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AZTERKETA DEMOLINGUISTIKOAREN BEHARRA

Zenbat gara? Lau, bat, hiru, bost, zazpi,...

Euskararen egoera ikuspegi askotatik azter daiteke. Aurkezten
dugun ikerketa hau demolinguistikoaren ikuspegitik egindakoa da.
Demolinguistikoari erreparatu diogu, beraz, baina oso modu zeha-
tzean eta deskriptiboan. Bizkaiera eta unibertsitatea: azterketa demo -
linguistikoa izenburupean Euskal Herriko unibertsitateen egoera des-
kribatu gura izan dugu. Batez ere, ikasleria eta irakasleria aztertu
dugu: zenbat euskaldun dagoen, zelan banatzen diren, zein hiztun
tipologiakoak diren eta abar.

Hizkuntzari buruzko edozein gogoetak, azken batean, hiztuneki-
ko erreferentzia bat edo beste behar-beharrezkoa du. Unibertsitateak,
berez, hizkuntza dauka oinarri-oinarrizko lanabesa, ezagutza eta jaki-
turia hizkuntza bidez zabaltzen da, halaber hizkuntza bera eraldatzen
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da unibertsitateetako gela eta laborategietan. Gure XXI. gizaldi hone-
tan unibertsitatera sartzen ez den hizkuntza nekez irits daiteke hiz-
kuntza normala izatera.

Aspalditik genuen kezka: zein da euskararen egoera unibertsitate-
etan? Gaitza da jakitea unibertsitatean euskaraz ikasten zenbat ikasle
dabilen, sarritan ezinezkoa. Euskarak, hutsunez hutsune, bere estan-
darra eduki badauka, baina zein da fakultateetan dabilen hiztunen
tipologia? Egia ote da gazteen artean euskaldun berrien kopurua
nabarmen emendatu dela? Zelan banatzen dira euskaldunak Euskal
Herriko unibertsitateetako ikastetxeetan? Bizkaierako hiztunak, zen-
bat dira, non daude?

Horiei eta antzeko itaunei erantzun nahi genien. Oraingo honetan
UEUk, Bizkaiko Foru Aldundiko dirulaguntzaz, ikerketa bat burutu
du eta horren lehenengo emaitzak zuen aurrean aurkeztera gatoz.

1. IKERKETAREN DISEINUA

Ikerketa taldeak unibertsitateetako ikasleria eta irakasleria aztertu
nahi izan du. Oso informazio gutxi dago horri buruz, argitaratutakoa
oso urria da behintzat. Beraz, aurreneko urratsa informazio bilketa
izan da. Horretarako galdesorta bi egin genituen, bat ikasleei  zuzen-
duta eta irakasleei bestea. Ikerketa, modu desberdinean  planteatu
izan da ikasleekin eta irakasleekin. Ikasleekin laginketa proportziona-
la erabiliaz, 1.600 galdesorta jaso ditugu Euskal Herriko hainbat ikas-
tetxetan. Irakasleekin, ostera, unibertsitate guztietako irakasle euskal-
dun guztiei (jakiterik izan dugun guztiei) postaz bidali dizkiegu gal-
desortak. Irakasleena oraindik burutu barik dago, datuen ustiaketan
murgilduta gaude eta. Ikasleena da bertan aurkezten duguna.

Galdesortak euskara batuaz eginda daude eta soilik euskaraz eran-
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tzuteko gauza zirenei pasa zaie. Ikerketa, bada, euskaraz eta euskal-
dunekin egin izan da. Horren arrazoia ez da ideologikoa metodologia
alorrekoa baino, aztertu nahi izan den unibertsoa euskaldunena izan
delako.

Euskal Herriko unibertsitateen esparru zabala izan dugu ikerketa
honen abiapuntua. Jarraian aurkezten ditugun datuak Hego Euskal
Herriko unibertsitate ikasketei buruzkoak dira. Datu hauetaz balia-
tuko gara hurrengo atalean luze eta zabal azalduko den lagina auke-
ratzeko.

U N I B E RTS I TATE IKASKETA K Euskal AE Na f a r ro a
Guztira 89.809 21.949
2. zikloko ikasketak 56.143 13.691
Arkitektura 1.380 995
Telekomunikabide-ingeniaritza 818 655
Industri ingeniaritza 4.821 773
Ingeniaritza agronomiakoa 623
Informatikako Ingeniaritza 2.354
Automatika eta industri elektronika Ingeniaritza 189
Industria Antolaketako Ingeniaritza 282
Materialen ingeniaritza 15
Medikuntza eta Kirurgia 92 1.090
Farmazia 719 983
Politika eta soziologia 569
Politika-zientziak 186
Ekonomi zientziak 2.386 1.185
Enpresa-zuzendaritza eta -administrazioa 7.611 1.445
Informatika 175
Informazio-zientziak 1.224 86
Kimika 2.779 252
Biokimika 85
Zientzia fisikoak 954 174
Matematika 590
Biologi zientziak 1.531 841
Geologi zientziak 505
Itsasgintza zibila 113
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Arte ederrak 1.578
Gorputz-hezkuntza 465
Psikologia 3.295
Zuzenbidea 9.369 1.480
Zuzenbide kanonikoa 33
Filosofia 582 133
Pedagogia 1.635 378
Geografia eta historia 420 197
Filologia 69
Euskal filologia 641
Historia 987
Odontologia 282
Medikuntza 1.229
Politika-zientziak eta administraziokoak 451
Soziologia 1.098 590
Publizitatea eta harreman publikoak 516 371
Filologia klasikoa 49
Frantses filologia 80
Filologia hispanikoa 341
Ingeles filologia 1.179
Filologia erromanikoa 17
Geografia 190
Artearen historia 422
Ikus-entzunezko komunikazioa 326 462
Kazetaritza 1.033 450
Humanitateak 495 392
Eliza Ikasketak 101 18
2. zikloko ikasketak 1.376 559
Biokimika 152
Psikopedagogia 717 190
Antropologia soziala eta kulturala 293
Elikagaien zientzia eta teknologia 130 369
Zientzia Aktuarialeak eta Finantzarioak 84
1. zikloko ikasketak 29.867 5.882
Arkitektura teknikoa 371
Itsasgintza zibila 280
Erizaintza 1.117 973
Gizarte-lana 850 453
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Enpresa-zientziak 5.430 1.067
Gizarte-graduatua 128
Lan-erlazioak 1.974 633
Gizarte-hezkuntza Dip. 1.506
Haur-hezkuntzako maisua 1.583
Lehen hezkuntzako maisua 1.559 624
Atzerriko hizkuntzako maisua 433
Gorputz-hezkuntzako maisua 511
Musika-hezkuntzako maisua 601
Hezkuntza bereziko maisua 500
Turismoa 1.452
Giza dietetika eta elikadura 213
Meatze Ustiapeneko ing. teknikoa 624
Topografiako ingeniaritza teknikoa 280
Mekanikako ing. teknikoa 2.075
Elektronikako industri ingeniaritza teknikoa 2.270
Industria Diseinuko ing. tekniloa 119
Gestio-informatikako ingeniaritza teknikoa 1.498
Sistemen informatikako ingeniaritza teknikoa 433
Industri ingeniaritza teknikoa 2.878 952
Nekazal ingeniaritza teknikoa 809
Industria Kimikako ing. teknikoa 390
Elektrizitateko ing. teknikoa 638
Instalazioen ing. teknikoa (meatze-elektromekanika) 111
Enegia Baliabideen ing. teknikoa (erregaiak eta lehergaiak) 217
Mineralurgia eta Metalurgiako ing. teknikoa 70
Paper industria ingeniaritza teknikoa 96
Teologia 31
3. zikloko ikasketak 2.423 1.817
Doktoretza 2.423 1.817

* Datu iturriak: ondorengo web guneetatik hartuak, EUSTAT (w w w. e u s t a t . e s) ,
UPNA/NUP (www.unavarra.es) eta Nafarroako Unibertsitatea (www.unav.es). 

Guztira, Euskal Herrian 111.758 unibertsitario baino gehiago
dago –1. ziklo, diplomatura, 2. ziklo, lizentziatura, eta 3. ziklo, dok-
toretza – (ez ditugu zenbatu UNEDekoak ezta Ipar Euskal Herrikoak
ere). Ditugun datuak ditugula (UPV/EHUrenak batez ere), uniber-
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tsitario euskaldunen proportzioa %20 ingurukoa izan daitekeela uste
dugu. Hau da, Euskal Herriko unibertsitate desberdinetan ikasle eus-
kaldunak 23/25 mila izan daitezke.

Jo dezagun, gehien gehienez, unibertsitateetako ikasle euskaldu-
nak hogeita bost mila direla, hori da ikerketaren unibertsoa. Ikerketa
honetarako 1.600 partaideko lagina aurreikusten genuen. Tamaina
handiko lagina hartu nahi izan dugu, ikasketetako edo ikastetxe eta
unibertsitateetako ikasleak ahalik eta ondoen ordezkaturik egon zite-
zen. Edozelan ere, estimazio prozesuetan errore-maila + 2,1ekoa da.

Laginketa prozesuari dagokionez,  ia zorizko –ustekabeko–  lagin-
keta proportzionala egin dugu. Inkestatzaileek hainbat irakasle eta
ikastetxeko arduradunen laguntza izan dute ikasgeletan galdesortak
banatzeko; mila esker guztiei. Arestian esan denez, galdesortak euska-
raz eta unibertsitario euskaldunentzako zuzenduak dira. Ikastetxe
bakoitzean, euskaraz ikasteko aukera zegoenean, euskal adarreko ikas-
taldeen artean zoriz hautatzen zen taldea eta erdal talderen batean edo
bestean zeuden euskaldunei galdesortari erantzutea eskatzen zitzaien.
Horrela, ikastetxe bakoitzari ezarritako kopurua osatu arte.

Fitxa teknikoa
• Gaia: Bizkaiera eta unibertsitatea
• Metodologia: ikerketa kuantitatiboa, inkesta.
• Landa-lanaren lekua: Hego Euskal Herriko Unibertsitateak
• Landa-lanaren data: 2000ko abenduaren 11tik 2001eko urta-

rrilaren 17ra (Gabonetako oporraldian ezik) 
• Ikerketaren unibertsoa: 25.000 ikasle inguru
• Laginketa: zorizko laginketa proportzionala
• Lagina: 1.581 inkesta
• Errore-maila: %95eko konfiantza-mailarekin errore-tartea +

2,1ekoa da
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2. LAGINA

Orotara, 1.581 inkesta jaso ditugu. Beheko taulan laginaren bana-
keta ikus dezakegu, hain zuzen, unibertsitate ikasketa bakoitzari
dagokion ikasle kopurua eta gure laginean jasotako inkesta kopurua-
ren alderaketa. Oro har, Hego Euskal Herriko unibertsitate-ikasketen
argazki estatistiko garbia delakoan gaude.

UNIBERTSITATE IKASKETAK Hego EH % Lagina %

2. zikloko ikasketak
Arkitektura 2,1 3,0
Telekomunikabide-ingeniaritza 1,3 0,8
Informatika + informatikako Ingeniaritza + (1. ziklokoak) 4,0 9,5
Farmazia 1,5 1,3
Politika eta soziologia 0,5 0,9
Ekonomi zientziak 3,2 0,5
En p re s a - z u zendaritza / administrazioa + En p resa Zi e n t z i a

(1. zikloa) 13,9 21,4
Informazio-zientziak 1,2 0,1
Kimika 2,7 4,2
Matematika 0,5 0,9
Biologi zientziak 2,1 3,3
Arte ederrak 1,4 2,0
Psikologia 2,9 7,3
Zuzenbidea 9,7 8,1
Filosofia 0,6 0,3
Pedagogia 1,8 0,7
Geografia eta historia 0,6 0,1
Euskal filologia 0,6 2,7
Medikuntza 1,1 3,8
Artearen historia 0,4 1,3
Ikus-entzunezko komunikazioa 0,7 0,8
Kazetaritza 1,3 1,3
Humanitateak 0,8 2,2
Psikopedagogia 0,8 3,8
1. zikloko ikasketak
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Erizaintza 1,9 2,0
Gizarte-lana 1,2 1,1
Haur-hezkuntzako maisua 1,4 2,8
Lehen hezkuntzako maisua 2,0 0,3
Hezkuntza bereziko maisua 0,4 3,7
Turismoa 1,3 1,1
Giza dietetika eta elikadura 0,2 1,7
Mekanikako ing. teknikoa 1,9 1,7
Elektronikako industri ingeniaritza teknikoa 2,0 2,4
Industri ingeniaritza teknikoa 3,4 0,3
Nekazal ingeniaritza teknikoa 0,7 0,9
Elektrizitateko ing. teknikoa 0,6 1,7

Esan bezala, 1.581 ikaslek erantzun dio galdesortari. Euren arteko
bataz besteko adina 20-22 urtekoa da. %69,1 emakumezkoak dira
eta %30,9 gizonezkoak. Unibertsitario guztien artean emakumezko-
en proportzioa %54a izatera iristen da, eta azken urteotako joera da
gero eta emakumezko gehiago izatea. Egia da, ikasketa batzuetatik
besteetara diferentzia nabarmenik badagoela. Esaterako, Pedagogian,
Frantses Filologian edo Farmazian nesken proportzioa %80koa edo
handiagoa da; ostera, Informatikan, Industria In g e n i a r i t z a n ,
Itsasgintza Zibilean edota Automatika eta industri elektro n i k a
Ingeniaritzan emakumezkoen proportzioa %25ekoa edo txikiagoa
da. Berebat, unibertsitario euskaldunen artean nesken proportzioa
oraindik handiagoa da orokorrean baino, desberdintasunak desber-
dintasun, gure laginean %69raino iritsi arte.

Unibertsitario euskaldunak, oro har, kaletarrak dira. Hau da,
euren artean, hiriburu eta udalerri handietako ikasleen proportzioa
(%40,8) esanguratsua da. Neurri batean unibertsitario euskaldunek
kaletarren hizkera darabiltela esan dezakegu.
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UDALERRIAK Ikasleen proportzioa
Guztira 40,8
Bilbo 9,3
Donostia 9,0
Gasteiz 5,4
Arrasate 4,0
Getxo 3,6
Zarautz 2,7
Iruñea 2,3
Irun 2,3
Bergara 2,2

Mendebaldeko euskaldunak esaterakoan Deba Arro a n1 e t a
Bizkaian bizi diren euskaldunetaz dihardugu. Jakina denez, ikuspegi
linguistikoak mugatzen du izendapen hori. Baina ez da ulertu behar
euskaldun horiek guztiak mendebaldeko euskara darabiltenik. Gure
laginean mendebaldeko unibertsitario euskaldunak ikasleria euskal-
dunaren %48a dira, ia ikasleria euskaldunaren erdia. Dudarik ez da,
mendebaldeko jatorriko unibertsitario euskaldun horiek gehiengo
erlatiboa osatzen dutela. Horrek ez du esan nahi, ostera, mende-
baldeko euskara unibertsitario euskaldun gehienen euskalkia denik.
Izan ere, mendebaldeko unibertsitario euskaldunek ez baitute bere,
mendebaldeko euskara. Linguistikoki talde heterogeneo da.

MENDEBALDEKO UNIBERTSITARIOAK

Gazte euskaldunen hizkuntza tipologia oso modu sinplean opera-
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Elgoibar, Eibar, Soraluze, Elgeta, Bergara, Antzuola, Arrasate, Oñati, Aretxabaleta,
Eskoriatza eta Gatzaga.



zionalizatu dugu, hiru kategoriatan definituz: Etxeko euskalduna, eus-
kara etxean ikasi duena, sendiaren bitarteko geroratzea; hiztun hauek
jatorrizko euskaldun gisa, euskalkia edota tokian tokiko aldakiaren
jabe dira. Eskolako euskaldunak, euskara, etxean barik eskolan ikasi
dutenak; eskolak, batik bat, zehazten du hiztun hauen hizkuntza ere-
dua. Euskaldun berriak, euskara familia eta eskolatik kanpo ikasita-
koak, elebidun berantiarrak izango lirateke.

Gure ustez, hiru hiztun tipo horiek elkarren artean desberdinak
dira. Etxeko euskaldunak mendebaleko euskalkiaren ondarearen jabe
dira, bere aniztasuna eta aberastasuna eurengan dago. Beste bien
kasuan, berriz, eskola eta euskalduntze prozesuaren eraginak marka-
tuko du darabilten hizkuntza eredua.

Zein euskaratan egiten duten galdeturik mendebaldeko unibertsi-
tario euskaldunek honela erantzun ziguten:
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MENDEBALDEKO HIZTUNEN BANAKETA

Euskaldun berria
% 3,1 

Etxeko euskalduna
% 58,5

Eskolako euskalduna
% 38,4



Se k t o re diagraman ikusten denez, bizkaieraz egiten dutenak
%52,5 dira. Hau da, etxeko euskaldunak baino sei puntu gutxiago.

Mendebaldeko hamaika unibertsitario euskaldunetik sei bat etxe -
ko euskaldunak dira, lau bat eskolako euskaldunak eta bakarra ozta-
ozta euskaldun berria. Unibertsitate aurreko eskolaren eraginak, bada,
berebiziko garrantzia dauka gazteen hizkuntza ereduan. Dagoenekoz
eragina oso handia da eta datozen urteetan handitzeko joera antze-
maten da. Euskaldun berrien fenomenoak, guk definitutako moduan
behintzat, ez du apenas eraginik unibertsitario euskaldunen artean
(%3,1) Askoz eragin handiago du unibertsitate aurreko eskolak eus-
kalduntze berantiarrak baino. Orokorrean, unibertsitario euskaldun
guztien artean euskaldun berria fenomenoaren eragina eta eskolako
euskaldunak taldearen pisua txikiagoa da. Horrek, besteak beste,
pentsa arazten digu lehen esandakoa.
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MENDEBALDEKO HIZTUNAK
EUSKALKIEN ARABERA

Beste bat (zehaztu)
% 6,1

Bizkaiera
% 52,5Batua

% 41,4



Laginean, oro har,  unibertsitario euskaldunek etxean eta lagunen
artean erdaraz dezente (%62) egiten dutela antzeman dugu. Alderdi
honetan, ostera, hizkuntzen erabilerari dagokionez, etxean eta lagu-
nen artean diferentziarik ez dagoela esan behar dugu (p=0,569) Ez
dago esaterik gazteek lagunen artean erdaraz gehiago egiten dutenik
beste testuinguruetan baino. Beste horrenbeste esan dezakegu euskal-
kien erabilerari buruz, etxean eta lagunen artean ez dago diferentzia
esanguratsurik, nahiz, oro har, euskalkia gutxiago erabili erdara
baino.

Irakurketa eta idazketari dagokionez erdara da hizkuntza nagusia
batua eta euskalkiaren gainetik,  unibertsitario euskaldunek erdaraz
asko eta ondo irakurri eta idazten dute hurrenez hurren.  Baina, aurre-
ko sektore diagrama horietan ikusten den bezala, mendebaldeko uni-
bertsitario euskaldunek, orokorrean, ez dute bizkaieraz ezer irakur-
tzen (%56,4). Berriz, bizkaieraz ondo idazten dakitenak %28,7 dira.
Bizkaieraz idazten ez dakitenak esaten dutenak, azkenik, %20,5 dira.

Ez dirudi unibertsitario euskaldunek euskalkiak izateare n
kontzientzia daukatenik. Etxean eta lagunen artean zelako euskara
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Galduta
% 9,1

Ezer ez
% 20,2

Ondo
% 28,7

Zerbait
% 45,3

Galduta
% 5,8

Ezer ez
% 56,4

Asko
% 3,4

Gutxi
% 31,1

Bizkaieraz idatziBizkaieraz irakurr i



darabilten itaunduta tokian tokikoa aipatzen dute eta.  “Zein” euska-
ra darabilten galdetuta, “nongo” euskara daukaten erantzun digute:
arrasatearra, azkoitiarra, bermeotarra, arbizuarra, oriotarra, e.a.
Unibertsitarioek darabilten euskara aldakiak gehiago balio die hango
edo hemengo udalerrikoak direla agerrarazteko darabilten euskara
mota honetako edo horretakoa dela adierazteko baino. Horrela ger-
tatzen da batez ere Gipuzkoarren artean, alegia, tokian tokiko aldakia
aipatzen dute euskalkia adierazi ordez.

Deba Arroan bizi diren ikasleek bizkaieraz gehiago hitz egiten
dute Bizkaian bertan bizi direnak baino. Etxean zein lagun artean
Deba Arroko ikasle euskaldunen artean bizkaieraren erabilera aitor-
tua (inkesta bidez jasotakoa alegia) nabarmen are a g o t zen da.
Bizkaitarren %37,4ak etxean eta %32,7ak lagun artean bizkaieraz
asko hitz egiten dutela dio. Deba Arroan bizi direnen artean, aldiz,
hurrenez hurren %55,2ak eta %67,6ak erantzun bera eman dute.
Beraz, Deba inguruan hamarretik ia zazpi gaztek lagun giroan nor-
malean bizkaieraz hitz egiten du.

Mendebaldeko unibertsitario euskaldunen banaketa, gainontzeko
ikasle euskaldunena legez, ikasleek eurek hautatutako ikasketen ara-
berakoa da. Hau da, salbuespena salbuespen –unibertsitate-eskolaren
bat edo beste–, ez dago unibertsitate mailan euskalki jakineko ikas-
tetxerik. Ikastaldeak, oro har, euskararen aldakia edo hizkerari dago-
kionez, heterogeneoak dira, gipuzkeraz berba egiten dutenak, goi
nafarreraz, mendebaleko hiztunak, eskolak euskaldundutakoak eta
euskaldun berriak nahas-mahasean batzen dira ikasgeletan.

Hori horrela delarik, unibertsitate mailan behintzat, irakaskuntza-
hizkuntza euskara batua izan behar dela argi erakusten du. Hori esa-
teko arrazoi gehiago badago ere, aurkakoa adierazteko arrazoirik
dagoenik ukatu barik, UEUren ikerketa taldearen iritziz, unibertsita-
te mailako irakaskuntza-hizkuntzaren eredua euskara batua bakarrik
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izan behar da. Horren aurrean, ikasleen gehiengoak ez du iritzi gar-
birik. Eskolak emateko bizkaiera erabiltzearen aurrean %47a ez alde
ez kontra dago; %29,7a alde edo guztiz alde; eta gainontzekoa
(%23,3) kontra edo guztiz kontra.

Oso desberdina da euren iritzia eskolaz besteko jardueretan era-
biltzen den hizkuntzari erreparatzen badiogu. Izan ere, eskuartean
dugun ikerketaren arabera lau ikasle euskaldunetik batek (%25,1) dio
unibertsitateko eremu ez-formaletan beti bizkaieraz, batuaz beste, edo
gehiago hitz egiten dela. Are gehiago, gehiengo zabalak irizten dio
(%54,5) eskolaz besteko jardueretan gehienbat edo soilik tokian toki -
ko euskara erabili beharko litzatekeela (ikus hurrengo sektore diagra-
ma). 

Ikerketa honetan, ordea, batez ere maila akademikoari begiratu
diogu. Erabilitako galdetegian, besteak beste, ikasmaterialen hizkun-
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Bizkaieraren estatusa
Eskolaz bestelakoetan

Batuaz soilik
% 4,7

Tokian tokikoa gehien
% 49,9

Galduta
% 2,9

Tokian tokikoa soilik
% 4,6

Gehienetan batua
% 16,0

Batuaz beste
% 21,9



tza, irakasleen euskara maila, euskaraz ikastearen zergatiak, etab.
aztertzen dira. Aldagai guzti hauen ustiaketak eskuartean dugun txos-
tena gehiegi zabalduko luke,  bete nahi duen helburua lortu barik,
alegia, soilik ikerketaren datu nagusiak aurkeztea. Aurreragoko utzi-
ko dugu, beraz, zenbait daturen azterketa –bistan denez interesga-
rriak hauek ere–. Esan bezala, batez ere unibertsitate mailako eskola-
hizkuntza izan dugu aztergai. Bera, unibertsitateen lurralde antolake-
ta dela kausa, Euskal Herri osoko ikasleriari dagokio: Arabar,
Bizkaitar, Gipuzkoar, Nafar zein Ipar Euskal Herrikoei. Hortaz, ira-
kaskuntza-hizkuntza, edo hobeto, eskola-hizkuntza esatean, ikasleria-
rekin eta ikasleriarentzako jarduera akademikoetan ahoz zein idatziz
erabili beharreko hizkuntza ereduaz dihardugu. Aipatu arrazoiak
direla eta, gure ustez, euskara batuari dagokion egitekoa da.

2001eko otsailaren 28a.
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