12. taula: Euskararen batez besteko erabilera osoa, denbora-esparruen arabera (%).

5. grafikoa. Euskararen batez besteko erabilera osoa, denbora-esparruen arabera (%).

grafikoan argi ikusten da denbora-esparru batzuen artean alde nabar-
menak eta esanguratsuak daudela: euskararen erabilerarik baxuena kul-
tur kontsumoan (%32,8) eta komunikabideetan (%37,4) gertatzen da;
altuena, berriz, haurren zaintzan nabarmen (%68,1) eta, alde txikiagoa-
gatik bada ere, trebakuntzan (%56). gainerako denbora esparruetan,
aldeak ez dira oso esanguratsuak eta nahiko pareko daude, %47,4tik
%53,7 bitarte, hain zuzen.

halere, kontuan izan behar da denbora-esparru guztietan ez duela lagin
osoak (171 kasuk) parte-hartzen eta, hortaz, esparru batzuetako datua
kasu gutxitan oinarrituta dagoela. Muturrekoak aipatzearren: jatea eta
edatea esparruan guztiek parte-hartzen dute, hau da, inkestatu kopurua
(n) 171 da; baina lagina osatzen duten pertsonetatik 28k soilik igarotzen
dute denbora helduen zaintzan. trebakuntzan eta haurren zaintzan ere
laginaren gutxiengoak parte-hartzen du, lehenengoan 58k eta bigarre-
nean 59k, gehiengoa kanpoan geratuz. gauzak horrela, lagin altuagoa
beharko litzateke esparru guztietan datu sendoagoak lortzeko, eta ho-
rietatik ondorio garbiagoak atera ahal izateko.

9.2.2 Inkestatuen erabilera-maila denbora-esparruetan

esparruetako erabilera-mailari dagokionez, hau da, zenbatek erabiltzen
duten euskara denbora erdiz edo gehiagoz ala gutxiagoz, zenbait espa-
rrutan datu adierazgarriak ateratzen dira: haurren zaintzan, trebakuntzan
eta etxeko erosketetan, hain zuzen ere. hona hemen taula eta grafikoak:
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13. taula: Euskararen erabilera-mailaren araberako banaketa zenbait denbora
esparrutan (%)

6. grafikoa: Inkestatuen erabilera-mailaren araberako banaketa, trebakuntzan (%).

7. grafikoa: Inkestatuen erabilera-mailaren araberako banaketa, etxeko erosketetan (%).

8. grafikoa: inkestatuen erabilera-mailaren araberako banaketa, haurren zaintzan (%).
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inkestatuek diotenez, hiru denbora-esparru horietan gehiengoak den-
bora erdiz edo gehiagoz egiten du euskaraz, jardun-mota guztiak kon-
tuan hartuta: trebakuntza garaian %55,2k, etxeko erosketak egiteko or-
duan %66,6k eta haurren zaintza uneetan %81,4k. baina, are gehiago,
hiru esparruetan jende kopuru handiena biltzen duen tartea %75-100
bitarteko erabilera-mailarena da: trebakuntzan %39,7k dio beraren eus-
kararen erabilera oso altua dela, etxeko erosketetan %36,4k eta haurren
zaintzan %44,1ek (ia erdiak, alegia). azken kasu honetan, euskaraz ia
inoiz egiten ez dutenen kopurua %1,7koa baino ez da.

hala eta guztiz ere, ez da ahaztu behar esparru batzuek lagin txikia du-
tela (haurren zaintzan n= 59 da, adibidez), eta honek datu horiek zuhur-
tziaz aztertzea eskatzen du.

9.3 Euskararen erabilera jardun-moten arabera

orain, erabilera orokorra jardun-mota ezberdinen arabera nolakoa den
aztertuko da. Jardun-motak hizkuntzaren lau trebetasunen araberakoak
izan arren, ikuspegi funtzional batetik bost talde nagusitan sailkatu
dira: ahozko zein idatzizko (adibidez, Whatsapp bidezko) solasaldia,
ikus-entzutea, irakurtzea, idaztea eta hitz egitea (solasalditik bereiziz,
bat-bateko elkarrekintzarik ez dagoenean: posta arrunta zein elektroni-
koa, artikuluak, txostenak, hitzaldiak…).

hona horien batez besteko erabilera:

14. taula: Euskararen batez besteko erabilera, jardun-mota nagusien arabera (%).

9. grafikoa: Euskararen batez besteko erabilera, jardun-mota nagusien arabera (%).
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grafikoan ikus daitekeenez, jardun-mota hartzaileak dira euskararen
erabilerarik baxuena dutenak: inkestatuek irakurtzen igarotzen duten
denboraren %33,2 soilik egiten dute euskaraz, eta zerbait ikusten edota
entzuten denboraren %39,4. eta erabilerarik altuena, berriz, solasaldian
(ahozkoan zein idatzizkoan) izaten da: %57,8. ondoren, hitz egitea dago
%50,1ekin, eta tartean idaztea, %46,4rekin.

era berean, solasaldiaren eta ikus-entzutearen baitan alde esanguratsuak
daude: lehenean, ahozko eta idatzizkoaren artean; bigarrenean, ikusiz-
koaren eta entzunezkoaren artean. hona taulak eta grafikoak, bi jar-
dun-mota horiek azpi-sailkatuta: 

15. taula: Euskararen batez besteko erabilera, ahozko eta idatzizko solasaldietan (%).

10. grafikoa. Euskararen batez besteko erabilera, ahozko eta idatzizko solasaldietan (%).

16. taula: Euskararen batez besteko erabilera, ikustean eta entzutean (%).
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11. grafikoa: Euskararen batez besteko erabilera, ikustean eta entzutean (%).

Solasaldietan, ahozkoetan idatzizkoetan baino %10 altuagoa da euska-
raren erabilera: ahozkoan %59,2, eta idatzizkoan %49,0. eta ikus-entzu-
nezko jardunetan, entzutekoak soilik direnetan (irratia, esaterako) ikus-
tekoetan (adibidez, telebistan) baino ia %14 gorago dago euskararen
erabilera: %47,7 eta %34,0, hurrenez hurren.

era berean, eta atal honekin amaitzeko, kontuan izan behar da jardun-
mota guztiek ez dutela pisu berbera: batzuk egunean zehar oso erabiliak
dira (ahozko solasaldia, besteak beste) eta beste batzuk, berriz, oso baz-
terrekoak (hitz egitea, esate baterako). hona hemen denboraren erabilera
jardun-moten arabera azaltzen duen grafikoa:

12. grafikoa: Denboraren erabilera, jardun-motaren arabera (%).

9.4 Beste zenbait aldagai

azkenik, oinarrizko hainbat faktore hartu eta horiek euskararen erabilera
orokorrean izan dezaketen eragina aztertuko da, hala nola sexua, adina,
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lehen hizkuntza, hizkuntza-gaitasuna, eta euskara eta erdara erabiltzeko
erraztasun erlatiboa.

9.4.1 Sexua

lehenik eta behin, emakumezko eta gizonezkoen artean, euskararen
erabilerari dagokionez, alderik dagoen behatuko da. hona hemen, den-
bora-esparru eta jardun-mota guztiak kontuan hartuta, sexuaren arabera
banatutako datuen taula eta grafikoa:

17. taula. Euskararen batez besteko erabilera osoa, sexuaren arabera (%).

13. Grafikoa. Euskararen batez besteko erabilera osoa, sexuaren arabera (%).

ia bost puntuko aldea dago emakumezkoen eta gizonezkoen euskararen
erabileran: lehenbizikoen kasuan %47,6, eta bigarrengoenean %42,9.
horrela, hizkuntzaren kale-erabileraren neurketan azaldu ohi den
joera berbera islatzen du hemengo emaitzak: emakumezkoek gizonez-
koek baino gehiago egiten dute euskaraz.

hala ere, kasu honetan eta %95eko konfiantza-mailarekin aldea ez da
estatistikoki adierazgarria21. baina baliteke horren arrazoia, benetako
alderik eza baino, laginaren tamaina txikiegia izatea.

9.4.2 Adina

orain gauza bera begiratuko da, baina adinaren arabera, hau da, ea
euskararen erabileran alderik ote dagoen adin-taldeen artean. hona
taula eta grafikoa:
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18. taula. Euskararen batez besteko erabilera osoa, adin-taldeen arabera (%).

14. grafikoa. Euskararen batez besteko erabilera osoa, adin-taldeen arabera (%).

adin-taldeen artean ere aldeak daude, batez ere 16-34 urte bitartekoen
eta beste bien artean: 16-34 urte bitartekoen euskararen erabilera
%40,4koa da, 34-64 urte bitartekoena %48,5ekoa eta, azkenik, 65 urte
edo gehiagokoena %48,1ekoa.

kasu honetan, aldeak estatistikoki adierazgarriak dira %95eko konfian-
tza-mailarekin; beraz, gazteen erabilera beste bi adin-taldeena baino
baxuagoa dela esan daiteke.

hala ere, kontuan hartzekoa da, batez ere 65 urte edo gehiagokoen tal-
dean, 18 kasu (n) baino ez direla eta, hortaz, adin-talde horretako akats-
tartea bereziki handia dela.

9.4.3 Lehen hizkuntza

aztertuko den hirugarren faktorea lehen hizkuntzarena izango da. hona
datuak:

19. taula. Euskararen batez besteko erabilera osos, lehen hizkuntzaren arabera (%).
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15. grafikoa. Euskararen batez besteko erabilera osos, lehen hizkuntzaren arabera (%).

lehen hizkuntzaren kasuan aurrekoetan baino argiago ikusten dira al-
deak: 3 urte bete arte lehen hizkuntza euskara soilik izan dutenen eus-
kararen erabilera %50,5ekoa da; euskara eta erdara izan dutenena, berriz,
%36,8koa (ia 15 puntuko aldea); eta, azkenik, lehen hizkuntza erdara
izan dutenena, %32,9koa. kasu honetan ere aldeak estatistikoki adie-
razgarriak dira %95eko konfiantza-mailarekin; hau da, lehen hizkun-
tzaren eta euskararen erabileraren artean harremana dago.

hala eta guztiz ere, aurrekoetan esan bezala, kasu batzuetan lagin ko-
purua txikia da (“euskara eta erdara”, n=30; “erdara”, n=23) eta emai-
tzak zuhurtziaz hartu beharrekoak dira.

9.4.4 Hizkuntza-gaitasuna

laugarrenik, euskararen erabilera hizkuntza-gaitasunaren arabera az-
tertuko da eta, horretarako, trebetasunen araberako hizkuntza-gaitasu-
netatik ateratako gaitasun-orokorraren sailkapena22 erabiliko da. hauek
dira taula eta grafikoa:

20. taula. Euskararen erabilera osoa, hizuntza-gaitasunaren arabera (%).
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16. grafikoa. Euskararen erabilera osoa, hizkuntza-gaitasunaren arabera (%).

ikus daitekeenez, alde nabarmenak daude taldeen artean: euskaldun
alfabetatuen euskararen erabilera da altuena, %48,0rekin; gero, euskal-
dun erdi edo ez alfabetatuak daude, %41,1ekin; alde handiz ia euskaldun
erdi edo ez alfabetatuak, %26,6rekin; eta, azkenik, euskararen erabilera
baxuena ia euskaldun alfabetatuek dute, %21,0rekin. kasu honetan ere
aldeak estatistikoki adierazgarriak dira, hau da, harremana dago gaita-
sunaren eta erabileraren artean.

deigarria da ia euskaldun erdi edo ez alfabetatuek ia euskaldun alfabe-
tatuek baino erabilera altuagoa izatea. hala ere, gogoan izan behar da
kontu handiz hartu behar direla datu hauek; izan ere, talde horietan
kasu (n) oso gutxi baitaude ondorio argiak ateratzeko.

hori horrela, eta emaitza biribilak ateratzeko lagin txikiegia dela jakinda
ere, hona hemen, orientagarri gisa, gaitasuna bestelako parametroetan
aztertuta ateratzen diren datuak:

21. taula. Euskararen erabilera osoa, euskaldun/ia euskaldun parametroen arabera (%).
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17. grafikoa. Euskararen erabilera osoa, euskaldun/ia euskaldun parametroen arabera (%).

22. taula. Euskararen erabilera osoa; alfabetatua/erdi edo 
ez alfabetatua parametroen arabera (%).

18. grafikoa. Euskararen erabilera osoa; alfabetatua/erdi edo 
ez alfabetatua parametroen arabera (%).

hizkuntza-gaitasuna euskaldun/ia euskaldun parametroetan begiratuz
gero, aldea oso nabarmena da eta estatistikoki adierazgarria: euskaldu-
nen euskararen erabilera %47,0koa da; eta ia euskaldunena, ordea, ia
24 puntu gutxiagokoa, %23,2koa (ez ahaztu, hala ere, oso kasu gutxi
daudela neurtzeko). eta bigarren parametroaren arabera ere, alegia, al-
fabetatua ala erdi edo ez alfabetatuaren artean ere alde estatistikoki
adierazgarria dago, nahiz eta ez lehenean bezainbestekoa: euskaldun
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eta ia euskaldun alfabetatuen euskararen erabilera %46,8koa da, eta
euskaldun eta ia euskaldun erdi edo ez alfabetatuena %38,8koa.

9.4.5 Erraztasun erlatiboa

azkenik, euskararen erabilera euskaraz eta erdaraz egiteko duten erraz-
tasun erlatiboaren arabera nolakoa den aztertuko da. hemen ere trebe-
tasun ezberdinetako datuak datu bakarrera eraman dira, erraztasun er-
latibo orokorra ateratzeko23 .

hona taula eta grafikoa:

23. taula. Euskararen erabilera osoa, erraztasun erlatiboaren arabera (%).

19. grafikoa. Euskararen erabilera osoa, erraztasun erlatiboaren arabera (%).

erraztasun erlatiboaren taulan eta grafikoan ikus daitekeenez, aldeak
badaude taldeen artean: euskaraz egiteko erdaraz baino erraztasun han-
diago dutenek %60,4ko euskararen erabilera dute, bietan erraztasun
bera dutenek %50,1ekoa, eta %37,4koa erdaraz erraztasun handiago
dutenek. hortaz, aldeak nabarmenak dira eta estatistikoki adierazga-
rriak: hizkuntza bata edo bestea erabiltzeko erraztasuna eta erabilera
bera lotuta daude.

bukatzeko, azken oharra: faktore edo aldagai hauen eragina denbora-
esparru ezberdinetan eta jardun-mota bakoitzean nolakoa den aztertzea
oso interesgarria litzateke, baina ikerlan honetako laginaren tamainak
ez du horretarako biderik ematen, eta balizko etorkizuneko ikerketa
sendoago baterako utzi beharko da.
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10 ONDORIOAK

y

behin ikerlanaren emaitzen irakurketa eginda eta datuak aztertuta, on-
dorioak atera eta hipotesiak baieztatzeari edo ezeztatzeari ekingo zaio.
hona ondorioa nagusiak:

— Hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunek, batez beste,

eta denbora-esparru eta jardun-mota guztiak kontuan hartuta,

euskara erdara baino denbora gutxiagoz erabiltzen dute: zehatz-
mehatz %45,6 (eta erdara %54,4). beraz, ikerketa honetan egindako
hipotesi nagusia baieztatu egiten da: “hondarribiko euskaldunen
batez besteko euskararen erabilera osoa, hau da, jardun-mota guztiak
kontuan hartuta, ez da denboraren erdira (%50era) heltzen”.
— erabilera-mailari dagokionez, ordea, 2. hipotesia ezeztatu egiten
da: “hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunen heren bat
(%33) edo gutxiago aritzen da euskaraz egunean zehar denbora
erdiz edo gehiagoz”. izan ere, euskararen erabilera-maila %50ekoa

edo altuagoa egiten dute inkestatuen %43,3k eta ez dago, hipote-
sian aipatu bezala, euskararen erabilera oso altua (%75 edo altuagoa)
egiten duen talde esanguratsurik. kontrara, gehiengo zabala (%85,4)
tarteko erabilera-mailetan dago, hau da, %45,6 dago %25-50 bitarteko
erabilera-mailan eta %39,8, berriz, %50-75 bitartekoan.
— denbora-esparruetan, datuak oso esanguratsuak dira: euskararen

erabilerarik baxuena dutenak kultur kontsumoa eta komunikabi-

deak dira (%32,8 eta %37,4 hurrenez hurren), eta altuena dutenak,

berriz, haurren zaintza eta trebakuntza ( %68,1 eta %56,0 zehatz-me-
hatz). horrela, 3. hipotesia ia osorik baieztatzen da, baina ez osorik:
“denbora-esparruen artean euskararen erabilerarik baxuena lan or-
dainduan eta komunikabideen kontsumoan gertatzen da; altuena, be-
rriz, haurren zaintzan eta trebakuntzaren esparruan”. ikerketan ate-
ratako emaitzen arabera, euskararen erabileran hutsunerik handiena
helduen aisialdian (kultur kontsumoan) dago, eta ez lan ordainduan.
— denbora-esparruekin jarraituz, beste ondorio bat ere atera daiteke:
haurren zaintza, trebakuntza eta etxeko erosketak esparru oso

sendoak dira euskararen erabileran, hiruretan pertsona kopuru

altuena %75-100 bitarteko erabilera-mailan kokatzen baita: hau-
rren zaintzan %44,1, trebakuntzan %39,7 eta etxeko erosketetan
%36,4. gainera, haurren zaintzan euskaraz denboraren %50 baino
gutxiago egiten dutenen kopurua ez da %20ra iristen (%18,6).
— Jardun-motei erreparatuz gero, Hondarribiko 16 urte edo gehia-

goko euskaldunek ahozko solasaldian erabiltzen dute euskara
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gehien (%59,2). ondoren, gehientsuenak balio antzekoetan daude:
hitz egin %50,1, idatzizko solasaldia %49,0, entzun %47,7 eta idatzi
%46,4. eta, azkenik, tarte handiz euskararen erabilera baxuena du-

tenak daude: ikusi eta irakurri, %34 eta %33,2 hurrenez hurren.
gauzak horrela, 4. hipotesia ez da guztiz betetzen: “ahozkoak
(ahozko solasaldia, hitz egin eta entzun) dira euskararen erabilera-
maila altuena dutenak; idatzizkoak, berriz, baxuena. zehazkiago,
ahozkoen artean zuzeneko elkarrekintzan -solasaldian- gertatzen
da erabilerarik altuena; eta idatzizkoen artean (irakurri eta idatzi),
ordea, idazteko jardunean gertatzen da baxuena”. izan ere, entzutea
ez dago balio altuenetakoa dutenen artean, eta euskararen erabile-
rarik baxuena ez da idazten gertatzen. are gehiago, baliorik baxuena
dutenetako bat ikustea da, zeina, entzutearekin batera, entzumeneko
trebetasunari dagokion.
— Erabileran eragiten duten faktoreei dagokienez, sexuaren ara-

berakoak izan ezik, gainerako aldagaien araberako aldeak esta-

tistikoki adierazgarriak direla ikusi da: adin-taldeak, non azpima-
rratzekoa den erabilera baxuena gazteen (16-34 urtekoen) artean
gertatzen dela; lehen hizkuntzak, non lehen hizkuntza euskara bada,
erabilera altuagoa den; hizkuntza-gaitasuna, non zenbat eta gaitasun
hobea, orduan eta erabilera altuagoa; eta erraztasun erlatiboa, non
zenbat eta euskaraz erraztasun erlatibo handiagoa, orduan eta era-
bilera altuago duten. hortaz, azken hipotesia estatistikoki ia osorik
(sexuan salbu) baieztatuta gelditu da: “Euskararen erabilera osoak ho-
nako aldagaiekin du lotura, hau da, honako faktore hauen arabera
aldatu egiten da: sexua, adina, lehen hizkuntza, hizkuntza-gaitasuna
eta erraztasun erlatiboa”.
— bukatzeko, nahiz eta ikerketaren helburu eta hipotesiekin zuzenean
lotuta ez egon, azken ondorio orokor bat ere atera daiteke. hain zuzen
ere, hondarribiko 16 urte edo gehiagoko euskaldunen euskararen ba-
tez besteko erabilera orokorra %45,6koa bada, eta horiek hondarribiko
16 urte edo gehiagoko biztanle guztien %56,3 direla kontuan hartzen
bada24, honakoa ondoriozta liteke (hurbilpen gisa baino ez bada ere):
Hondarribian, 16 urte edo gehiagoko biztanle guztien artean eus-

kararen erabilera aitortua, batez beste, %25,7koa da. 

LANAREN MUGAK ETA AURRERA BEGIRAKOAK

y

azken gogoeta gisa, ikerlan honen mugak eta aurrera begirakoak aipatu
nahi nituzke, aurreko ataletan aipatu bezala, lan honek ez baitu zerbaiten
amaiera izan nahi, baizik eta ikuspegi berri baten hasiera. eta hasiera
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guztiek bezala, honek ere bere hutsuneak ditu, baita horiek gainditzeko
proposamenak ere.

Lehen muga metodologikoa da. izan ere, hasierako hurbilpen honek
ziur aski badu zer hobetua: zein denbora-esparru aintzat hartu eta zein
ez, zer eta nola galdetu… esate baterako, oso baliagarria izango zen,
galdetegiaren amaieran galdera-ireki bat egin izan balitz, inkestatuek
denbora-esparruren baten falta sumatu ote zuten jakinarazteko eta, ho-
rrela, metodologia fintzen joateko. hortaz, hemen plazaratu nahi izan
den ikuspegi berria berrikustea eta hobetzea interesgarria eta beharrez-
koa iruditzen zait, etorkizunean, dagoeneko daudenekin batera, hiz-
kuntza-erabilera neurtzeko beste tresna erabilgarri eta baliagarri bat
izan dezagun.

Bigarren muga datuen bilketari dagokio. lanean zehar argi azaldu du-
dan bezala, hemen jasotako laginak, lehen hurbilketarako balio dezakeen
arren, ez du ondorio oso sendoak eskaintzeko balio. horretarako, balia-
bide gehiago izan eta lagin askoz handiagoa hartzea beharrezkoa litza-
teke, bertatik ateratako emaitzak benetan adierazgarriak izan daitezen.

Eta hirugarren muga datuen analisiarena da. ikerlan honetan datuen
oinarrizko irakurketa bat egin da, besteak beste, laginak ez zuelako gehia-
gorako aukerarik ematen. baina etorkizunari begira, eta lagin handiagoak
lortuz gero, informazio xehatuagoa eskura liteke, aldagai ezberdinak es-
parruz esparru edo jardun-motaz jardun-mota aztertuz, esaterako.

beraz, nire xumean, uste dut lan honetan proposatu dudan ikerbide
berriak uzta oparoa eman lezakeela, betiere, jakinik honbetua izateko
tarte handia duen lehen hurbilpen bat baino ez dela.l
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