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1. ATARIKOA

Egunotan etxeko euskeraren etorkizuna, gazteek ei daukien erre-
gistro mailako urritasuna, euskaldun askoren gaitasun komunikatibo
eza, umeen etxeko eta eskolako euskeraren nahasketa eta beste batzuk
gure gizartearen ardura handiak dira. Askoren ustea da, gainera,
batua administrazino eta telebistan ez ezik irakaskuntzako maila guz-
tietan bere nagusi danez, bizkaiera edo mendebaldeko euskera gazte-
en artean desprestigiatuta dagoala eta galdu bere egin daitekeala. 

Gure aldetik, gai eta ardura guzti honeen sorburuari heldu nahi
izan deutsagu soziolinguistikaren alorretik, bizkaierak bai mende-
baldeko gazte bai giputx gazteengan daukan prestigio edo despresti-
gioari, hain zuzen. Hizkuntza-jarrerak, prestigioa eta hizkuntza alda-
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keta erlazionatuta dagoz eta, arestian aipatutako ardurak aztertzen
hasi aurretik, euskalkiren bat eta batua inguruan daukiezan gazteek
aldaera horrek gaitzesten ala hobesten dabezan argitzea komeni da.
Ikerketa hau egiteko aukeratu dogun giza-taldea unibertsitate-gaztea-
rena da. Ikasle hauek hezkuntza sistema osoan jardun dabe euskeraz
eta, gainera, gazteetarik batuagaz harreman zuzena euki dabe. Gure
gizartean, talde preskribatzaileez aparte, nonork batuari izen ona
emotekotan belaunaldi gazte eskolatuek emongo deutsie. 

Soziolinguistek ezkutuko eta ageriko prestigioa ezberdintzen dabez
“txarto ikusitako” aldaerak zergaitik ez diran desagertzen azaltzeko
eta, azken baten, aldaketa linguistikoaren norabidea aurreikusteko.
Sikologo sozialek estereotipo sozialak aztertzen dabez eta, hizkuntza-
ri dagokionez, aldaera jakin bateko hiztunak gizartean zelan perzibi-
tzen diran modu estereotipikoan. Gauza jakina da gizartean hobesten
dan aldaera egin ezkero jendeak hiztun hori hobesteko eta onartzeko
joera daukala.

Artikulo honetan, unibertsitate-ikasle euskaldunek bizkaierareki-
ko eta bizkaiera egiten daben hiztunekiko zelango jarrera daukien
aztertuko dogu. Bai soziolinguistek bai sikologo sozialek daukiezan
ardura berberak daukaguz guk bere bizkaierak gazteen artean zelango
prestigioa daukan aztertzeko. Alde batetik, gazteen jarreraren ondo-
rioz jazo leitekean aldaketa linguistikoa zein norabidetan joan leite-
kean aurreikusi gura geunke. Jarrera positiboa eukita, bizkaieradunek
seguruenik bizkaierari eutsiko deutsie eta bizkaieradun ez diranek
mendebaldeko euskeraren ezaugarri linguistikoren bat edo beste
hartu leikie. Kontrako jarrera eukita, bizkaieradunek euren aldaera
bertan behera ixtea posiblea litzateke. 

Bestetik, aldaera bakotxa erabilten dauan hiztuna unibertsitateko
gazteek, modu estereotipikoan, zelan perzibitzen daben argitu gura
dogu, hortik etorri leitekezan arazo sozial eta hezkuntza mailakoei
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bere aurre egin deiegun. Horretarako, gure komunitatean gehien era-
bilten diran aldaerekiko jarrerak batu doguz, Bizkaiera, Gipuzkera,
Batua eta gaitasun urriko edo H2 Batuarekiko, hain zuzen. 

Sarrera hau amaitu baino lehen jarrerak neurtzeko metodologia-
ren garrantzia azpimarratu gura geunke. Lan honetan, zeharkako
metodologia erabili dogu, hau da, lekukoek zer aztertzen gengozan
jakin barik ezagutarazi deuskuez euren jarrerak. Artez aldaera batetaz
edo besteaz zer pentsatzen daben itaundu beharrean, aldaera bako-
t x a ren hiztunekiko daukien jarrera estereotipikoa batu dogu.
Horretarako, bikote ezkutua (“matched guise”) deritxon teknikaz
baliatu gara. 

Artikuloaren gainontzekoan, aztertuko doguzan jarrera-dimentsi-
no biak aurkeztuko doguz lehenengo eta behin. Estatus (edo profesio -
naltasun) eta elkartasunaren dimentsinoak soziolinguistika bariazino-
zalean erabili diran ezkutuko eta ageriko prestigio kontzeptuekin eta
giza-interakzinoaren alorrean erabili diran beste dikotomia batzuekin
alderatuko doguz. Hirugarren atalean, datuak batzeko eta aztertzeko
erabili doguzan teknikak azalduko doguz: alde batetik, jarrerak ba-
tzeko bikote ezkutua eta semantika-diferentziala teknikak, eta bestetik,
datuak estatistikoki aztert zeko Osagai Nagusien Az t e rk e t a e t a
Bariantzaren Azterketa. Azterketaren prozedurak eta bestelako detai-
leak metodologiari buruzko atalak dakarz. Laugarren atalean emaitza
kuantitatiboen barri emongo dogu eta, azkenik, bostgarren atalean
ondorioei buruz jardungo dogu.

2. ESTATUSA ETA ELKARTASUNA

Ikerketa sozialetan askotan ezberdindu dira estatus-mailan eta
elkartasun-mailan emoten diran fenomenoak. Hizkuntza jarrerei
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dagokienez, jarrerak dimentsino bi honeetan emoten dira (Woolard
1989, esaterako) eta, gainera, dimentsinook independienteak izaten
dira. Estatusaren dimentsinoan, hiztunek beste hiztun bat ebaluatze-
ko horren estatus sozioekonomikoari, heziketa-mailari eta ogibideari
erreparatzen deutsiez. Elkartasunaren dimentsinoan, ondo zehaztuta-
ko talde etniko edo sozialak egonda, hiztun hori jarrera emoten daua-
naren taldekidea dan ala ez erabakiorra izango da berarekiko jarrerak
emoterakoan. 

Askotan, estatus edo profesionaltasunaren mailan oso positiboki
somatzen dan hiztuna elkartasun mailan negatiboki somatzen dau
jendeak. Esaterako, ingelesaren “Received Pronunciation” (edo erre-
gina-familiak erabili eta eskola garestiek irakasten daben aldaera) era-
bilten eben hiztunak nahikoa negatiboki antzeman ziran elkartasun
edo maila pertsonalean (Coupland, Williams eta Garrett 1994). Beste
ikerketa batek erakutsi dauanez, eskoziar azentoa eukien hiztunak
elkartasun mailan oso ondo antzeman ziran, estatus mailan gaitzetsi
arren (Romaine 1980). Kasu bi honeetan, beste gizarte askotan legez,
gaitasun intelektuala estatus eta potere sozioekonomikoagaz lotzen
da. Edo beste modu batera esanda, poterean dagozenen aldaera bera
erabilten dauan hiztuna erraz onartzen da. Bretania Handian maila
sozioekonomikoak oso zorrotz sailkatzen dau gizartea eta hiztunek
oso kosziente eukiten dabe aldagai sozioekonomikoa. 

Euskal gizartean, barriz, aldaera baten edo bestearen hiztunak ezin
doguz maila sozioekonomiko jakin bategaz lotu ezta talde etniko edo
sozial jakinekin. Bizkaieradunak ez dira gipuzkera edo batua egiten
dabenen aldean aberatsago edo poteretsuago. Gure gizartea, Giles eta
Ryan-en berbetan (1982), taldeari baino gizabanakoari  zuzenduta
dago. Aldaera bat edo beste erabilten dauan hiztuna modu estereoti-
pikoan ebaluatzerakoan, estatusa, klase sozial eta potereari erreparatu
beharrean, gaitasun intelektual, abilidade eta profesionaltasunari
erreparatzen deutsagu. Elkartasun mailan, ez gara saiatuko hiztun
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hori talde jakin baten kokatzen, erakargarritasun sozialagaz zerikusia
daukien ezaugarriak hartuko doguz kontutan: eskuzabaltasuna, zin-
tzotasuna, pertsonaren izaera atsegin eta lagunkoia. 

Estatus eta elkartasunaren dimentsinoak beste arlo batzuetan iker-
turiko dimentsino pareekaz badaukie zerikusia. Batetik, lehen esan
bezala, soziolinguistika bariazinozalean erabilten diran ageriko (inge-
lesez ‘over prestige’) eta ezkutuko (ingelesez ‘cover’) prestigio kontzep-
tuak ildo beretik doaz. Kontzeptu honeek maila sozial -edo sozioeko-
nomikoan- txarto ikusita dagozan taldeek euren aldaerari itxi eta
talde poteretsuena zergaitik ez daben hartzen azaltzeko asmatu eba-
zan Trudgill-ek (1974). Estatu Batuetako baltz edo hispanoak, esate
baterako, badaki gizarte amerikarrean eurek erabilitako hizkera maila
sozioekonomiko baxuko jendeagaz lotuta dagoala eta maila sozioeko-
nomiko baxuko jendea gaitzetsita dagoala. Baltz edo hispanoak bada-
ki euren aldaerak oso ageriko prestigio eskasa daukala. Baina, era bere-
an, talde barruan ezkutuko prestigio handia dauka, euren identitatea-
ren adierazgarria da eta. Estatus mailan prestigio gitxi euki arren
elkartasun mailan handia dauka eta horregaitik ez da aldaera bertan
behera ixten.

Estatus eta elkartasunaren dimentsinoek bigarren hizkuntzen
eskurapenaren arloan erabilten diran motibazino instrumentatzaile
eta integratzaileekin (Gardner eta Lambert 1972) alderatu geinkez.
Bigarren hizkuntza bat ikasten dauanak lan merkatuan aukera gehia-
go euki daian ikasten badau, estatus mailako motibazinoa dauka.
Komunitate jakin baten hobeto integratzeko egin ezkero elkartasun
mailako motibazinoa izango dau. Aldaeren erabilerari dagokionez,
aldaera batek estatus mailan edota elkartasun mailan prestigioa izan
ala ez erabakiorra izango da gero hiztunek aldaera hori egoera profe-
sional edota lagunartekoetan erabiliko daben ala ez.
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3. METODOAK

Ikerketa honetan metodologia esperimentala eta zeharkakoa era-
bili dogu. Metodo zuzenak galdetegietan oinarrituta egoten dira eta
horreen bitartez ikertzaileak lekukoei aldaera batetaz zer pentsatzen
daben galdetzen deutsie. Galdetegi zuzenak arazo bat eukiten dau
baina. Askotan lekukoek subkontzienteki erizten deutsoena baino
gizartean orokorrean zer eritzi dagoan, edo modan zer dagoan, edo
zer uste dauan ikertzaileak entzun gura dauala erantzun lei. 

Zeharkako metodoak erabilita, barriz, lekukoari ez jako esaten
zeren atzetik gabilzen eta arreta desbideratu egiten da, ikerketaren
muina zertan datzan konturatu ez daiten eta jarrera subkontzienteak
emon daiazan. Gure kasuan, hizkuntza plangintzak eta sarreran aipa-
tutako “euskeraren kalitate” eta euskalkien etorkizunaren inguruko
giza-ardurek lekukoen erantzunetan euki leikien eragin zuzena saihes-
teko zeharkako metodoa erabili dogu.

3.1. Datuen batuketa

Hizkuntza-jarrerak zeharka neurtzeko metodorik erabiliena bikote
ezkutua da. Lambert-ek (1967, 1972) Quebec-en frantsesdun eta
ingelesdun hiztunekiko egozan jarrerak aztertzeko asmatu eban.
Elebidun batek testo bat irakurten dau hizkuntza bitan, Lambertek
aztertutako lehenengo lanean frantsesez eta ingelesez. Lagun batek
esandako testo biak, estimulo legez, erabilten dira gero aldaera bi
horrek erabilten dabezan hiztunek zelango jarrera sortarazten daben
neurtzeko.

Bikote ezkutua ostontzeko, hau da, lekukoak aztertzen gabilzen bi
aldaerak hiztun batek eta berberak egin dauzela kargutu ez daitezen,
tartean beste abots batzuk sartzen dira. Lekukoari estimuloa entzun-
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da hiztun hori ebaluatzea eskatzen jako eta, lan hori egiteko daukan
tresna bakarra hizkuntza danez, emongo dauzen jarrerak estimuloak
erabili dauan hizkuntzak eraginda baino ezin dira izan. 

Bikote ezkutuak aldaera bat erabilita sortarazten dauan jarrera
beste aldaera erabilten dauanean baino hobea edo txarragoa bada,
lagun berbera danez, eta lagun beraren abotsa danez, baten eta beste-
an erabili dauan aldaera jarrera biren sorburu dala ondorioztatu gein-
ke. Azken baten, estimuloak sortu dabezan hiztunekiko jarrerak
barik, aldaera horrek erabilten dabezan hiztunei buruzko estereotipo-
ak batuko doguz. Bikote ezkutuaren teknika askotan erabili da bai
egoera elebidunetan2 bai dialekto askotakoetan bere.3

Hasieran, bikote ezkutuaren teknikan testo biak (aldaera baten
sortutakoa eta haren itzulpena) erabilten ziran irakurrita. Irakurritako
testoa ez da naturala izaten eta lekukoek, aldaera ebaluatu beharrean,
irakurketa bera ebaluatu leikie (Fasold 1984:153). Teknika, beraz,
aldatu egin zan: irakurritako testoa erabili beharrean hiztunei gai
baten inguruan bat-bateko jarduna egitea eskatzen jakien, lehenengo
aldaera batez eta gero besteaz. Estimuloek naturaltasuna irabazi eben. 

Horixe da, hain zuzen, guk egin genduana: hamazazpi urteko
berrogeita hamazazpi neska-mutilei abots bariko marrazki bizidun
berberetan ikusitako istoriotxoa kontatzea eskatu geuntsen, lehenen-
go euren berezko aldaeraz (bizkaiera ala gipuzkeraz euskaldunzaha-
rren kasuan eta batuaz euskaldunberrien kasuan) eta ondoren, euki
ezkero, beste baten (batuaz euskaldunzaharren kasuan). Danok isto-
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rio bera kontatu dabenez, ez dago gaiaren efektu posibleri eta, biko-
te ezkutuan jarrera ezbardinik emon ezkero, hiztunak baten eta bes-
tean erabili dauan aldaeraren ondorioz baino ezin da izan.

Bikote ezkutuaren teknikagaz batera, eta jarreren dimentsinoak
agerian ixteko, semantika-diferentziala deritxon teknika erabilten da
askotan. Semantika-diferentziala mutur biko mailaz-mailako eskala
da eta egitura dimentsinoanitza dauka. Pertsonaren izaerari dagokio-
zan adjektiboak agertzen dira4 bost graduko eskalan eta lekukoek esti-
mulo-hiztunak eskala horretan ebaluatu behar dabez. Adjektiboak
jarreren profesionaltasun eta elkartasunaren dimentsino biak neurtze-
ko aukeratuta dagoz eta, metodo estatistikoen bidez, dimentsino bien
adierazle egokiak dirana frogatuko dogu (PCA). 

Estimuloak sortu ebezan ikasleak Bizkaia eta Gipuzkoako ikastola
eta institutoetako D ereduko ikasleak dira. Ikasle askok etxeko eus-
keran eta batuan kontatu euskuen istorio berbera eta horreetatik,
batutako ahozko testo guztiak aztertuta, aldaera biak ondoen ordez-
katzen ebenak aukeratu genduzen. 1. taulak azterketa honetan erabi-
li genduzan bikote ezkutuak dakarz.

Bikote ezkutuak5

1. BE Bizkaiera 1 Batua 1
2. BE Bizkaiera 2 Bizkaiera 2
3. BE Gipuzkera 3 Batua 3

1. taula: Bikote ezkutuak

Lehenengo bikote ezkutuarena Ondarroako neska batek egin
eban, Bizkaieraz (Bizkaiera 1) eta Batuaz (Batua1). Ermukoa zan
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Bizkaiera 2 eta Batua 2 sortu ebazan neska eta Azpeitikoa Gipuzkera
eta Batua 3 egin ebazana. Bikote ezkutuetan erabilitako bai batua bai
euskalkia nahikoa gaitasun onekoa da, beren-beregi irizpide horregaz
aukeratuta dagoz eta. Gainera, Batua 1 eta Batua 2k ez daukie ezau-
garri bizkaitarrik. 

Bizkaiera, gipuzkera eta batuaz aparte, etxetik erdaldunak, ikasto-
lan euskera batua ikasi eta gaitasun komunikatibo eskasagaz egiten
dabenen aldaerarekiko jarrerak bere neurtu gura genduzan eta horre-
tarako 2H Batua-1 eta 2H Batua-2 deritxen estimuloak erabili gen-
duzan. Azken honeetan erdararen eragina eta gaitasun komunikatibo
murriztua agerikoak dira eta bai irakasle talde batek bai unibertsita-
te-ikasleek eurek holan epaitu ebezan. Gaitasun eskasagoko ikasleek
ezin eben bikote ezkuturik egin eta eurei jagokiezan jarrerak ezin
izango doguz ziurtasun osoz gaitasun hobeagaz berba egiten daben
bizkaiera, gipuzkera eta batuadunei jagokiezanekin alderatu.

3.2. Datuen azterketa: metodo estatistikoak

Arestian esan bezala, jarreretan dimentsino bi agertuko zirala pro-
posatzen genduan eta hori frogatzeko Osagai Nagusien Azterketa
(Principal Component Analysis, ingelesez) erabili genduan. Teknika
honen bitartez, dimentsino bietan emoniko jarrerak neurtzeko pro-
posatu genduzan adierazleek gauza bat eta bera neurtzen dabela eta,
beraz, fidagarriak dirala frogatuko dogu. Funtsean, teknika honek
bariazino-murrizketa bideratzeko balio dau. Bardin antzean agertzen
diran aldagaiak, hau da, estu koerlazionatzen dabenak, batzen dira.
Batuketa honeek osagai edo dimentsino bana islatzen dabe. Behin
dimentsino bakotxari jagokozan aldagaiak estatistikoki batuta, iker-
tzaileak, aldagaiok kontutan hartuta, osagaia identifikatu behar dau.
Dimentsinoak neurtzeko erabili doguzan adierazleak egokiak badira,
guk proposatutakoak batuko dira osagai bakotxean. Adierazleak fida-
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garriak dirala frogatuta, osagai bateko aldagaien arteko bataz besteko
emaitza kalkulatu daiteke, hau da, lekuko bakotxak zelango kalifika-
zinoa emon deutson estimulo bakotxari profesionaltasun mailan eta
elkartasun mailan.

Bestetik, bikote ezkutuaren teknika erabilita, bikote bateko aldae-
ra biek eragindako jarrerak alderatu daiguzan Bariantzaren Azterketaz
baliatu gara. ANOVA azterketen bitartez, etxeko euskera ala batua
egiteagaitik neska bati emondako bataz besteko kalifikazinoa estatis-
tikoki ezberdina dan ala zoriz jazo dan erakutsiko dogu. Esate bate-
rako, neska batek etxeko euskera egin dauanean elkartasun mailan
jaso dauan emaitza batuaz egin dauanean baino altuagoa bada eta
bataz besteko biak estatistikoki ezberdinak6 badira, ikasleek etxeko
euskera batua baino gurago dabela ondorioztatu geinke.

4. PROZEDURAK

Lehen esan bezala, datu batuketan gero estimulo legez erabiliko
genduzan kontaketak batu, aztertu eta aukeratu genduzan. Jarreren
neurketa bikote ezkutua eta semantika-diferentziala galdetegi baten
erabilita egin genduan. Galdetegi berberean, estimulo bakotxak ze
aldaeratan berba egiten eban7 eta zelango gaitasuna eukan bere itaun-
du genduan. Estimulo bakotxeko batu ziran datuak, baina bikote
ezkutuak ez ezagutzeko tarteka sartu genduan estimulo bateri buruz-
ko datuak ez genduzan kontutan hartu.
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eben aldaerarekiko emon ebezan ez dakigu eta.



Bigarren galdetegi baten bizkaiera, gipuzkera eta batuaren bizita-
sun subjetiboa neurtzeko galderak egin genduzan.8 Hirugarren galde-
tegian lekuko eurei buruzko datu soziodemografikoak batu gendu-
zan. Azken bi galdetegiak lehenengoa (bederatzi bidarrez, bederatzi
estimulo ziran eta) bete ostean erantzun ebezan.

Lekukoen ezaugarriak 2. taulan batuta dagoz. Guztira 141 lekuko
dira azterketa honetan parte hartu ebenak. Euskal He r r i k o
Unibertsitateko euskal adarreko ikasleak dira. 

Mendebaldekoak9 72
Giputxak 62
Arabarrak 7

Neskak 106
Mutilak 35

Euskaldunzaharrak 94
Ikastolan ikasiak 44
Kalean ikasiak 2

2. taula: Lekukoen ezaugarriak

5. EMAITZAK

Osagai Nagusien Azterketa izeneko teknika erabilita, semantika-
diferentzialeko adjektiboek dimentsino bitan banandu ziran. Osagai
bi honeek bariantzaren %56,8 azaltzen dabe. Osagai batek bariantza-
ren %44,72 azaltzen dau eta elkartasunaren dimentsioa neurtzeko
aukeratu genduzan adjektiboak batu dauz: bihotz onekoa, maitaga -
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8 Beste aldagai batzuk neurtzeko beste itaun batzuk bere egin genduzan baina
horreek ez doguz hemen azalduko larregi ez luzatzeko.

9 Euskalkiz bizkaieradun lurraldekoak.



rria, atsegina, eskuzabala, pertsona ona , zintzoa eta zabala. Beste osa-
gai batek bariantzaren %12,06 azaldu dau eta profesionaltasunaren
dimentsioa neurtzeko erabili genduzan adierazleak batu dauz: ikasle
ona, langilea, profesionala, arduratsua, argia. Frogatuta dago, beraz,
profesionaltasun eta elkartasunaren dimentsinoak neurtzeko aukera-
turiko adierazleak egokiak dirala kontzeptu horrek neurt ze k o.
Ondoren, ikasle bakotxak estimulo bakotxari dimentsino bakotxean
emondako ebaluazinoa kalkulatu dogu eta holan neska bati aldaera
bat ala bestea erabili ebanean bakotxean egin jakon harrera aztertu
geinke. 

Pro f e s i o n a l t a s u n a ren dimentsinoan agerian dago bizkaiera hobesten
dana. Batetik (oso eskasa) bosterako (guztiz ona) eskalan bikote ez k u t u
biak hobeto ebaluatu ebezan ikasleek bizkaieraz egin ebenean (3,54)
batuaz egin ebenean (3,19) baino,1 0 1. irudian ikusi daitekean legez .

1. irudia: bizkaiera eta batua profesionaltasunaren dimentsinoan

Gipuzkera egin eban hiztunaren kasuan, berriz, euskalkiz zein
batuaz egin, kasu bietan emoniko bataz besteko kalifikazinoa ez da
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10 F (1, 466)= 33,087, p=.000 Bikote ezkutu biei jagokozan datuak batera
emonda dagoz.
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estatistikoki ezbardina.11 Gipuzkerak eta batuak unibertsitate-ikasle
honeentzako balio sozial bera daukie profesionaltasun mailan.

2H Batuaren kasuan, bikote ezkuturik ez badago bere, interesga-
rria da ikustea bataz beste gainerako hiztunek baino emaitza baxua-
goa lortu ebela (2,82) profesionaltasun mailan. 

Elkartasunaren dimentsinoan, euskalkia erabili zanean, bizkaiera
dala, gipuzkera dala, kasu guztietan hobestu zan.12 Datuok 2. irudian
ikusi daitekez. 

2. irudia: bizkaiera, gipuzkera eta batua elkartasun mailan

2H Batuaren kasuan, elkartasun mailan (3,29) hiztunak hobeto
somatu ziran profesionaltasun mailan (2,82) baino. Gainera, gaitasun
eskaseko hiztunak gaitasun hobeagoko hiztunen aldean gaitzestu ebe-
zan ikasleek. 

Datu honeek ikusita ideia batzuk azpimarratu daitekez: 
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11 Gipuzkeraz egin ebanean 3,47 emon jakon profesionaltasun mailan eta batuaz
egin ebanean 3,40, baina bataz besteko biak ez dira estatistikoki ezberdinak: F (1,
204)= .577, p=.448

1 2 Bizkaieraz egin ebenean 3,63 eta batuaz egin ebenean 3,42 (F (1,
466)=12,422, p=.000. Gipuzkeraz 3,64 eta Batuaz 3,41 (F(1, 204)= 7,315, p=.007 
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• Lehenengo eta behin, aldaerek muturreko jarrerarik ez dabela
sortzen. Beste gizarte batzuetan ez bezala, ez dogu topatu guztiz
hobesten edo guztiz gaitzesten dan aldaerarik, baina aldaera
baten edo bestearen hiztunek sortzen dabezan jarreretan badagoz
ezberdintasun batzuk. 

• Gazteek gaitasun eskaseko hiztunak gaitzesten dabez orokorre-
an, batez bere maila profesionalean. Hau ez da harritzekoa hiz-
kuntzak lan munduan daukan garrantzia kontuan hartuta. 

• Gipuzkera batuatik hain hurbil egonik, batarekiko eta besteare-
kiko emoten diran jarrerak bardintsuak dira maila profesionale-
an edo, beste modu batera esanda, maila profesionalean gipuz-
kerak eta batuak balio sozial bera daukie azterketa honetan parte
hartu daben ikasleentzat. 

• Kasu guztietan hiztunak positiboago antzeman ebezen afektibi-
tate mailan profesionaltasun mailan baino.

• Bizkaieraren kasuan, hiztunek aldaera hau erabili ebenean hobe-
to epaitu ebezan lekukoek ez bakarrik elkartasunaren mailan,
profesionaltasunaren mailan bere bai.

Emaitza horreetatik guztietatik, ikasleek bizkaiera maila profesio-
nalean hobestu izana azpimarratu gura geunke. Normalean bizitasun
handiko aldaera erabilten daben hiztunak hobesten dira maila profe-
sionalean, baina ez dirudi bizkaierak batuak baino bizitasun handia-
goa daukanik maila profesionalean. Bizkaiera administrazinoan,
hezkuntzan eta komunikabideetan gitxi (1,55) erabilten dala pentsa-
tu arren, ikasleek prestigio handiagoa aitortzen deutsie eta bizkaiera-
rentzat etorkizun hobea (2,59) aurreikusten dabe. Batuaren erabilera
(3,91) eta prestigio eta etorkizuna (3,96) bardin antzean ikusten dabe
baina, edozein kasutan bere, bizkaierarena baino hobea. 3. irudiak
datuok erakusten dauz.
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3. irudia: bizkaiera eta batuaren gaurko erabilera eta prestigio eta etorkizuna

Badirudi ikasleen eritxian bizkaieraren gaur eguneko erabilera
hezkuntza, administrazio eta komunikabideetan oso murriztua dala
pentsatu arren, prestigio eta etorkizun hobea aurreikusten deutsiela
eta horrek bizkaieraren aldeko jarrera erakusten dau.

Dena den, bizkaieradun hiztunak hobesteko beste arrazoi batzuk
egon behar dabe. Hemen zergaiti posible bi aztertuko doguz. Batetik,
ikasle guztiak, giputx zein mendebaldeko izan, batera aztertu dogu-
zanez, ez dakigu bizkaierarekiko jarrera ona mendebaldekoen kontua
baino ez dan ala giputxek bere jarrera ona daukien. Ez litzateke arra-
roa izango talde bakoitzak bere taldearekiko jarrera hobea eukitea.
Kontu hau argitzeko talde geografiko bien jarrerak aztertu doguz,
bariantzaren azterketa erabilita. Bestetik, gaitasun eskaseko hiztunak
gaitasun hobeagoko hiztunen aldean gaitzetsi badira ez litzateke
harritzekoa izango hizkuntza gaitasunak profesionaltasun mailan
emondako jarreretan eragin zuzena eukitea. 

Lehengo galderari erantzuteko, mendebaldeko lekukoek, batetik,
eta giputxek, bestetik, bikote ezkutuek bizkaieraz eta batuaz egin ebe-
nean zelan epaitu ebezan aztertu dogu. Horretarako, ANOVA izene-
ko prozedura estatistikoa burutu dogu. Profesionaltasunari jagoko-
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nez, ANOVA azterketak emoniko datuak laugarren irudiak dakarz
labur bilduta.

4. irudia

Espero daitekeanez, bizkaierarekiko mendebaldeko ikasleek jarre-
ra hobea (3,63) erakutsi eben giputxek (3,44) baino.13 Batuaren
kasuan ez dago mendebaldeko eta ekialdekoen arteko alderik14.

El k a rt a s u n a ren mailan antzeko emaitzak aurkitu doguz.
Mendebaldeko ikasleek (3,71) giputxek (3,52) baino hobeto perzi-
bitzen dabez bizkaiera egiten daben hiztunak15 baina, batua egiten
daben hiztunei jagokienez, ez dago ez b a rdintasun estatistikorik
mendebalde eta giputxen artean.16 Ikusten dogunez, mendebaldeko
ikasleek euren taldea hobesten dabe, bai profesionaltasun mailan, bai
elkartasun mailan.
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1 6 Ba t u a rekiko mendebaldeko lekukoek: 3,44 / ekialdekoek: 3, 46 F (1, 199)= .022,

ez adierazgarria.

b i z k a i e r a b a t u a

m e n d e b a l d e k o
l e k u k o e k

l e k u k o
g i p u t x e k



Arestian aipatutako bigarren galderari erantzuteko, hiztunaren
hizkuntza gaitasunak jarreretan eragina daukan ikusteko, hiztun
bakotxari emoniko gaitasun emaitza (1etik 5era) eta dimentsino
bakotxean emondako emaitza gurutzatu doguz. Profesionaltasun
mailan ez dago dudarik aldagai bien artean harreman estua dagoana
(R=.508**). Hiztunak zenbat eta hobeto berba egiten dauala pentsa-
tu ikasleek argiago, langileago eta profesionalago ikusten dabe.
Elkartasunaren aldagaia eta gaitasunaren aldagaiaren arteko harrema-
na estatistikoki adierazgarria bada bere (R=.294**) ez da esangura-
tsua, txikia da  eta. Afektibitate mailan hiztun baten hizkuntza gaita-
sunak ez dauka horrenbeste garrantzirik, baina bai, barriz, profesio-
naltasun mailan.

6. ONDORIOAK

Emaitza honeek ikusita, ondorio batzuk azpimarratu daitekez.

1. Jarrerak dimentsio bakarrekoak barik dimentsino bitan emoten
dira. Dimentsinotasuna kontutan hartzea oso garrantzitsua da
ez bakarrik prestigioaren definizio bat emoteko eta aldaera pres-
tigiodunak zehazteko, baita jokaera linguistikoa eta aldaketa
linguistikoa aurreikusteko bere. Jarrera ona euki arren jokaera
linguistikoa guztiz ziurtatu ezin badogu bere, erabilera zelangoa
izan daitekean esaten ausartu gaitekez. Aldaera batek elkartasun
mailan harrera eskasa badauka gazteek nekez erabiliko dabe
lagunartean. Ez dirudi bizkaieraren kasua hori danik eta, beraz,
euskalkia galtzeko arriskurik ez dogu ikusten.

2. Ezin esan leiteke bizkaiera edo mendebaldeko euskera egiten
dan lurraldeko unibertsitate-ikasleek jarrera txarra daukienik
b i z k a i e r a rekiko, batuari bizitasun handiagoa aitortu arre n .
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Interesgarria da bizitasun linguistikoan prestigioa eta etorkizun
hobea aurreikusten dabela gaurko egoeran baino. Azken baten,
alde horrek ikasleek bizkaierarako oraingo erabilera-egoera
baino hobea gura dabela esan lei. Dimentsino biak kontutan
hartuta, bizkaieraren harrera subkontziente ona ez datorko
bakarrik alde intimotik. Ez da harritzekoa talde barruan eta
lagunartean jarduteko mendebaldekoen artean bizkaiera hobes-
tea, azken baten horixe da “jatorra” eta “gurea”. Harrigarriagoa
da profesionaltasun mailan bere bizkaiera hobestea, maila
horretan batuaren erabilera nagusi dala kontutan hartuta.
Mendebaldean batua gaitasun eskasagaz lotu ezkero eta gaita-
sunak maila profesionalean daukan eragina kontutan hartuta,
normala da gazteek bizkaierari eustea, besterik ez bada bere jen-
deak gaitasun eskasagaz lotu ez daiazan. Bestetik, bizkaierareki-
ko harrera ona azken urteotako kontua dan ala antzinerik holan
izan dan ezin geinke esan, aurretik holako jarrera-neurketarik ez
da egin eta. 

3. Perzibitutako gaitasunak eragin handia dauka hiztunak maila
profesionalean ebaluatzerakoan. Euskera “ona” egiten dauana
argi eta profesional ikusten da. Lagunarteko jardunean gaitasu-
nak ez dauka holako eraginik. Baina “euskara ona” gazteentzat
zer dan ez dogu aztertu. Ze ezaugarri linguistiko batzen dan gai-
tasun onagaz eta eskasagaz beste ikerketa batzuk argitu beharko
leukie. Gaitasunean arreta ipinterakoan irakasle, hizkuntzalari
eta beste preskribatzaileek antzematen dabezan ezaugarri berbe-
rak gazteentzat bere garrantzitsuak diran ez dakigu.

4. Amaitzeko, jarreren ondorio sozialak eta hezkuntza munduari
aplikatutakoen gainean lau berba esan gurako geunke, ez orain-
go honetan ezer barri esateko asmoz baina bai, behintzat,
danon buruan dabilen kontua gogora ekarri daigun. Askotan
bestela pentsatzen badogu bere, euskal aldaerak ez dagoz sozial-
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ki oso markatuta eta, beraz, aurreritzi sozial negatiboak urriak
dira. Azken baten, gure gizartea (euskaldunen komunitatea) ez
dago hizkuntza-taldeen maila sozioekonomikoak zatituta ez
aldaera baten hiztunak ezin dira, berez, maila sozioekonomiko
edo hezkuntza-maila jakin bategaz identifikatu. Gure egoeran,
hizkuntza-jarreren ondorioz sortzen diran aurreritziak ez dira
beste gizarte askotan baizen kaltegarriak. Baina badago, batez
bere irakaskuntzan, jagon behar dogun kontu bat, gaitasun
komunikatiboarena, hain zuzen. Ikusi dogunez, erraza da gizar-
tean oso ondo berba egiten ez dauan ikaslea ez oso langile eta
ez oso argi somatzea eta arrisku hori buruan izan behar dogu eta
ikasle horreen gaitasun komunikatiboa hobetu daiten ahalegi-
nak egin behar doguz. Ahalegin horreek zelan bideratu, beste
batzuk esango dabe.
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