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Abstract 

This article gives an account of the evolution that has taken place regarding the presence of different Basque regions in the contents of 
textbooks published in the late XX century and the beginning of the XXI century. Geographical content of textbooks is always placed 
in a given region. In this study, the analysis focuses on the contents related to the Basque Country and its historical regions, 
particularly measuring their contextualization in this regard. The textbooks analyzed have been used in the XX and XXI centuries and 
all of them are from 5th grade. All the textbooks used in the mandatory curriculum for the Basque educational system have been 
analyzed, as well as their corresponding ones in Spanish and French. The results allow to evaluate the presence of the regions of the 
Basque Country in the iconography of textbooks used in the XX and XXI centuries. Part of this study is based on the so called 
UPV05/131 research project. 
 

Laburpena 
Artikulu honetan XX. mendetik XXI.era joatean Euskal Herriko lurraldeak testuliburuetako edukietan izan duen garapenaren berri 
ematen da. Testuliburuetako eduki geografikoa beti dago lurralde batean kokatua, Gure lan honetan Euskal herriarekin, eta bere 
lurralde historikoekin lantzen diren edukien azterketa egiten da, batez ere hauen testuinguratzea neurtuz. XX. eta XXI.mendeetan zehar 
erabili izan diren testuliburuak aztertu ditugu, denak 5. mailakoak, Derrigorrezko irakaskuntzarako euskaraz idatzitako testuliburu 
guztiak, baita euren parekoak gaztelaniaz eta frantsesez. Emaitzen artean, Euskal Herriko lurraldearen agerpena neurtzen da XX. Eta 
XXI.mendeko testuliburuetako ikonografian. Lan honetan azaltzen diren emaitzen zati bat, UPV05/131 ikerketa proiektuan oinarritzen 
dira. 
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1. Sarrera 

Gure ondorengoek, umetxoek, gaur egun eskolako 
ikasleak direnek ikasten dutenari bere biziko garrantzia 
ematen zaio edozein gizartetan. Badakigu ikasten 
dituzten kulturaren eta gizartearen ezaugarriak 
barneratuz gure sistemaren erreprodukzioa, hein handi 
batean, eta moldaketa arlo berritara bideratuko dituztela 
bihar etziko gizartean. Horrela bideratzen dira gizarte 
eta kultura erreprodukzioak, baita modu eta pentsaera 
berrien ekoizpenak ere. 

Eskoletan lantzen den curriculumari buruzko 
teorientzat bi dira aztergunerik garrantzitsuenak, bata 
Zer irakatsi, eta bestea, Nola irakatsi. Erantzutera teoria 
eta diskurtso ezberdinak datoz: ikaste-irakaste 
prozesuaren eta ezagutzaren izaerak, kultura eta 
gizartearen arteko harremanak,. balioak,… Legeek ondo 
finkatzen dute zer den ikasleak jakin behar duena, zein 
ezagutza den on edo garrantzitsu curriculumean ager 
dadin, zeren ezagutza kulturala baita, eta pertsonak 
identitatea sistema kulturalean eraikitzen du, bizi den 
gizataldean. Baina gure gizarteetako curriculumetan 
arlo asko ez dira lantzen, estali egiten dira, nahiz eta 
hainbat –generoa, errealitate soziokulturalak, etnikoak, 
adinen arteko harremanak, eta abar- gero eta 
aldarrikatuagoak egon. Lan honen helburuan, Euskal 

Herriko eskoletan irakasten den lurralde eredua Euskal 
Herriaren eta euskararen lurraldearekin bat datozen ala 
ez jakitea  izan da. Gaur egun, eta gero eta modu 
orokorragoan eskolak, kultura erreprodukzio eta 
aldaketetan familiak eta ohiko erreprodukzio bideak 
ordezkatu egin ditu, hala nola nortasun kolektiboak 
hezterakoan, ezagutza banatzerakoan eta beste 
hainbatetan.  

Lan honen oinarrian 2004ean defendatutako tesi 
lana dago, Identitatea eta Ingurunea Curriculumean 
deiturikoa, eta, ikerketa lerroa jorratu ondoren maila 
akademikoan, hona dakarguna orduan landutako gaia 
izanik, lagina 2005era arte luzatu dugu. 

Lehen zatian gogoeta teorikoa egiten da, 
identitatearen eraikuntzan oinarritzat hartzen dugun 
ikuspegia definitzen eta horrekin batera Euskal Herriko 
ingurunea zehazten dugu. Ingurunean lurraldeak duen 
tokia ere zehazten da. Hurrengo ataletan, XX. eta XXI. 
mendeko testuliburuetan lantzen den Euskal Herriko 
lurraldea nola irakasten den eta baita, bertako lurralde 
historikoak ere zenbatetan irakasten diren aztertu dugu. 

Azken atalean aipatu diren datu guztien laburpena 
egiten da 1876tik 2005era bitartean testuliburuetan 
islatzen diren lurraldearen gaineko zehaztasunak labur 
biltzen dira. 
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2. Ingurunea eta hizkuntza identitatearen 
eraikuntzarako giltzarri.  

Identitatearen eraikuntzan oinarritzat hartzen dugun 
ikuspegia definitzea, eta horrekin batera, Euskal 
Herriko ingurunea zehaztea lan konplexua izan da. 
Ikerketa gaurko gizartearen ezaugarriak gogoan hartuta 
burutu da, munduratze prozesuaren eta Estatu-nazioen 
hegemoniaren arteko joeren artean ulertuta. 
Identitatearen eraikuntzaren gainean egiten dugun 
hausnarketan ingurune jakinean eta hizkuntzaren bidez 
eraikitzen dugun herri identitatea giza ezaugarri 
funtsezkotzat hartzen dugu (Ezkurdia, 2004, 27-32).  

Castells-ek (2000, 29) egindako ekarpenetan 
oinarrituta  hiru identitate mota desberdindu ditugu, 
bederen: identitate hegemonikoa, erresistentziakoa eta 
proiektu identitatea. Soziologiatik abiatutako ikerketen 
arabera, identitatea taldearen esperientziaren eta 
zentzuaren isla bezala ulertzen da. Ez da izenik gabeko 
jenderik ezagutzen, ez eta ni eta inoren edo geu eta 
euren arteko ezberdintasuna markatzen ez duten 
hizkuntzarik edo kulturarik. Pertsonaren identitatearen 
eraikuntza inguru soziokulturalak eta hizkuntzak 
baldintzatzen dute beti, leku zehatzean eta denboran 
zehar eraikia baita. Azken finean, norbanakoak bere 
nortasun pertsonala eta bere identitate soziokulturala 
bera partaide den gizataldearen ezaugarrietan eraikitzen 
ditu zentzu sinkronikoan eta diakronikoan aldi berean. 
Horrela betetzen du, neurri batean, pertsonak bere burua 
zerbaitekin identifikatzeko duen ezinbesteko 
beharrizana.  

 Identitatea inguruarekin harremanetan eraikitzen 
den heinean, gure gizarteko ezaugarriak kontuan hartu 
ditugu bi ingurune desberdinduz Euskal Herrian, 
behinik behin: hegemonikoa eta soziokulturala. 
Bakoitzaren ezaugarriak, modu kontzeptualean 
behintzat, eskolako curriculumaren bidez ikasten dira, 
eta batez ere, testuliburuetan islatzen den ezagutzaren 
bidez.  

Horregatik curriculumean eta ezagutza arloen 
edukietan duten isla aztertu dugu, eduki horiek ingurune 
hurbilaren definizioan eta identitatearen eraikuntzan 
duten eragina jakin ahal izateko. Horretarako, bada, 
testuliburua hartu dugu aztergai, edukiari buruzko 
ikerketa burutuz. 

2.1. Ingurune hegemoniko eta ez 
hegemonikoa Euskal Herrian. 

 
Castells-ek proposatzen dituen identitate motak 

ingurune zehatzean eraikitzen dira. Euskal Herriko 
egoera aztertu ondoren, bi kontraesan nagusiren gainean 
eraikitako sistema aurkitu dugu. Lehenengo kontraesana 
Estatu Kapitalisten oinarrian dago, hots, gizabanakoaren 
eskubideen eta jabego eskubideen artean sortzen den 
kontraesana da. Bestea, Estatu-nazio askodunaren 
barnean gertatzen dena: estatu nazio eta hizkuntza 
ofizial hegemonikoaren, eta, nazio eta hizkuntza ez 

hegemonikoen arteko kontraesanetatik abiatzen da. Bi 
kontraesanen ondorioz bi ingurune mota desberdindu 
ditugu: bata, ingurune hegemonikoa, ofiziala, ingurune 
bakar bezala irakasten dena, eta asmo nazionalen eta 
tradizioen esanahiez eta baloreez osatua. Bestea, 
ingurune etno-historikoa da; hizkuntzak berezitutako 
inguru soziokulturalak osatzen du. Hau, haurraren 
familiak, berdinen arteko taldeak, jatorrizko taldearen 
kulturak, lurraldeak eta historiak osatzen dute, 
pertsonaren inguru biologiko, soziala eta kulturala 
elkartuz, Euskal Herri osoko lurralde soziokulturala eta 
historikoa biltzen du. 

Ingurune hegemonikoaren antolaketan estatu 
nazioaskoduna dago oinarrian, eta, nazio hegemonikoa 
Estatuko gidaritzan. Estatu indartsua biltzeko, Estatuko 
lurraldean dagoen guztiaren berdinketa bultzatzen da, 
klase sozialetan, ezagutza eta jakituri ofizialetan, 
konstituzio bakarrean, lurralde bakarrean, historia 
nazional bakarrean, hizkuntza bakarrean eta kultura 
nazional bakarrean. Denen artean nazio 
hegemoniakoaren oinarrizko ardatzak (Poulantzas, 
1979, 80) osatzen dituzte, eta hauek hala edo nola 
curriculumaren diseinuan islaturik aurkitzen dira.  

Bestalde, errealitate ez hegemonikoek erresistentzi 
bideak jorratzen dituzte ingurune ez hegemonikoa 
garatuz. Guk erresistentzikoa deitu dugu Castells-ek 
egiten duen proposamena egokituz. 

Euskal Herria, bere izaera historikoa etnizitatean 
oinarritzen duten beste hainbat herriren antzera, bere 
arazo espezifikoak dituen herria da, gizarte-errealitate 
berezia eta nortasun soziokultural bereizgarria, besteak 
beste, baina egun, jakineko arrazoi historikoak medio, 
bere estaturik ez du nazioarteko antolaketa politikoan. 

Arazoaren oinarrian Estatu-nazio nazioaskoduna 
dago, arestian esan bezala, bere lurraldean beste nazio 
soziokulturalik ere badelako. Nazio etnokulturalaren 
oinarrizko zutabeak hiru dira funtsean: herria, hizkuntza 
eta kultura (Iztueta, 1996, 21): “Eta argumentazio 
zientifikoaren aldetik, errebindikazio horiek erabat 
baliozkoak dira, baldin eta kontuan hartzen bada 
Wilhelm von Humboltdt-ez geroztik sostegatzen den 
tesia, zeinaren arabera elkar dependentziaren 
eraginpean baitaude herria, hizkuntza eta kulturaren 
kontzeptuak, hiruren artean batasun ezin banatua 
osatzen dutelarik”. Hiruren arteko lotura hizkuntza da, 
herriak komunikatuz, kultura bakartua eraikitzen baitu. 
Hots, herria osatzen duen giza-talde zehatzari 
hizkuntzak ematen dio kultura eta nortasun espezifikoa 
(Iztueta, 1996, 20-21): “Hizkuntza etni elementu den ala 
ez erabakitzeko orduan eskaintzen diren arrazoiak, 
bada, botere politikoak bere autojustifikaziorako sortu 
eta birsortutako asmazio ideologikoak dira gehienbat. 
Nazio-estatuak izaki artifizial hutsak dira, etni errotik 
ezer gutxi dutenak. Ulergarria da, bada, Estatuak 
aintzakotzat ez hartzea hizkuntzaren espezifikotasuna, 
gutxiago oraindik hark azpian dauzkan nazioek beren 
subiranotasun-eskabideak nortasun etnikoan oinarrituta 
egiten dituztenean”. Guk errealitate etnokulturalen 
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aldarrikapenetan beste arlo batzuk ere kontuan hartu 
ditugu, hala nola, lurraldea, historia, legea eta ezagutza. 

Euskal Herriaren egungo izatea definitu nahian, 
hizkuntza, lurraldea eta giza taldea hartu ditugu ardatz 
modura: euskararen lurraldean bizi eta garatu den 
herriak identitate kolektibo nabarmendua du: politikoki, 
Erdi Arora arte antolaketa politiko berezitua izan du; 
Estatua izan duen herria dugu (Iztueta, 2000, 112-113); 
beraz, XIX. mendera arte legedi propioa izan du, egun 
frantziar eta espainiar Estatuen Konstituzioen menpe 
aurkitzen badugu ere. Linguistikoki eta kulturalki 
Europako herririk zaharrenetarikoa dugun hau 
Auñamendi edo Piriniotako kulturaren partaide da, bai 
gizarte antolaketan, bai lege iturrietan, bai emakumeak 
gizartean jokatzen duen paperetan zein beste arlo 
askotan ere. Une honetan oso desorekatua eta 
desegituratua aurkitzen dugu, bi errealitate sozio-
ekonomikoren parte izanik: batetik mendebaldean eta 
hegoaldean autonomia politiko-administratibodun 
lurralde bitan banatua aurkitzen dugu, fiskalitatearen 
esparru batzuk bere esku dituela; bestetik, ipar-
ekialdean, errekonozitu gabekoa, Frantziar estatuko 
Akitaniako Erregioaren eta Basses Pyrénneeseko 
Departamenduko lurraldean, nortasun berezitu gabeko 
Pays-a da, inolako eskubiderik gabekoa. 

Estatuaren gabezian, barne eraketan arazo larriak 
bizi dira lurralde sakabanatuaren ondorioz; historiarik 
ez dugu eta euskal hizkuntzaren eta kulturaren 
birsortzerik ez da ematen bere osotasunean: famili eta 
etxekoen transmisioan oinarrituak zeuden esparru 
gutxiak aspaldidanik eskolak ordezkatu ditu hein handi 
batean, ikastolen eta euskarazko ereduen gain utzi baita 
pisurik handiena. Baina hadi! Azken hauek ere Estatuen 
lege nagusien plangintzen menpe aurkitzen dira, lege 
estatal hegemonikoen menpe, hain zuzen (Karmele 
Pérez Urraza, 2002). 

Bizi dugun egoeraren ondorioz, euskal identitatearen 
birsortzean zein sortzean arazo larriak ditugu, 
gehienetan ez baita ematen euskaldungoaren bizi-indar 
soziokulturalean oinarritua (Odriozola, 2001, 95): “Eta 
honetara helduta, ez ditzagun oinarrizko kontzeptuak 
nahaspilatu. Alegia, gure artean gaur egun daukagun 
“kontzientzia politikoa” gauza bat da eta beste bat 
aipatu berri dudan bizi-indar etnolinguistikoa. 
Aurrenekoa edozein erdaldun abertzaleren esku dagoen 
gaitasun ideologikoa da. Bigarrena, aldiz, oso gutxiren 
esku dagoen gaitasuna da, ez delako koiuntura historiko 
jakin bati dagokion jarrera politiko hutsa, euskal 
historian barrena gure herriaren ardatza izan den euskal 
identitate kulturalaren prozesua baizik. Eta oinarrizko 
bigarren soka hau aspaldi eten zen eskualde gehienetan. 
Eta eten gabeko guneak euskal mundu tradizionalaren 
eremuan bakarrik ageri zaizkigu, euskal mundu 
horretako herri txikietan. Orain sortzen ari den euskal 
kultura modernoaren esparrua mundu murritza da 
guztiz, eta ez dauka inolako loturarik euskaldungoaren 
oinarri sozialarekin. Nolabaiteko elite bat, euskal kultur 
produktuak kontsumitzen dituen dozena bat mila 
pertsonako aitzindari multzo bat. Bere baitan bizi den 

eta bere baitarako ekoizten eta kontsumitzen duen 
euskaltzale eta euskal inteligentziaren taldea. Baina, 
esan bezala, euskaldungo zabalarekin loturarik ez 
duenez, euskaltasunaren dimentsio soziokulturala 
aitzindari-talde horretara murrizturik dagoen izari 
bazter-urria da.” Aipuak sortzen duen zirrara 
euskaldunok bizi dugun aldaketa bortitzaren isla da. 
Guk gure arteko eztabaidetan askotan erabili izan dugun 
gaia da hau: bertako edozein umek bizi duen 
errealitateari buruz zer ikasten duen eskolan; are 
gehiago, irakasten dugunak zer eraikitzen duen jakin 
nahi dugu, zeren euskaraz irakatsi, irakasten da, baina 
ez dakigu zer den irakasten dena, euskal izaeradun 
edukia ala bestelakorik, izena ala izana. Izena erabiltzen 
dugu, baina izanaren ildoa moztua dagoela uste dugu. 

Esan bezala, identitate kulturala, etxekoekin eta 
herritarrekin harremanetan ikasten dena, neurri handian 
egun gizarte modernoak izan dituen aldaketa sakonak 
direla eta, uste dugu ez dela bere osotasunean 
transmititzen, partzialki baizik; euskal kultura lantzen 
denean, atxikitako errealitate zaharkituaren aztarnen 
modura lantzen da eta ez oinarrizko iturri bezala 
(Bilbao, 2002).  

Ondorengo lerroetan Estatu nazioaskodunaren 
oinarrian dauden zutabeak aztertuko ditugu, baita 
erresistentzi bidetik aldarrikatzen diren ezinbesteko 
zutabeak ere. 

2.1.1. Indibidualizazio eta klase sozialen 
egituraketaren aurrean norbanakoaren eta 
herri kolektibitatearen aldarrikapena. 

 
Indibidualizazio prozesua da gaurko mundu joeretan 

indartsuenetarikoa. Gizakia bakartu egiten da eta, era 
berean, ahuldu. Bakartzearen aldarrikapenen oinarria 
pertsonari zor zaizkion eskubide pertsonalak daude, 
inoiz kontuan hartu gabe pertsonaren identitatearekin 
guztiz loturik eskubide kolektiboak daudela, 
gizabanakoa gizatalde baten jaio, bizi eta hil egiten 
baita. Horretarako hiru subjektu bakartuak 
desberdintzen ditugu Ingurune hegemonikoaren 
oinarrian: 

a) Subjektu politikoa (Fernández Enguita, 1996, 33).  

b) Subjektu ekonomikoa  

c) Subjektu kulturala (Letamendia, 1991, 153)  

Ingurune soziokulturalean eskubide kolektiboak 
bere tokia aldarrikatzen duten neurrian gizabanakoa eta 
bakartze prozesua ingurune hurbilean egiten dela 
aldarrikatzen da, pertsona bakartuak ezaugarri 
soziokulturalean hezteko eskubidea aldarrikatuz, eta era 
berean, identitate kolektiboan murgiltzeko eskubidea 
eskatuz. Guzti hau Eskolaren bidez eraikitzen dugu gaur 
egun, bada, identitate nazionala, hegemonikoa eta baita 
ere erresistentzikoa. 

Euskal Herriko lurralde historikoan bizi diren 
euskaldunek Frantziako edo Espainiako hiritartasuna 



 
  © Mendebalde Kultura Alkartea, 2007 72 

dute, ez, ordea, Euskal Herrikoa. Euskaldunoi gure 
herrian subjektu politiko, ekonomiko eta kulturalak 
izateko eskubidea zor zaigu eskubide osoz, Estatu 
bateko subjektu subiranoa izatea, azken finean. Era 
berean, subjektu ekonomikoa, zerga emaile eta langile, 
baita subjektu kulturala, euskalduna, eskolan euskal 
kulturan erroturiko curriculumean hezia ere. Baina 
Euskal Herriko kasuan kolektibitatea ez da klase 
ezberdintasunean edo generoaren edo adinaren 
esparruetan ematen bakarrik; gure kasuan talde etno-
historikoaren solidaritateak ditugu, hizkuntzak berak 
ematen dizkigunak. Horienganako errespetua 
aldarrikatzen da. 

 

2.1.2. Hizkuntza eta kultura hegemonikoen 
aurrean aldarrikapen etnolingüístikoa eta 
kulturala. 

Estatu-nazioaren uztarria hizkuntza da (Poulantzas, 
1979, 137). Hizkuntzaren bidez zehazten da kultura 
nazionala, klase eta talde hegemonikoen ereduaren 
arabera. Hizkuntza aipatzen denean, beste ezaugarririk 
jarri gabe, hizkuntzalariek askotan egiten duten bezala, 
Estatuan ezarri den hizkuntza ofiziala da: hizkuntza 
nazionalak hiritar guztiak berdintzen baiditu –kodigo 
nazional bakarra ezarriz-, baina, era berean barne 
desberdintasunak ere sortuko ditu identitate ekonomiko 
eta kulturaletan. Hizkuntza nazionala birmoldatua izan 
da, autoritatea izan duten autoreek eta Estatuak sortu 
dituen arduradunek -irakasleek eta gramatikariek- 
kodifikatu eta finkarazi egin dutelako (Bourdieu, 1982, 
27): “C’est dans le processus de constitution de l’Êtat 
que se créent les conditions de la consitution d’un 
marché linguistique unifié et dominé par la langue 
officielle: obligatoire dans les occasions officielles et 
dans les espaces officiels (École, administrations 
publiques, institutions politiques, etc.) cette langue 
d’État devient la norme théorique à laquelle toutes les 
pratiques linguistiques sont objectivement mesurées. 
Nul n’est censé ignorer la loi linguistique qui a son 
corps de juristes, les grammairiens, et ses agents 
d’impositions et de contrôle, les maîtres de 
l’enseignement, investis de pouvoir de soumettre 
universellement à l’examen et à la sanction juridique du 
titre scolaire la performance linguistique des sujets 
parlants.” Hizkuntza nazionala hiritar guztiek jakin 
beharra dute. Eredu landuan diskurtso hegemonikoan 
integratu eta goi mailako bihurtzen da, kultur 
hegemonia mantentzeko, eta, era berean, Estatu 
lanetarako erabilgarri izan dadin, burokratizatu egiten 
da (Poulantzas, 1979, 137).  

Eskola izango da hizkuntza nazionala zabaltzeko eta 
inposatzeko tresnarik eraginkorrena, irakasleen 
eginbehar funtsezkoen artean hiritarra Estatu-nazioaren 
hizkuntza, kultura eta ikur nazionalen jabe eginaraztea 
baita.  

Horrek ekarri du beste hizkuntza ez ofizialentzat 
arrotz eta ez landu edo kulto bezala kontsideratuak 

izatea, arazo larriak sortuz, hizkuntza nazional 
hegemonikoarekin parekatzeko. Hizkuntza ez 
hegemonikoak kontsiderazio gutxiko berbetak bezala 
hartuko dira (Bourdieu, 1982, 30-31): “abandonnés aux 
paysans, ils sont définis en effet négativement et 
péjorativement par opposition aux usages distingués ou 
lettrés (comme l’atteste, parmi d’autres indices, le 
changement du sens asssigné au mot patois qui, de 
<<langage incompréhensible>>, en vient à qualifier un 
<<langage corrompu et grossier, tel que celui du menu 
peuple>> Dictionnaire de Furetière, 1690). … 
L’imposition de la langue légitime contre les idiomes et 
les patois fait partie des stratégies politiques destinées à 
assurer l’éternisation des acquis de la Révolution par la 
production et la reproduction de l’homme nouveau”. 
Hizkuntza nazionalaren inposaketak hizkuntza zein 
kultura etniko gehienentzat hil ala biziko egoera 
ekarriko du (Bourdieu, 1997, 107). 

Aldarrikapen etnolinguistikoaren iturritik abiatuta 
Euskal Herriarentzat, euskararen herriarentzat, 
hizkuntzak ematen dion nortasunean oinarritzen da. 
Euskarak ez du gaur egun lurralderik, zeinetan funtzio 
guztiak euskaraz betetzen diren: beste bi hizkuntzekin 
bizi da menpekotasun egoeran. Egoera diglosikoaren 
arrazoiak asko dira, euren artean aipagarriak: bat, 
Euskal Herriko burgeseriak euskarekiko izan duen 
jarrera historikoa (Tejerina, 1992, 96-97). Bi, Euskal 
Herriko inguru euskaldunenak, kostaldeak, batez ere 
XX. mendean jaso duen uholde inmigratzailea, egoera 
soziolinguistiko ezberdinak sortuz eta diglosia egoera 
areagotuz, orokorrean (Tejerina, 1992, 96-97). Hiru, 
derrigorrezko eskolaratzeak euskaldun guztiak elebidun 
bihurtu dituelako, bigarren hizkuntza estatal 
hegemonikoa ikasi araztean. Lau, asimilazionismoa eta 
integrazionismoaren bultzada, pluraltasunaren eta 
integrazioaren aitzakiatan, ahularen integrazioak 
asimilazioa baitakar, nahi eta nahi ez.  

Aldarrikapenaren fruitu ditugu hiru lorpen 
garrantzitsu: bata, Euskaltzaindiaren eraketa, euskara 
estandarizatua bideratu duena; bi, euskararen 
ofizialtasuna, lehenengoz historian, eta hiru, hezkuntza 
sarean antolatu diren adar euskaldunak hizkuntzaren 
normalkuntzarako.  

Hezkuntza arloan hizkuntzaren normalkuntzarako 
ahalegin handiak egin dira, mendebaldeko autonomian 
batez ere. Baina hizkuntzaren berreskuratzearenean 
badira arazoak, euskararen lurraldea legedi ezberdinen 
menpe egotean, egoera juridiko anitzak sortzen 
direlako. Horrez gain, euskara bizi indartzeko eta 
bultzatzeko orain arte egin diren ahaleginak eskubide 
pertsonalen errespetuan oinarritu direnez, arazoak sortu 
dira praktikan. Euskarak bizitzari hel diezaion eta 
euskal gizartea berreuskalduntzeko ez da nahikoa 
eskubide pertsonalak errespetatzearekin, “gizarte-
egiturak ere aldatu beharra dago, eskubide indibidualak 
adina kolektiboak, biak dira errotik errespetatu 
beharrekoak” (Iztueta, 1996, 465). Aldaketak 
bideratzeko, bide politikoak ezinbestekoak dira (Iztueta, 
1996, 36) besteak beste: “Hizkuntza guztiak boterearen 
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babesean hazi eta hezi dira, hizkuntza nazional guztien 
historiak frogatzen duen bezala, eta nazio-egoera 
berreskuratu nahi duen hizkuntzari statusaren alderdiari 
dagozkion gutxienezko neurri politikoak hartu beste 
biderik ez zaio geratzen. Hizkuntzen historia, azken 
batean, hizkuntzen, nazioen eta klaseen arteko gatazken 
historia da”. Euskararen arazoa, funtsean, egiturazkoa 
da, ez indibiduala soilki (Iztueta, 1996, 311). Eta sustrai 
historikoak dituen egiturazko arazo honi irtenbidea 
bilatu nahirik egin dira Autonomi Erkidegoan 
Hizkuntzarako Plangintzak. Arazo politikoari irtenbidea 
emateko, P. Iztuetaren esanetan (1996, 367), hartu diren 
neurriez gain, ezinbestekoa da botere politikoa lortzea 
euskararen etorkizuna ziurtatzeko: ”Nazio-arazoa, 
orduan bezala gaur, arazo politikoa da funtsean. 
Zehatzago esanda, botere-arazoa. Hau onartzetik hasi 
behar da kulturgintzaren eta politikagintzaren arteko 
harreman hertsiak finkatzen eta lantzen. Eta maila 
horretan bada zer azterturik: hots, klasearteko gatazkak 
eta hizkuntzartekoak nolakoak diren eta horiek elkarren 
artean zein eragin duten. Hizkuntzaren bilakaera 
historikoa osatzen duten gizarte-elementurik 
oinarrizkoenak oro, sozio-politikoak, ekonomikoak, 
ideologikoak eta bestelakoak, guztiok bete-betean 
inplikaturik datoz hizkuntza baten normalkuntzan, 
horren statusari dagokionean bereziki, eta hizkuntz 
plangintzan elementu horien osotasuna aintzakotzat ez 
hartzea akats larria delakoan gaude. Edozein hizkuntz 
plangintzatan beti dago presente politika, politika hau 
egiazki eragiten duen mekanismoaren barne-
funtzionamendua agerikoa ez bada ere. Horregatik, 
euskararen berreskurapen-prozesua apolitizatu nahi 
izatea, sustraian bertan huts egiten duen planteamendua 
da.” Horretara dator ondoren labur biltzen dugun 
aldarrikapen politiko-juridikoa. 

2.1.3. Espazioa eta denbora: lurraldea eta historia. 
Euskal Herriko Historiaren eta 
Lurraldearen aldarrikapena. 

Kapitalismoaren ezaugarrien artean etena dago, 
espazio zatikatua, une bakartua, kateatua (Poulantzas, 
1979, 115). Espazioa eta denbora kontzeptuak zentzu 
aldaketa izan dute kapitalismoak eta Estatu-nazioaren 
eraketak eragin dituzten errealitatearen aldaketei 
erantzuteko (Populantzas, 1979, 117-118). Espazioa eta 
denbora islatzen duten lurralde eta historizitate 
kontzeptuak ulertzeko, ezinbesteko dugu nazio 
modernoaren eta Estatu nazionalaren eraikuntzaren 
prozesuan duten zeregina aztertzea. 

Espazio mugatu eta finkoa da lurraldea, Estatuaren 
izate materiala, mugez markatua. Eskolan ikasten dugu 
lurralde nazionalaren zabalera, kokapena, eta honetan 
kokatzen da ikasten denaren gehiena: lurraldearen 
ezaugarriak,-paisaiak, ekonomia, demografia, 
klimatologia eta abar-. Mugak, batez ere. Lurraldearen 
irudi grafikoa eskolako lehen irakaspenetatik hartzen 
dugu maparen bidez:mapa eta lurralde nazionala gure 
izate nazionalaren oinarriarekin guztiz identifikaturik 
aurkitzen ditugu, lurraldea sakratu bezala irakasten 

zaigularik. Batasun nazionalari esker, muga barneko 
espazioan dagoen guztia berdindu egiten da, lurralde 
nazionalari edukia emanez eta nazioaren parte eginez, 
berezkoa balitz bezala aurkeztuz. Era berean mugen 
finkotasunak eta historiak markatuko dute lurralde 
nazionala. Mugen aldaketa, bada, ez da ezelan ere 
onartuko, eta, onartzekotan ere, berdinketa eta 
asimilazioaren aldarrikapenean bakarrik egingo da 
(Poulantzas, 1979, 127). Mugei  ematen zaien zentzu ez 
tenporala faltsua da, bestalde, historian zehar eta egoera 
ekonomiko zein politikoen arabera errealitate 
aldakorrak baitira. 

Espazioarekin batera denbora dugu nazioaren 
zutabe. Kapitalismoaren antolaketa ekonomikoak 
denboraren neurketa berria dakar. Estatuak denbora 
kontrolatu eta bildu egiten du, botere tresna bihurtuz eta 
historia ofiziala monopolizatuz. Historiak norabidea eta 
helburua du, amaierarik ez, ordea. Denbora honetan 
uneak kateatu egiten dira bata bestearen atzean eta 
emaitza batean orokortzen dira, oraina lehenetik 
gerorako pasadizoa bihurtuz (Poulantzas, 1979, 131). 
“Oraina” trantsizio gune da, “lehenak” eta “geroak” 
markatua: lehenaren ondorio ezinbesteko den bitartean, 
etorkizunaren oinarrian dago (Poulantzas, 1979, 134). 
Gure metahistorian Bibliaren ikuspegi judu-kristaua 
dagoen neurrian, denbora linealtasun batean ulertzen da 
eta honen erakusle bukaera ona duen historia da, 
zoriona aurkitzera zuzenduriko historia da, arrazoiaren 
eta zientziaren etengabeko garapena aztertzen duen 
historia. Azken finean, historia bueltarik ez duen 
Estatuaren eraikuntzan gertatu diren uneen bilketa 
izango da (Poulantzas, 1979, 127). Horretarako 
Estatuak historia beretzat hartzen du eta nazio berriaren 
lehena berreraiki egiten du. Historizitate partikularrak 
biltzean eta beste batzuk baztertzean nazio-etnikoen 
historia homogeneizatu egiten du, desberdintasunak 
zapuztuz. Azken finean, nazio berriari historia 
nazionala dagokio. Esandakoa agiriago gelditzen da, 
historia eta lurraldearen artean sortzen den lotura nazio 
hegemonikoan gurutzatzen dela kontuan hartzen badugu 
(Poulantzas, 1979, 134). 

Honaino labur bildurik Estatu-naziaren 
lurraldetasuna eta historia, zalantzan jartzen ez diren 
arloak. Ondoren Euskal Herritik egiten den 
aldarrikapena aztertuko dugu, zertan oinarritzen den eta 
zer eskatzen duen.  

Euskal Herria izendatzeko Europako erdaretan land, 
lander, pays, país erabiltzen dira: País Vasco, Pays 
Basque, Basque Country, Basken Land, eta abar. Guk 
geure burua izendatzeko, ordea, Euskal Herria 
darabilgu. Euskal Herria euskararen lurraldea da, baita 
euskararen herria ere: euskaraz mintzatzen den herria. 
Hizkuntzak ematen dio nortasuna taldeari zein 
lurraldeari, hots, gizataldea eta lurraldea dira 
euskararenak. 

Euskararen lurralde historikoa aldarrikatzen da, 
bertako ingurunearen ezaugarri etnokultural eta 
historikoetan oinarritua, euskarak bizi ahal izateko bere 
lurraldea eta bere gizataldea behar dituelako beretzat. 
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Euskarak biltzen gaitu. Aldarrikatzen den lurraldea 
euskararena da, ezaugarri etnolinguistiko bateratuak 
dituen herriarena: Euskarak, egoera azpiratu eta 
diglosikoan eta bere lurraldea erdararekin konpartiturik, 
dagokion lurraldea beretzat aldarrikatzen du, hizkuntza 
batek bere lurralde propioa behar baitu iraupena 
ziurtatzeko.  

Euskal Herriaren lurraldea, Euskararen lurralde 
historikoa dena zatikaturik dago, Estaturik gabeko nazio 
soziokultural bati dagokionez: Estatu biren menpe eta 
hegoaldean administrazio autonomiko ezberdinetan. 
Zatiketa politiko administratiboaren ondorioz, barne 
kohesioa galdu egin da; beste identitate eta elkartasunak 
sortzen dira, baina beti erdararen ingurune 
soziokulturaletan, ingurune hegemonikoetan, hain 
zuzen. Horren ondorioz, Euskal Herriko lurralde 
historikoen artean ere zatiketa nabarmentzen dituzten 
eragileak aurkitzen ditugu: banaketa autonomikoa 
berezko bezala irakasten da, Euskal Herriko nortasuna 
mendebaldeko lurraldeekin identifikatuz, ez ordea 
Iparralde edo Nafarroarekin. Hauen nortasun 
ezaugarriak ez dira euskaldunak, lehenenak frantsesak, 
bigarrenenak “nabarroak”. Ez dira lantzen eskoletan 
lurralde historikoen arteko berdintasun eta 
ezberdintasunak. Ez da, esaterako, paisaia ikasterakoan, 
Nafarroa eta Bizkaiaren arteko konparaketarik egiten 
edo Zuberoa eta Arabaren artekorik. Beldur handi barik 
esan genezake Euskal Herria barrutik dagoela 
deseginda. Bakoitzari berea zor zaio, baina Euskal herri 
barruan. Lurraldearen aldarrikapenean bi zutabe 
aurkitzen ditugu: batetik, nazioari zor zaion antolaketa 
politikoa aldarrikatzen da, Estatua, lurraldeen arteko 
antolaketa finkoa, herriaren burujabetzan oinarritua. 
Aurrekoak bigarrena dakar ondorio gisa: barne eraketa 
dugu aldarrikapen, Euskal Herriko lurralde historikoen 
arteko uztarketa, elkarren arteko harremanak sustatzea, 
proiektu bateratuak egin ahal izateko. Horretarako 
tresnarik garrantzitsuenetarikoa hezkuntza sistema eta 
curriculum nazionala dira. 

Estatuaren zutabeak aztertzean Lurraldea eta 
Historia nazionalak Nazioan gurutzaturik aurkitu 
ditugu. Euskal Herria Estaturik gabeko nazioa, historia 
ofizialik gabeko herria da, Europako herririk 
zaharrenetarikoa izan arren. Bizirik irauteko bere 
memoria jaso eta historia eraikitzeko eskubidea 
aldarrikatuko du.  

 

2.1.4. Legea eta bortxa Estatu hegemonikoaren 
monopolioaren aurrean aldarrikapen 
politiko-juridikoa. 

Oinarrizko zutabea da honako honetan dakarguna. 
Legearen euskarri da Eskubide Estatu 
Konstituzionalean bortxaren eta izuaren monopolioa, 
gerra egiteko ahalmena. Bortxa erabiltzeko ahalmen 
legitimoa aldarrikatzen du Estatuak botere 
erabakitzailearen bidez, nahiz eta bortxa hori modu 
zuzen eta zabalean ez erabili kasurik gehienetan 

(Iztueta, 2000, 20). Bestalde, jakituri ofizialaren 
ezarpena bideratzeko eskola eta hezkuntza sistema dira 
bitarteko; kasu honetan, biolentziaren erabilera 
sinbolikoa da. Sistemaren modu bikoitza errepresiboa 
eta ideologikoa, gizarte burgesaren arauak barneratzeko 
erabiltzen da eta, bide batez, ordenu sinbolikoa 
mantentzen da. 

Euskal Herriak, Europako beste herri etnokulturalen 
antzera, epe luzerako izate nazionala osatzen du, 
historian zehar iraun duena (Intxausti, 1985, 529). 
Subiranotasun politiko-juridiko-militarra galtzean 
(Iztueta, 2000, 112), -Euskal Herriak bere estatalitatea 
izan du, Nafar Estatuan islatua-, ez du jakin izan 
mendez-mendeko ibilbide kolektiboa aurrera ateratzen, 
ez eta Estatua berreraikitzen. Subiranotasunaren 
galeraren ondorioz, modu ezberdinetako erresistentzi 
prozesu luzea eta etengabea sortzen den arren, 
menderakuntza mendeetan zehar indartu eta finkatu 
egin da. Iraultza burgesaren ondorioz, Estatu-nazioaren 
izenean menerapena areagotu eta mozorrotu egin da 
arlo juridikoan, politikoan zein kulturalean, eta Hego 
Euskal Herrian egoera autonomikoa bada ere, 
menerapena mozorrotu baino ez da egin (Apalategi, 
1988, 39). Frantziako kasuan ia desagertzear dago 
euskal talde etnokulturala. Bai Frantzian zein Espainian 
egiten diren politiken ondorioz, Euskal Herriaren gero 
eta desintegrazioa handiagoa bultzatzen da. Egoerari 
aurre egin nahian, herri-subiranotasuna aldarrikatzen da, 
status juridiko legal osoa lurralde osorako. Bi jarrera 
nagusi aurkitzen ditugu nazio gatazkaren inguruan: 
Estatu-nazio hegemonikoen aldeko apustua, espainol 
edo frantses hiritar sentitzen direnena, alegia, eta Euskal 
Herriaren burujabetasuna aldarrikatzen dutenena, 
nolabait esateko, proiektu autonomista eta 
independentistetan islatzen dena. 

Lehena, oinarrian, nazio hegemonikoaren aldekoa 
da. Behin baino sarriagotan eredu kultural berri eta 
postmodernoen alde jokatzen du, Euskal Herriko ohiko 
kultura pasatutzat, gaurkotasunik gabekotzat hartzen du 
eta, txikiegia gelditzen zaionez, eredu berri eta 
mundialen bila dabil, nazioarte mailan hegemonikoak 
direnena hain zuzen. Diskurtso honek, garapenaren eta 
modernizazioaren aitzakiatan, mundu mailako bihurtze 
eta deserrotze kulturala bultzatzean, menerapen 
estatalari eta Euskararen asimilazioari bidea irekitzen 
dio, euskararentzat “Heriotza dignoa”-ren izenean. 
Modu mozorrotuagoan, baina bide beretik doa Espainiar 
Estatuaren ahalegin autonomikoa (Apalategi, Jokin, 
1990, 61). Autonomismoak planteatzen duen 
konponbidea planteamendu faltsutik dator oinarrian, 
hau da, nazioa Espainiakoa da, ez besterik; eta Euskal 
Herriak zerbait aldarrikatu badu, nazio izatea izan da 
behin eta berriz.  

Bigarren jarreran, Euskal Herriaren burujabetasuna 
aldarrikatzen da nazio soziokulturalari zor zaizkion 
eskubide kolektiboetan oinarrituta. Irizpide honetan 
egungo subjektu politikoen borondateaz gain, 
Nafarroako estatalitate historikoaren aldarrikapena 
dago, subiranotasun usurpatuarena. Aldarrikapenen 
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oinarrian dago euskal zuzenbide publiko zaharrak 
Pirinioetako ohizko zuzenbide sistemekin duen 
antzekotasuna, eta bide batez Gaztelakoarekin 
zerikusirik ez duela aipatzen da (Iztueta, 2000, 41). 
Iraupen luzeko prozesu historikoei ematen zaie 
garrantzia (Iztueta, 2000, 112), ezin baitaiteke egungo 
egoera konponbidean jarri, lehenaren eragina eransten 
ez bazaio. Laburbilduz, autodeterminazioaren 
eskubidearen ezarpenak konponduko luke euskal 
arazoa. Gatazka sortzen da Estatu frantses eta 
espainolak ez dutelako onartzen beste Estaturik sortu 
daitekeenik euren lurraldeetan. Horra hor eztabaida 
(Apalategi, 1988, 63): “¿Acaso los vascos no 
constituimos una nación? ¿Acaso los regímenes 
democráticos no han permitido respetar el principio de 
la igualdad de los pueblos y de su derecho a disponer de 
sí mismo al firmar el artículo primero de la Carta de las 
Naciones Unidas? Aunque se nos responda que ese 
artículo esta pensado para las naciones subyugadas del 
tercer mundo, recordaremos que en nuestros días sigue 
pendiente de una definición exacta, y por consiguiente a 
falta de un reconocimiento universal, la figura 
sociológica de la “nación” (existente con autonomía 
respecto al Estado tanto en el primer mundo como en el 
segundo y tercero) y que habría que emenciparla a partir 
de una Declaración Universal de los Derechos de los 
Pueblos, Etnias o Naciones.” Arazoa, beraz sakonekoa 
da. 

Azkenik, Estatuaren hegemonia mantentzeko 
ezinbesteko da ezagutzaren eta jakituriaren monopolioa. 
Horregatik ordenu sinbolikoan ezagutzak duen zeregina 
eta garrantzia da ondoren gure hausnarketaren helburu. 

2.1.5. Lan intelektuala eta eskulana: jakintzaren 
kontrolaren aurrean Intelligentsia 
euskaldunaren aldarrikapena: Unibertsitate, 
Hezkuntza eta Curriculum nazionala. 

Estatu kapitalistaren logikan, berdindu edo 
homogeneizatu dena, birbanandu egiten da interesen 
arabera: ondasun, klase, hizkuntza, lurralde zatiketa, 
denbora zatiketa, jakituriaren zatiketa, besteak beste. 
Ezagutzaren zatiketarekin lanaren bereizte soziala 
finkatzen da, eskulana eta lan intelektuala. (Poulantzas, 
1979, 61-62). 

Ezagutza ofizialaren oinarrian Ilustrazioko kultura 
eredu unibertsala dago: garapenaren aitzakiaz (Iztueta, 
1996, 22-23), ezagutza zientifikoa jainkotu egiten du eta 
transmititu, hezkuntza sistemaren bidez.: “Irakaskuntza 
sistemak talde sozialen egitura berragertzen du, 
dominatzaile edo/eta nagusi den kultura bakar eta 
benetakotzat joz” (Apple, 1986, 45). Esandakoa 
bideratzeko, unibertso sozial ordenatua sortzen du, 
zeinetan eraiki dituen eraikuntza objektiboekin bat 
datozen eraikuntza kognitiboak ekoizten dituen, 
ofizialki ezarri den ordenuarenganako menerapena 
bideratuz, ikuspegi hegemonikoaren bidez. Bourdieu-k 
“doxa” kontzeptua darabil esandakoa zehazteko 
(Bourdieu, 1997, 120-121): “doxa ikuspegi partikularra 

da, meneratzaileen ikuspegia, ikuspegi unibertsal eta 
bakar bezala aurkeztu eta inposatzen dena”. Horrela 
sortzen da bizitzaren zentzuari eta munduaren 
antolaketari buruzko konformismo logiko zein morala, 
isil bidezko akordioa, aurre hausnartua, bat batekoa. 
Eraikuntza kognitibo hauek historikoki eraikiak dira eta, 
ondorioz, arbitrarioak eta konbentzionalak, azken 
batean, hauen artean koka daitezke indar-harremanik 
gogorrenak, harreman sinbolikoz josiak, obedientzia 
edo menerapena onartzearen ekintzak kognitiboak dira 
eta (Bourdieu, 1997, 117).  

Eskolan banatu eta transmititzen den ezagutza 
ofizialean islatzen da guzti hau. Eta batez ere. Gizarte 
Zientziak izango dira arazo sozialak, politikoak eta 
Estatuaren eraikuntza justifikatuko dutenak, 
curriculumaren bidez kontzientzia nazionala beren-
beregi sortuko eta landuko dutenak (Bourdieu, 1998, 
106). 

Erresistentizaren bideetatik abiatuta, Euskal Herrian 
aspaldi salatua izan da euskal intelligentsiaren gabezia: 
ez daukagu ez unibertsitaterik, ez hezkuntza sistemarik, 
ez curriculum nazionalik. Intelligentsia arrotzak, aro 
historikoetan Elizakoak eta modernoetan Estatuetakoak, 
ez du sekulan aintzakotzat hartu Ezagutza ofiziala izan 
ez den besterik, gizabanakoak berezkoa duen kultur 
eredu soziokulturaletik eratorria, hain zuzen (Iztueta, 
1996, 23); arrazoia eta unibertsala kontzeptuak beretzat, 
propiotzat hartu dituelako.  

Euskal Herriko goi-mailako kultur eredua erdaraz 
landu da, ez euskaraz. Gaur egun bizi dugun egoera 
euskal gizarteak eta, bereziki, goi klaseek historikoki 
egin dituzten kultur aukeren eta erabakien ondorio 
zuzena da (Iztueta, 1996, 446): “…esan dugu Euskal 
Herriak bizi izan zituen gizarte-baldintza sozio-
ekonomiko eta politikoetan bilatu behar direla 
arrazoiak. Frantzia eta Espainiako Estatuen garaipena, 
zalantzarik gabe, erabakiorra gertatu da. Ez, halere, 
euskal burgeseriaren konplizitaterik gabe, azken batean, 
garai bakoitzeko komunitate intelektuala osatu izan 
duen sektore horren lankidetza aktiborik gabe ez baitzen 
hain erraz gauzatuko euskararen auzo-erderekiko 
menpekotasun estrukturala”. Are gehiago, kultura talde 
hegemonikoekin lotuta doan kapitala dugun heinean eta 
Euskal Herrian hauen jarrera historikoa erromantzeen 
aldekoa izan den neurrian, euskal intelligentsiarik ez 
izatea izan da gure patua (Iztueta, 1996, 445): “…hots, 
euskal kulturaren ahulezia intelligentsia arroztuak 
eragin duela, azken hau hizkuntza menperatzaileen 
zerbitzura ari izan baita mendeetan barrena, Erdi Arotik 
gaurdaino, latinez, hebraieraz, gaztelaniaz, frantsesez.” 
Eraso ideologiko intelektualari erantzuteko proposatzen 
diren irtenbide eta konponbideak aurrera atera daitezen, 
gero eta justifikazio zientifiko eta arrazoituen 
beharrizan handiagoa dago. Horretarako ezinbestekoa 
da Intelligentsia propioa antolatzea, harik eta 
efektibotasun handiena lor dezagun Euskal Herriaren 
eraikitze prozesuan.  

Erresistentziaren bideari ekinez, Mendebaldeko 
Euskal Herrian autonomiari esker, euskararen historian 
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euskarazko irakaskuntza lehengoz antolatu da, lerro 
osoan unibertsitatera arte. Euskal Herriko unibertsitatea 
ere antolatu da, bertan euskarazko ikerketak eta goi 
mailako irakaskuntzak bultzatzen direlarik. Euskal 
Herriko Unibertsitatea autonomiko eta elebiduna da, ez 
nazionala eta euskalduna, intelligentsia euskaldun sendo 
baten heziketan arazo dena (Iztueta, 1996, 446) eta, 
dauden ahaleginak, maila pertsonalean gelditzen 
direlarik. Tartean, Euskal Herriko unibertsitate 
nazionalaren aldarrikapenak badira eta erresistentzi 
mugimenduak lanean dirau, hala nola Euskal Udako 
Unibertsitatearen ekimenetik datozen proposamenak eta 
baita Eusko Ikaskuntza, Udako Euskal Unibertsitatea, 
unibertsitate berriak. Ildo beretik doaz hezkuntza 
sistema nazionalaren aldarrikapenak: Euskal Eskola 
Nazionala, Ikastolen Mugimendua, baita Curriculum 
Nazionalarenak ere. 

2.1.5.1. Curriculum hegemonikoaren aurrean 
curriculum soziokulturalaren aldarrikapena. 

 
Curriculum diseinuetan gizarte baten hurrengo 

belaunaldiek jakin behar dutena finkatzen da. Espainian 
ezagutzaren % 55 Estatuak hautatutakoa da, LOGSE 
legeak 1990.ko urtean eta LOCE legeak 2002.koan, 
ezartzen dutenaren arabera. “Curriculuma klabe 
psikopedagogikoetan biltzen eta egituratzen den 
hautaketa kulturala da eta kultura hau da, ez besterik, 
eskolak eskaintzen duena. Nahikoa da hezkuntza 
sistemaren maila eta kurtsoetako gaiak eta euren 
aurkibideak ikustea, zein den eskolak baloratu eta 
indartzen duen kultura egiaztatzeko (Bilbao, 1994, 11-
12). Curriculum nazionalean ezagutza ofiziala bildu eta 
definitu egiten da, eztabaiden eta erresistentzien artean 
(Apple, 1995, 92-93). Hauen ondorioz, curriculuma 
guztiz markaturik aurkitzen da botere harreman eta 
Estatu-nazioen historia politiko, ekonomiko, eta 
sozialagatik, eta berdinketa edo uniformizazio nazionala 
finko mantentzen da erreforma eta erresistentzi guztien 
gainetik (Benítez Puelles, 1996, 19).  

Esan bezala, curriculum nazionaleko ezagutza 
ofizialaren ereduak mendebaldeko kultur eredu 
“unibertsal”-etik eta Estatu-nazioko ezaugarri 
nazionaletatik edaten du batik bat (Iztueta, 1996, 22-
23), ezagutza zientifikoaren eredua finkatuz. Eredu 
honek bere muinetan aurrerapen tekno-zientifikoaren 
kontzeptua darama eta bide horretan sartu ez diren 
kulturak heriotzara kondenatzen ditu, ez ikustearena eta 
ez onartzearena eginez. Estatua osatu ez dutenen kultura 
eta hizkuntzak basatitzat hartzen dira sistematikoki: 
kultura aurreratu eta atzeratuen, landu eta idatzi 
gabekoen, hizkuntza nagusi eta basatien arteko 
diferentziak nabarmendu egiten dira komunitate 
intelektualean (Iztueta, 1996, 26). Nahasmen honetan 
kultura hegemonikoa ez den oro baztertu egiten da 
indarrean dagoen curriculum akademikotik, curriculum 
ofiziala ezagutza neutrala barik autoritate kulturalen 
hautapenean oinarritzen dena agerian utziz. Oinarrian 
prozesu negoziatu eta hitzartuaren ondorio diren 
curriculumaren edukiak daude (Apple, 1996, 87). 
Horren ondorioz, talde batzuen ezagutzak, beste 

batzuenak baino garrantzitsuagoak eta justifikatuagoak 
dira ezagutza ofizial bezala ezartzen baitira (Apple, 
1986, 80): “Sin embargo, el propio conocimiento 
escolar –lo que se incluye y se excluye, lo que es 
importante y lo que no lo es-, sirve también a menudo a 
un propósito ideológico”. Ezagutza ofiziala, bada, 
helburu ideologikoen zerbitzura dago nahiz eta askok 
munduaren deskripzio neutrala islatzen duen ezagutza 
irakasten dela defendatzen duten. 

Euskal Curriculumaren aldarrikapenaren historia 
luzea da. Euzko Pizkundearen garian Eusko 
Ikaskuntzako Kongresuan bilduriko adituek jadanik 
bazuten irakasten zen edukiaren gaineko kezka. 
Ondoren, frankismoa bukatzean hainbat material berezi 
sortzen dira, testuliburuen artean Saioka, edukien 
hautaketan Euskal Herritik egindako irakurketatik 
abiatzen direlarik. Ondoren, laurogeita hamarreko 
hamarkadan Espainiako Estatuan curriculum berriak 
antolatzen dira. Sasoi horretan abiatzen dira bai ikerketa 
honen oinarriak, baita Ikastolen Elkarteak bideratutako 
Euskal Dimentsioa Curriculumean. Oraintsuago garatu 
dira Euskal Herrirako Curriculuma, bildu dira Euskal 
Herriko Curriculum Nazionalaren inguruan bildu egin 
dira herritarren ekarpenak. Asko dira egindako 
ahaleginak, baina oraindik bidean gaude lege mailako 
ekimen bateratsu bat ez baitago. 

3. Curriculuma: ezagutza, hegemonia eta 
identitateen arazoen artean.  

Curriculumaren teoria kritiko-dialektikoak, 
norbanakoa taldekide bezala ulertzen duen heinean, 
bizitza sozialean, ekonomikoan eta kulturalean 
arrazionalki parte hartzeko eta honen eraldatzailea 
izateko gaitasuna garatzea aldarrikatzen du, 
hezkuntzaren izaera politikoa onartuz. Joera hauetan 
curriculuma botere gune bezala ulertzen denez, 
irakaskuntzan islatzen diren ezagutzak harreman sozial 
hegemonikoen hautu bezala hartzen dira eta, era berean, 
curriculumak ideologia eta kultura hegemonikoen 
erreprodukzioa bideratzen du kontzientzia moldaketaren 
bidez, gizarte kapitalistaren antolaketa soziala ontzat, 
bakartzat eta desiragarritzat aurkeztuz, eta  Estatu-nazio 
kapitalistan sinesgarritasuna mantentzen du. 

Curriculuma eraikuntza soziala ere badela irakatsi 
digute ikerketa kritikoek, beste edozein asmakizun 
sozial bezalakoa: Estatua, nazioa, erlijioa, futbola... 
Curriculuma hautaketa kulturalaren bidez zehaztutako 
ezagutza da, gai eta diziplinetan zehaztua, denbora 
zehatzean banandua, hierarkikoki antolatua. Gertaera 
soziala eta historikoa da, beraz, zeren modu eta eduki 
batzuk hautatuz, beste batzuk baztertuz, une historiko 
zehatzeko tresna ideologiko eragile garrantzitsuan 
bihurtzen baita. Arazoaren muina, ordea, honetan datza: 
zeintzuk diren balekotzat edo baliozkotzat onartzen 
diren ezagutzak eta moduak, eta zeintzuk baztertzen 
diren ezagutzea, baita nork erabakita eta zertarako 
egiten den jakitea.  
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Gizarte kapitalistaren barne dinamiken 
konplexutasuna aldarrikatzean, hezkuntzak eta 
curriculumak klase gatazkena ez ezik, generoarena, 
arrazarena, etniarena, adinarena eta familiaren arteko 
kontraesanak ere islatzen ditu, baita nazio arazoak ere. 
Horrela, curriculuma identitateen arteko gatazka gune 
da, zeinetan klase sozial bakoitza, baita identitate 
nazionala ere, bere hegemonia ezartzen ahalegintzen 
den. Zentzu honetan, curriculuma kultura tresna da, 
beste edozein asmaketa sozial bezala, “curriculum 
erakundetua” delako, eta curriculumaren “edukia” 
eraikuntza soziala izatean, ezin delako botere 
harremanetatik at aztertu. Kontraesan hauen artean 
kokatzen da curriculumak ezagutza mota bat 
lantzearena, besteak baztertuz, jakinda ezagutza ez dela 
izadiaren edo errealitatearen ispilu bezala ulertzen, 
sortze eta interpretazio prozesu sozialaren ondorio 
bezala baizik (Da Silva, 2001, 169). Haatik, joera 
kritikotik abiatutako curriculumari buruzko ikerketetan 
erabiltzen den hiztegiaren oinarrizko kontzeptuen artean 
honako hauek aurkitzen ditugu, ideologia, adoktrinazio 
kulturala eta soziala, boterea, klase soziala, 
kapitalismoa, ekoizpenaren harreman sozialak, 
kontzientziazioa, askatasuna eta emantzipazioa, 
ezkutuko curriculuma, erresistentzia, eta baita ikerketa 
kulturaletatik eratorritako batzuk ere, nortasuna edo 
identitatea, desberdintasuna, esanahia eta diskurtsoa, 
ezagutza eta boterea, kultura, generoa, arraza, etnia, 
sexualitatea, kultur aniztasuna, eta abar. Guztiak 
bihurtzen zaizkigu ikergune. Baita, curriculumak 
zehazten duen edukiari buruzkoak ere, curriculumak 
kultura eta gizartearen arteko harremanak ikaste-
irakaste prozesura moldatzen dituelako, eta ikasleak 
jakin behar duena, zein ezagutza den on eta garrantzitsu 
zehazten dituelako.  

Edukiaren bidez pertsonak identitatea talde 
soziokulturalaren eta sistema kulturalaren araberakoa 
eraikitzen du. Identitatearen eraikuntzan bi alde 
desberdintzen ditugu: batetik arbasoengandik jasotzen 
dugunaren bidez, taldekide egiten gara. Honi 
erreprodukzioa deitzen zaio. Baina, egoera berrietara 
egokitzeko askotan modu kultural berriak sortzen 
ditugu aurrekoak moldatuz eta aldatuz. Honi Kultur 
produkzioa deitzen diogu.  

Eskola ezagutzaren banatzaile eta sortzaile bezala 
ulertzen dugu. Hezkuntzaren eta curriculumaren arteko 
lotura, botere harremanen arabera zehazten dena, 
konplexua da, benetan. Curriculumaren bidez esanahi 
eta balore kulturalak eraikitzen dira ezagutza 
“objektiboa” dela medio, eta baita ezkutuko zenbait 
ezagutzei eta hautatzen eta irakasten ez direnei esker 
ere. Identitatearen eraikuntzan pertsonaren inguruak 
duen eragina ukatu gabe, curriculumak islatzen duen 
inguru horren ikuspegia, eskolaratze prozesuak eta 
irakasten diren eta ez diren ezagutzen -edukien- bidez 
hautatua eta zehaztua izan dena, bere biziko garrantzia 
duelakoan gaude. 

Apple-k ezagutza ofizialaren inguruan egindako 
azken ekarpenen oinarrian, Althusser-ek Estatuari, 

Bourdieu-k kulturari eta Williams-ek hegemoniari 
ematen dieten garrantzia jaso eta, hezkuntzak, 
ekonomiak, kulturak eta ezagutzak curriculumean duten 
lotura aztertzen du. Aipatu arloen arteko lotura 
konplexua  da, eta batez ere, botere harremanekin lotzen 
denean. Ardura honek, hegemonia kontzeptua lantzera 
eraman zuen, Gramsci-k proposatu eta Williams-ek 
landu zuen ulerpidean: “El concepto de hegemonía 
permite ver el campo social como un campo conflictivo, 
como un campo donde los grupos dominantes se ven 
obligados a recurrir a un esfuerzo permanente de 
convencimiento ideológico para mantener su 
dominación. A través de ese esfuerzo de 
convencimiento la dominación económica se transforma 
en hegemonía cultural” (Da Silva, 2001, 54). 
Hegemonia kontzeptua erabiltzean, Apple-k birsortze 
soziala ez dela prozesu lasaia eta garantizatua 
defendatzen du, pertsonek hitzarmen sozialen 
onuragarritasunaz konbentzituta egon behar dutelako, 
eta izaera gatazkatsuak markatzen duelako curriculuma: 
gatazka,  balore, esanahi eta proposamen sozialetan 
ematen da, curriculumaren arloak menerapenean eta 
inposaketan oinarrituak ez ezik, erresistentzietan eta 
kontrakotasunetan ere oinarritzen dira-eta. 

Curriculuma bada, ez da eraikuntza neutroa, 
inuzentea, maltzurkeriarik gabekoa, curriculumean 
islatutako ezagutza, ezagutza berezia delako, hautatua, 
talde hegemonikoek hautatua, hain zuzen. Baina 
ezagutza hegemonikoaren arazoa ez da zein ezagutza 
den benetakoa jakitea, zein ezagutza aukeratzen eta 
inposatzen den benetakoa bezala baizik: “La 
preocupación es por qué procedimientos ciertos 
conocimientos son vistos como legítimos, en detrimento 
de otros, a los que se juzga ilegítimos” (Apple; Weis, 
2001, 144). Ezagutza hegemonikoa curriculum 
ofizialean eta ezkutukoan islatua dago eta argitaletxeen 
diskurtsoen, proiektu pedagogikoen eta testuliburuen 
bidez transmititzen da. Gaiaren inguruan Apple-k 
hainbat arlo proposatzen ditu aztergunetzat, hala nola, 
eguneroko curriculum ezkutuaren elkar harremanak eta 
erregularitateak (Apple; Weis, 2001, 144), testu eta 
materialetan planifikaturik datorren ageriko 
curriculuma, eta, azkenik, irakasleek eskolan 
antolatzeko, ebaluatzeko eta planifikatzeko erabiltzen 
dituzten irizpideak ere. Gure hipotesietan ageriko 
curriculumak hartzen du indarra, zeren, beste eragileen 
artean, ageriko curriculumean hautatzen eta irakasten 
diren edukiek identitate pedagogikoaren, sozialaren eta 
baita nazionalaren eraikuntzan eragiten baitute.  

Gure lanaren oinarritzat hartu ditugu, besteak beste, 
gure Euskal Herritik bertatik egindako ekarpen 
teorikoari jarraiki, Iztuetak (2000, 85-89) proposatutako 
askagintza etikoaren pedagogia kritikoa, batetik; 
bestetik, Apple-n, Bernstein-en, eta baita Bourdieu-ren 
lanak ere, batez ere azken aldietako ekarpenetan 
identitateen, ezagutzaren eta klase hegemonikoen artean 
dauden harremanak lantzen dituztenak, eta, bereziki, 
lehen bi autoreek ezagutza ofizialaren eta identitate 
pedagogikoaren inguruan egindako ekarpenak. Azken 
finean eta labur esateko, gure lanaren muinean zera 
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dago: Euskal Herriko eskoletan irakasten den edukia 
gure nortasun soziokulturalean oinarritzen den ala ez 
jakin nahi dugu, zeren nola erreproduzituko dugu gure 
identitatea eskolan irakasten ez bada. 

4. Curriculumeko edukiak testuliburuetan 

Curriculumaren garapenean maila ezberdinak daude. 
Lehena, Curriculum Diseinuarena da. Administrazioak 
ezartzen duen legea izateaz gain, ikastetxean jarraitu eta 
ikasgelan bukatzen den prozesuaren lehen pausua 
izanik, modu zabal eta malguan aurkezten da, 
irakasleentzat zein ikasleentzat derrigorrez bete 
beharrekoa.  

Bigarren zehaztapen maila, ikastetxeari dagokio, 
edo hobeto esanda, irakasle taldeari. Hauek modu 
orokorrean aurkeztu zaizkien gaiak ordenatu eta 
moldatuko egingo dituzte, ikastetxearen ingurunearen 
araberako baldintza soziokulturalak kontuan hartuta, 
Ikastetxeko Curriculum Proiektuak sortuz. 

Curriculum ofizialaren azken zehaztapen maila 
testuliburua da. Irakasleak bete beharko lukeen lan 
zamaren zatia ordezkatu eta bitartekari bihurtzen da 
curriculum ofizialaren eta irakaslearen artean. Azken 
finean, eskolan irakasten den edukia tresna didaktiko 
honek bildu eta antolatu egiten du. Ikasgelako 
programazio honek irakaslearen eta ikaslearen arteko 
harremanak bideratzen ditu, ikasturtean zehar burutuko 
den guztia jasotzen duen neurrian (Bilbao, Ezkurdia, 
Pérez, 2001, 181-182).  

Autore askoren ikerketetan islatzen da irakasleek 
liburuarekiko duten menerapena, honek zubi lana 
betetzen du eta (Apple, 1996, 93): “aunque muchos 
profesores utilizan el libro de texto como punto de 
partida, en vez de seguirlo al pie de la letra, de hecho 
muchos de los profesores emplean el texto como el 
artefacto curricular fundamental en el aula en un grado 
notable”, hau da, testuliburua, berez, curriculumaren eta 
ikaslearen arteko zubia da, curriculuma ikasleari 
hurbiltzeko irakasleak erabiltzen duen tresna delako 
(Bilbao, Ezkurdia, Pérez, 2002, 175-198). Argitaletxeek 
curriculum ofizialak agintzen duenaren eredu praktikoa 
proposatzen dute testuliburuan; hauek irakasleak egin 
behar duen azken zehaztapen maila egitean -
irakaskuntza ikasgelatik kanpo planifikatzean eta 
neurtzean-, irakasleari denbora aurreztu egiten diote eta, 
gainera, lan bat kendu. Gehienetan proiektu gisa 
antolatzen dira argitaletxeen testuliburuak, mailaz-
mailako zehaztasunak eginez, etapako irakasle taldeak 
bete beharko lituzkeen lanak ordezkatuz eta uzten zaien 
lan bakarra hautatzearena delarik. Baina guzti honek 
badu testuinguru bat, irakaslearen lan baldintzena; 
askotan -gehienetan esango genuke- irakaslea 
egunerokotasun estu eta itoan bizi delako, egoera 
laboralak testuliburua erabiltzera bultzatzen du; bere 
profesiozko lan kualifikatua –lan munduko harremanen 
ondorioz- hustu egiten da funtsezko funtzioetan, 
sorkuntza-burutze prozesutik eta irakatsi behar 
duenaren planifikazioaren kontroletik aldenduz: sistema 

berez erosoagoa da, lana egina heltzen baitzaio 
testuliburuan.  

Ikasmaterialen artean testuliburua da ikasmaila 
pasatzeko derrigor ikasi eta jakin beharreko edukia 
zehatzen eta planifikatuen biltzen duena. Testuliburuak 
edo manualak, ikasliburuak izanda, badute euren 
berezitasuna: biltzen duten informazioak ebaluaketa 
probetan eskatzen den gutxiengoa biltzen du, ikasturtea 
gainditzeko ikasi beharreko edukia landuz. Azken hau 
da gure lanean zehatz-mehatz aztertzen dugun 
materiala, eta testuliburua erabiliko dugu 
zehaztasunaren mesedetan. Dena den, kontuan hartu 
dugu Iparraldeko eskoletan sinonimotzat erabiltzen den 
manuala ere. 

Testuliburua pentsaera ofiziala eta hegemonikoa 
indartzeko erabilia da askotan, testu idatzi zein 
irudiaren bidez. Azken finean, garaian garaiko eskola 
testuliburuan islatzen da, eskola memoria modura 
ulertuz, sasoian sasoiko curriculumak testuliburuan 
erretratatzen direlako. Choppin-en esanetan (2000, 107-
166), testuliburuan gizarteak eman gura duen bere 
buruaren irudia islatzen da, ispiluan bezala.  

Testuliburuak maila jakinean zehazteko hautatu eta 
islatu egiten du curriculum ofizialak markatzen duena, 
Gutxiengoen Ezagupenen Dekretuan. Edukiak 
aukeratzerakoan ezkutuko curriculuma garatzen du 
hautaketaren bidez: informazio edo eduki batzuk 
lantzen ditu, baina beste asko, ezagutza hegemonikoa ez 
diren asko, aipatu eta landu barik uzten ditu. Horrela 
bideratzen du errealitatearen ikuspegi zehatza. 
Irakaskuntzan eta ikasgeletan erabiltzen den tresna 
arrunt hau -batere aseptikoa ez dena, bestalde- sakon 
aztertu behar dugu, beraz, testuliburuaren bidez 
ezagutzera ematen diren gizarte eredua, eduki zehatzak, 
inguru soziokulturalaren ezaugarriak, ikaslearen 
identitatearen eraikuntzan eragin zuzena duelako, 
munduaren eta ingurunearen ikuspegi zehatza eta 
bakarra bideratuz, ikasgelan darabilgun ikasmaterialik 
garrantzitsuena da, informazio iturri zuzena eta 
handiena honen bidez jasotzen delako, batez ere.  

Testuliburuetan orriz orri antolatzen diren eduki 
zehatzak azaltzeko eta lantzeko, testu idatzia eta 
ikonografia erabiltzen dira. Bi elementu hauen arteko 
elkar harremanaren bidez garatzen dira eduki hautatuak, 
munduari buruzko ikuspegia eraikiz, ikuspegi bakarra 
berau. Aurrean esan dugun bezala, egin den hautaketan 
erabili diren irizpideak ez dira ez irakaslearenak ez eta 
ikaslearenak ere. Hezkuntza administrazioak 
emandakoak dira eduki horiek (Apple, 1996, 87), eta 
argitaletxeak egokituak, bakoitzak bere ideologiaren 
arabera. Dena den, liburuan garatzen diren edukien 
bidez, eredu sozial eta kultural zehatzak garatzen dira, 
Diseinu eta Programa ofizialetan hautatuak izan direnak 
eta, horregatik, ofizialki irakatsiko direnak beste eduki 
eta errealitate sozial ezberdinak albo batera utziz, 
omitituz. Horregatik, Eskolan ezagutza batzuk baloratu 
egiten dira, asko baloratu gainera, eta beste batzuk 
gaitzetsi egiten dira, modu agirian edo ezkutuan (Apple, 
1996). Beraz, testuliburuetan ez da besterik garatzen 
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hezkuntza administrazioak mugatutako edukiak baino. 
Historikoki ere horrela izan da, testuliburuotan 
estatuaren curriculuma islatu izan da (Bilbao, Ezkurdia, 
Pérez, 2001, 185). 

Testuliburuak edukiak biltzeko eta antolatzeko 
modu zehatza eta berea du. Historian zehar antolaketa 
ezberdinak egon badira ere, hasieran ikonorik ez zen 
erabiltzen; gaur egun orrialdearen ehuneko handia 
betetzen du ikonoak, espazio zuriaren kaltetan, bata eta 
bestea orekatzeko erabilia. Hau ere kontuan hartu izan 
dugu. 

Testua da testuliburu baten ezinbesteko osagarria 
ikonoarekin batera. Testuaren luzapena eta arintasuna 
asko aldatu dira denboran zehar. Ez dago XX. mende 
hasierako ikasliburua hartzea besterik: testu masa 
gaurkoa baino askoz ere trinkoagoa eta irudi gabekoa 
dugu. Testu-masa zatikatu, ikonoaren inguruan antolatu 
eta osagarri bihurtu da; bien artean uztartzen dute 
mezua. 

Testuak oinarrian duen diskurtsoaren eraikuntza 
aztertzeko, oinarrizko kontzeptuen arteko loturak hartu 
ditugu kontuan, mapa kontzeptualen bidez eta baita 
kontzeptuak irudiarekin duen loturaren bidez ere. 
Azterketaren arrazoia zenbait autore kritikoren Apple-n, 
Bernstein-en eta Bourdieu-ren lanetan bereziki aurkitu 
dugu, baita gure susmoetan ere, edukiaren 
testuinguratzea kontuan hartzea oinarrizkoa delako 
curriculumean diskurtso ofizialak oinarrian duen mezua 
aztertu ahal izateko, testu idatziaren mezuak arlo 
linguistikoarekin ez ezik, arlo sozialarekin eta 
ideologikoarekin ere harremana duelako. 
Testuliburetako diskurtsoaren eraikuntzan hiru modu 
aurkitu ditugu: 

1. Testu idatziak markatzen du ildoa: azaltzen diren 
kontzeptuek elkarren arteko lotura dute; progresio 
batean idatziak dira. Ikonoen funtzioa testuak azaltzen 
dituen zenbait kontzeptu errazago ulertaraztea eta 
gogoraraztea da. 

2. Testu idatziaren eta ikonoaren artean eraikitzen da 
diskurtsoa: Ikonoarekin harreman etengabean eraikitzen 
da, askotan ikonoa da mezuaren gunea eta testuan 
bideratzen direnak ikono horri buruzko ariketak, 
hausnarketak eta sistematizazioak dira.  

3. Testu idatziak garatzen duen ildoa eta ikonoak 
adierazten duena ez datoz bat edo ez dute zerikusirik 
edo testuinguratu gabe aurkezten da. Horrela, testuan 
garatzen den diskurtsoa errealitatearen isla konkretua 
izanik, ikonoa beste errealitate batzuen isla da. 

Ikonoa aipatu dugu gaur eguneko testuliburuetan 
ezinbesteko osagarri bezala testuarekin batera, jakina. 
Ikonoak bizitasuna ematen dio komunikazioari, 
aberastu egiten du mezua eta ikaste-irakaste prozesua 
jantzi eta erakargarri bihurtzen du. Ikonoen erabilera 
asko handitu da XX. mendearen hasieratik gaur arte: 
maiztasuna, kolorea, diseinua, tamaina...  

Testuliburuetako ikonografia (Bilbao, Ezkurdia, 
Pérez, 2001, 186-187) inprentaren sorrerarekin batera 
dator, lehen testuliburu ilustratua Juan Amós Comenius-
en Orbis sensualiun pictus dugu, 1698. urtean 
inprimatua. Ilustrazioaren erabilerak idatzizkoaren 
ulermena erraztea eta ikaste prozesua egokiagoa 
bilakatzea bilatzen zuen. Ordutik hona ez da galdu 
testuliburuetan testua eta irudia uztartzeko joera eta 
aurrerapen teknikoek ere ahalbideratu egin dute 
informazioa. 

Laginaren mugaketan erabili ditugun irizpideak 
linguistikoak, geografikoak, psiko-pedagogikoak eta 
jakintza arloaren ingurukoak izan dira. Irizpide 
geografikoaren arabera, Euskal Herriko eskoletan 
erabiltzen diren testuliburuak aukeratu ditugu. Irizpide 
honek behartu gaitu neurri batean erdarazko 
testuliburuak kontuan hartzera. 

Irizpide linguistikoaren arabera Euskal Herriko 
egoera sozio-linguistikoak hala baldintzatuta, euskaraz 
eta erdaraz idatzitako testuliburuak aukeratu ditugu: 
euskaraz idatzitakoak, -euskaraz sortutakoak eta baita 
euskaratuak izan direnak ere- eta erdarazkoak, 
frantsesez eta gazteleraz idatzitakoak. Iparraldean 
bertan sortutakoak edo euskaratutakoak gutxi direnez 
eta erabiltzen den materiala nagusiki frantsesez 
dagoenez, frantsesez erabilienak direnak hautatu ditugu. 
Gaztelaniaz idatzitakoen artean honako hauek aukeratu 
ditugu: euskaraz idatzitakoaren parekoa gazteleraz 
argitaratua izan dena -argitaletxe batek eredu 
linguistikoen araberako testuliburu bera edo antzerakoa 
hizkuntza bietan aurkezten duenean-, edo Nafarroarako 
testuliburu berezia argitaratua izan denean. Hortik 
aparte, lehen aroan euskarazko testuliburuak oso gutxi 
zirenez erdaraz egindako batzuk aztertzea erabaki 
genuen, konparaketa egin ahal izateko. 

Irizpide psikopedagogikoen arabera errekurtsorik 
erabiliena eta ezagutzaren erregulatzailerik 
garrantzitsuena bera delako, eta alde batera utzi ditugu 
ariketa koadernoa, eta liburuxka (50 orrialdetik 
beherakoa). Bestalde, azterketaren zehaztasunak eta 
testuliburuen kopuru handiak behartu egin gaitu maila 
bakarreko testuliburuak hautatzera. Hori dela eta, 
pentsamendu zehatzetik abstrakturako aldaketa egiten 
den adinari, 10-11urte, dagokion maila, -Hegoaldean 
Lehen Hezkuntzako bosgarren maila eta Iparraldean 
CM2, eta horien parekoak zirenak ere-, aukeratu dugu. 
Maila honetan lantzen da lehenengoz Euskal Herria 
kontzeptu geografiko eta historiko bezala eta lehen 
oinarri historiko-geografikoak ezartzen dira sasoi 
honetan. 

Ingurunearen Ezaguera arloa lantzen duten 
testuliburuak aztertu ditugu, Euskal Herriko ikonoak 
zenbatu eta aztertzeko. Hegoaldean Ingurunearen 
Ezaguera bezala ezagutzen den jakintza arloa, eta, 
Iparraldean Geografia, Historia, Zientziak eta 
Teknologia jakintza arloek biltzen dutena. 
Testuliburuetako ingurunearen ezaugarriak ikaslearen 
errealitatearekin duten hurbiltasuna eta nolakotasuna 
neurtu ditugu, ingurunea osatzen duten esparru guztiak 
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aztertuz, ikerketa honetan lurraldetasuna eta historia 
lantzen duten deskribatzaileak bakarrik landuko diren 
arren. 

5. Lagina eta testuliburuak aztertzeko 
epeak 

Gaiari buruz egin diren ikerketak kontuan hartuta 
testuliburuak aztertzeko lau aro desberdindu ditugu, 
derrigorrezko eskolaratzea ezartzen denetik gaur arte. 
Hiru aroen artean lehena, eskoletan euskaraz erabiltzen 
diren lehen testuliburuak argitaratzen direnetik, 1925 
urtetik, 1970eko aldaketetara arte mugatu dugu; 
bigarren aroa 1970etik 1990era arte eta hirugarrena lege 
berrien araberakoa 1990etik (Iparraldean 1995etik) 
2000ra arte. Azkenik gure ikerketaren luzapena egin 
ondoren, Legegintzaldia bukatu arteko testuliburuak 
aztertzen dira, hau da, 2005era artekoak. Epeak 
zehazterakoan Hegoaldeko legedia eta produkzioa 
hartzen ditugu oinarritzat, bertan izan baita azken 
mende honetan ekoizpenik handiena. 

-Lehen aroa (1876-1974): hasierakoa 

-Bigarren aroa (1975-1991): testuliburugintzaren 
boom-a eta oparoaldia 

-Hirugarren aroa (1992-2000): testuliburugintzan ari 
diren argitaletxeen birkokapena. 

- Laugarren aroa (2000-2005): Legearen azkenera 
arte. 

5.1. Hustutako testuliburuak 

Esan bezala, hautatu dugun unibertsoa, 1876etik 
2005 urtera arte, euskaraz argitaratu diren testuliburuek 
osatzen dute, baita frantsesez eta gaztelaniaz argitaratu 
diren parekoek ere. Euskal Herriko zein kanpoko 
argitaletxeek argitaraturiko liburuak dira. Hautatu 
ditugun testuliburuen kopurua doakizu ondoren, 
dagokien maila, urtea, orri kopurua eta ikono kopurua 
zehaztuta: 

 
Aroak Liburu 

kop. 
Orri. 
kop. 

Ikono 
kop. 

1. aroa  
(1876-1974) 

14 2.692 2.649 

2. aroa  
(1975-1991) 

26 4.644 8.386 

3. aroa  
(1992-2000) 

30 5.974 11.193 

4. aroa  
(2000-2005) 

20 3.791 6.953 

Guztira  
(1876-2005) 

90 17.101 29.181 

1. taula: Laginaren ezaugarriak 

Lehenengo taulan ikus daitekeenez, gure lagina 
laurogeita hamar liburuk, hamazazpi mila ehun eta bat 

orrialdek eta hogei eta bederatzi mila ehun eta 
laurogeita bat ikonok osatzen dute. 

Lan prozedura honakoa izan da: Liburuaren 
orrialdea neurtu banan-banan eta ikono kopurua, 
kolorea, kokapena aztertu dugu.Gero banan-banan 
neurtu, kokatu eta irudiak errepresentatzen duen mezua 
deskribatu egin dugu gai multzoen arabera. Ehun eta 
laurogeita lau deskribatzaile edo kategoria erabili ditugu 
ikonoaren edukiak mugatzeko, ikonoan ikusten dena zer 
den adierazteko. Ikono bakoitzaren edukia mugatzeko, 
deskribatzaile horietatik beharrezkoak direnak erabili 
dira, harik eta eduki guztiak deskribatu diren arte. 
Horrela, ikono bat oso zenbaki gutxirekin deskribatzea 
suerta daiteke eta beste ikono batzuetan zenbakien 
zerrenda luzatzea. Ikonoaren aberastasunaren 
araberakoa izan da, gehienbat, deskribatzaile gehiago 
edo gutxiago behar izatea. Azkenik, ikono bakoitza 
orrian lantzen den testuinguruarekin zerikusirik duen 
ala ez neurtu dugu sei deskribatzaileren bidez: 
soziokulturala, informazioa Euskal Herriarekin loturik 
aurkitzen denean, juridikoa egoera autonomikoa 
islatzen duenean, Nahasia bata eta besteari buruzko 
informazioa nahasturik aurkitzen dugunean, Erdal 
herrietan kokatutako informazioa, Estatuan kokatutako 
informazioa eta zehaztugabeko testuinguruan 
kokatutako informazioa. Testuingururik gabeko ikonoa 
edo informazioa islatu eta neurtu dugu kategoria honen 
bidez. 

Aurreko lerroetan definitu ditugun sei kategorien 
bidez klasifikatu ditugu ikonoen testuinguru ezberdinak, 
betiere, ikonoak eta testu idatziak adierazten duten 
mezuari izaera jarriz. Izaera jartzeko, mezu 
ikonografikoak eta idatzizkoak biek osatzen duten 
orrialdearen mezua eta baita, unitate didaktikoarena ere, 
kontuan hartu ditugu, gehienetan oso koherenteki lotuta 
aurkitzen direnak, bestalde. Modu horretan liburuaren 
ildoa definituz joan da, azkenean, portzentaje handienen 
arabera liburuaren izaera definitu arte. Testuliburu 
bakoitzeko ikono bakoitzaren deskribatzaileekin osatu 
dugu data basea: Ikono bakoitzari identifikazio 
zenbakia eman ondoren, liburuaren erreferentzia, 
hizkuntza, aroa, urtea, argitaletxea, eta argitalpen-
hiriaren zutabeak banan-banan zenbatu ditugu. Esparru 
edo zutabe bakoitzari bere kodifikazio-sistema jarri 
diogu zenbakien bidez eta, ondoren, azterketa 
estatistikoa egin dugu.  

Ikerketa lana mugatzeko, Euskal Herriko lurraldea 
edo  Euskal Herria deskribatzen duten ikonoak, baita 
lurralde historikoetakoak ere, neurtu eta aztertu ditugu, 
eta errealitate politiko-administratiboetakoak, hots 
autonomiak eta estatuak ere. 

Ikerketa lan hau mugatzeko, Euskal Herriko 
lurraldea edo  Euskal Herria deskribatzen duten ikonoak 
eta lurralde historikoetakoak ere, neurtu eta aztertu 
ditugu, baita, errealitate politiko-administratiboetakoak, 
hau da autonomiak eta estatuak. 
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6. Euskal Herria 1876tik 2005era arteko 
testuliburuetan. 

Oro har Euskal Herriari buruzko 424 aipamen 
aurkitzen ditugu lau aroetan zehar. Lehenik eta behin 
aipamen hauen balioa neurtzeko derrigorrezkoa da 
Euskal Herriari buruz egiten diren aipamenak beste 
lurraldeekiko aipamenen kopuruarekin parekatzea. 

 
 
 
 
 

 

 

 
1. grafikoa: Euskal Herriko ikonoen batezbestekoa eta 

beste herrialdeetakoena, ehunekotan 

Lehen grafikoan ikus daitekeenez lurraldea islatzen 
duten ikonoen artean, -mapak, paisaiak, tokiak islatzen 
dituztenak-, gehienak Espainiari dagozkio % 40an.  
Euskal Autonomi Erkidegokoak % 19an lantzen dira. 
Euskal Herria ere aipatzen da, baina % 16ean baino ez. 
Ikonorik gutxien Frantziari dagozkio, % 13arekin eta 
Nafarroako Foru Elkarteari %12arekin. 

35,64

59,41

0 0

23,32

51,16

6,83

1,29

29,53

7,9

27,33

43,87

22,87
19,02

14,85

17,419,43

15,81

5,95 8,28

0

10

20

30

40

50

60

70

Euskal Herria Espainia Frantzia EAE NFK

1.aroa 2.aroa 3.aroa 4.aroa
 

2. grafikoa: Euskal Herria, Espainia, Frantzia, EAE eta 
NFK-ko ikonoen batezbestekoa 1876-2005ko tartean. 

Datuok aroka aztertuz gero argi ikusten da 
estatuetako eta, azken aroetan, autonomietako 
errealitateak islatzen dituzten ikonoek dira nagusi, 
hauen artean agertzen baitira portzentajerik handienak. 
Euskal Herriko ikonoak gehien bigarren aroan (1975-
1991) daude eta ez dira % 23,32tik pasatzen. 
Espainiakoak ere bigarren aroan dira gehien, baina kasu 
honetan portzentajea askoz handiagoa da, % 51,16koa. 
Frantziako testuliburuetan, euren lurraldea agertzen 
duten ikonoak behera egin dute aroz aro. Lehen aroan 
(1876-1975) dira gehien % 59,41. Bestalde, errealitate 
autonomikoak bigarren arotik (1975-1991) urrera 
garatzen dira. Euskal Autonomi Erkidegoak hirugarren 
aroan (1992-2000) ditu  ikonorik gehien % 27,33arekin 
eta Nafarroako Foru Komunitateak, ordea, laugarren 

aroan (2000-2005) % 19,92arekin. Aipagarria da 
Nafarroako testuliburuetan ez dela inolako aipamenik 
aurkitzen Euskal Autonomi Erkidegoko lurraldeen 
gainean, nahiago izaten dute Espainiako, edo, atzerriko 
beste errealitate batzuetako erreferentziak egin. 

Euskal Herriko aipamenetan arreta jarriz gero, lau 
aroetan zehar zenbat ikono agertzen den Euskal Herrian 
kokatuta neurtu dugu. 

 
 
 
 
 
 
 

3. grafikoa: Euskal Herriko ikonoen portzentajea lau 
aroetan 

Aztertutako laginean, bigarren eta hirugarren 
aroetan (1975-2000) dira Euskal Herrian kokatutako 
ikonorik gehien, portzentajea parekoa delarik % 42koa. 
Lehen aroan (1876-1975) oso txikia da, testimoniala 
esango genuke, % 4koa, eta laugarren aroan (2000-
2005) asko jaisten da % 12raino. 

Euskal herriko ikonoen izaerak XX. mendean zehar 
testuinguru soziokulturalarekin loturik aurkitzen ditugu 
maiztasun handiz testuliburuetako ikonografian 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

4. grafikoa: Euskal Herriko ikonoen izaerak aroka, 
ehunekotan 

Euskal Herrian kokatutako ikonoak testuinguru 
ezberdinetan agertzen dira. Testuinguru 
soziokulturalarekin lotzen diren gehienak, baina 
portzentajeek desberdinak dira aroen arabera. Lehen 
aroan ikonoen % 93,33ak du testuinguru soziokulturala 
eta gelditzen den portzentajea zehaztugabe gelditzen da 
% 6,67. Bigarrenean testuinguru soziokulturalaren 
portzentajeak gora egiten du % 95,58ra helduz, -bi 
puntutan gora eginez-, baina oso modu apalean bada ere 
izaera nahasia -% 3,87an- agertzen da, zehaztugabeko 
ikono batzuekin batera, % 0,55. Hirugarren aroan 
testuinguru soziokulturalaren portzentajea jaitsi egiten 
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da % 62,15era, nagusitasuna mantenduz.Aro honetan 
izaera juridikorik ez da erabiltzen, nahasia bai, ordea, 
hirugarren eta laugarren aroetan batez ere, 
hirugarrenean % 33,33arekin, laugarrenean jaisteko. 
Izaera estatala hirugarren arotik aurrera agertzen da 
portzentaje txikian.  

Labur biltzeko, Euskal Herriari buruzko ikonoek 
izaera soziokulturala dute gehienetan, lehen aroko 
zehaztugabea den % 6,67 izan ezik. Bigarren aroan 
zehaztugabea behera datorren bitartean, izaera nahasia 
eta soziokulturala hazi egiten dira. Hirugarrenean izaera 
soziokulturalak behera egiten du eta hegemonikoa, 
nahasia % 33,33 eta estatala % 4,52 bilduz gero, hazi 
egiten da % 37,85eraino. Laugarrenean Euskal Herriko 
ikono gehiago kokatzen da testuinguru soziokulturalean 
% 70ra hurbilduz. 

7. Euskal Herriko lurraldeak 1876tik 
2005era arteko testuliburuetan 

Euskal Herria zazpi lurralde historikoz osatua dago. 
Nafarroa bakarra bada ere, bitan zatiturik aurkitzen 
dugu Nafarroa Garaiak Espainiako Autonomi Estatuan 
Nafarroako Foru Komunitatea osatzen du. Nafarroa 
Behera Frantziako Estatuko aldean kokaturik, beste bi 
lurralde historikorekin batera Lapurdi kostaldean, eta, 
Zuberoa barrualdean.  

Euskal Herriko mendebaldeko lurraldeetan kokatzen 
dira Bizkaia, kostaldean eta Araba, barrualdean. 
Gipuzkoa, ordea, kostaldean baina Euskal Herriko 
erdirantz. Hirurak biltzen dira Euskal Autonomi 
Erkidegoan. 

Testuliburuetako ikonoetan modu desberdinean 
agertzen dira. XX. eta XXI. mendeko batezbestekoa 
egin dugu aldaketarik dagoen ikusteko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. grafikoa: Euskal Herriko ikonoen batezbestekoa 
lurraldeka, XX. eta XXI. mendeetan  (1876-2005), 

ehunekotan 

Ora har, Estatuek baldintzatutako bi errealitate 
politiko aurkitzen ditugu. Batetik, Euskal Autonomi 
Erkidegoa eta Nafarroako Foru Komunitatea osatzen 

duten lurraldeen antolaketa autonomikoetan bilduak, 
eta, bestetik Frantziako Estatuan kokatzen diren hiru 
lurralde historikoak.  

Azken hauek dira gutxienetan agertzen diren 
lurraldeak. Gutxien Behe Nafarroa % 1,83arekin eta 
Zuberoa % 2,21arekin. Biak jaitsi egiten dira XXI. 
mendeko testuliburuetan. Lapurdi bere horretan 
gelditzen da. 

Espainiako antolaketa politiko administratiboak 
baldintzatu egiten du egoera. Batetik, Nafarroa, bi 
modutan aipatzen da: testuliburu batzuetan Euskal 
Herriko lurralde bat bezala aipatzen da, beste batzuetan, 
ordea, Espainiako lurralde autonomiko bezala. Guk, lan 
honetan, Euskal Herriko lurralde bezala agertzen 
denean neurtu dugu, % 18an. 

Euskal Autonomi Erkidegoa osatzen duten 
lurraldeak dira gehien aipatzen direnak testuliburuetako 
ikonoetan. Hemen desberdintasunak nabarmenak dira. 
2000. urtera arte Gipuzkoa zen aipatuena ikonoen 
%32an, gero Bizkaia % 29an eta, azkenik, Araba % 
13an. Oraingoetan, 2005era artekoetan, ordea, 
portzentajea jaitsi bada ere, Bizkaia da gehien aipatzen 
dena % 27an. Gipuzkoa, hau ere portzentajean zazpi 
puntutan nabarmen jaitsi dena, % 25ean kokatzen da. 
Azkenik, Araba da modu desberdinean jokatzen duena. 
Askoz aipatuagoa da orain %13tik % 22ra igoz. 
Badirudi Autonomiako hiriburua bertan izateak bere 
eragina izan duela. 

8. Euskal Herriko lurraldeetako ikonoen 
testuingurua aroka 

Testuliburuetako ikonoak mezu ikonografikoa eta 
testuaren arteko loturaren arabera testuinguru 
ezberdinetan kokatzen dira. Testuinguru ezberdinak 
kontuan hartu ditugu oraingoan aroka neurtuz. 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

6. grafikoa: Euskal lurraldeetako ikonoen izaera lehen 
aroan (1876-1975) 
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Lehen aroan (1876-1975) lurralde guztiak lantzen 
dira testuinguru soziokulturalean % 100ean. Nafrroa 
Behera da agertzen ez den bakarra Nafarroako 
Merindade bezala lantzen baita. 
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7. grafikoa: Euskal lurraldeetako ikonoen izaera 2. 
aroan (1976-1991) 

 
Bigarren (1976-1991) Espainian egoera 

autonomikoaren garapenak isla du testuliburuetako 
ikonografian.  

Araba, eta Bizkaia batez ere, lehen aroan testuinguru 
soziokulturalean %100ean lantzen zirenak, % 60ra 
jaisten dira . Gipuzkoa gutxiago jaisten da % 80ra. 
Testuinguru soziokulturalaren ordez egoera 
autonomikoa islatzen da. Beste lurralde guztiak bere 
horretan jarraitzen dute % 100ean soziokulturalean 
lantzen dira. 
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8. grafikoa: Euskal lurraldeetako ikonoen izaera 3. 
aroan (1992-2000) 

Hirugarren aroan (1992-2000) ikonoen testuingurua 
korapilatu egiten da. Iparraldeko hiru lurraldeak 
testuinguru soziokulturalarekin loturik aurkitzen ditugu. 
Araba eta Bizkaia dira testuinguru soziokulturalean 
gutxien lantzen direnak, % 30era heldu ezinik dabiltza. 
Gipuzkoa, arean altuxeago du portzentajea % 30 helduz. 

Bere ordez, testuinguru autonomikoa indartzen da 
Araba ia % 50erako portzentajean da autonomikoa, 
Bizkaia % 45ean eta, Gipuzkoa kopuru txikiagoan % 
37an. Nafarroa da oraingo honetan Euskal Herriko 
lurralde modura neurtuta testuinguru soziokulturalean 
gutxien galtzen duena % 58an, eta % 20an modu 
autonomikoan. 

Badira Hegoaldeko lurraldeetako ikonoen izaeretan 
beste testuinguru batzuk ere. Zehaztugabea eta Nahasia. 
Azken honek badu bere garrantzia, batez ere 
Gipuzkoako kasuan % 30a egiten baitu.  
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9. grafikoa: Euskal lurraldeetako ikonoen izaera 4. 
aroan (2000-2005) 

Laugarren aroan (200-2005) testuinguru 
soziokulturalean jaitsi egiten dira portzentajeak 
Hegoaldeko lurraldeetan. Araba eta Bizkaia  %20aren 
inguruan kokatzen dira, Gipuzkoa ia % 40 heltzen da, 
baina, Nafrroan jaitsiera nabarmena adierazten du, % 
58tik % 10era, berrogei puntuko diferentzia aro batetik 
bestera. Bere ordez testuinguru autonomikoa finkatzen 
da Nahasiaren gainetik. 

9. Laburtuz 

Testuliburuetako ikonoen artean Euskal Herrian 
kokatutakoak gutxiago dira Estatuetan eta 
Autonomietan kokatutakoak baino. Horrez gain, 
aipatzen direnean izaera soziokulturalak portzentajea 
galdu egiten du eten gabe. Izaera soziokulturalak 
galtzen duen portzentajea izaera juridikoaren eta 
nahasiaren aldekoa da. Iparraldeko lurraldeetako 
ikonoetan testuinguru soziokulturalean kokatzen dira. 
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Nafarroa Garaiak -kasu honetan Hegoaldeko lurralde 
bakarrak- izaera soziokulturala askoz portzentaje 
handiagoan galtzen du, juridikoaren mesedetan.  

Edozelan ere, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 
ikonoen izaerarekin alderatuz gero, Lapurdik, Nafarroa 
Garaiak eta Behereak eta Zuberoak hirugarren aroan ere 
izaera soziokulturala mantentzen duten bitartean, 
arteragoko hirurek izaera soziokulturala galdu egiten 
dute eta autonomikoa garatzen dute portzentaje 
handietan. Laugarren aroan (2000-2005) egoera 
autonomiko finkatu eta indartu egiten da. Iparraldeko 
lurrak izaera soziokulturala agertzen dute –
testuliburuetan aurkitu ditugunean-. Hegoaldekoak, 
berriz, mendearen amaieran izaera hegemonikoa 
agertzen dute, artean izan duten Euskal Herriarekiko 
lotura galduz. 
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