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ARAMAIOKO KALE ERABILERAREN NEURKETA 
 

 

 

11..  SSaarrrreerraa    
 

 

1.1.  Erabilera neurtzearen beharra  
 

Euskararen egoera ona den edo txarra den, hobera doan edo okerrera doan 
galdetzen digutenean, askotan ez dugu jakiten nola erantzun, eta sarri erantzuna bera oso 
modu subjektiboan ematen dugu. Zentzu honetan, gero eta garrantzitsuagoa zaigu 
euskararen egoera eta bilakaera modu objektiboan baloratzeko aukera ematen diguten 
datuak izatea, eta datu horien artean bada bat herriko euskararen errealitatea adierazteko 
funtsezkoa dena: kalean erabiltzen den euskararen neurketa, hain zuzen ere.  

  
Badira beste hainbat datu (erroldako ezagutza datuak, ikastetxe eta euskaltegietako 
matrikulazio datuak...) herriko hizkuntza egoera ezagutzeko  baliagarri direnak. Hala ere, 
herrian euskararen normalizaziorako ahaleginen ondorioak eta denborarekin ematen diren 
aldaketak eguneroko erabileran islatzen dira; gure herriko esparru ezberdinetan, besteak 
beste, herriko kaleetan.  Kale erabileraren neurketak, hortaz, errealitate horren berri 
ematen digu modu zuzen eta objektibo batean. 

 
Kontuan izan behar dugu, hizkuntza egoerari buruz ematen diren datu gehienak, oro har, 
hiztunek inkestetan aitorturiko datuak direla (erroldakoak, zentsukoak, inkesta bidezko 
ikerketak, e.a.). Hau horrela da, besteak beste, erabilera modu errealean neurtzea ez delako 
erraza izaten. SEI elkarteak egindako neurketak kalean behaketa zuzenaren bidez 
lorturiko datuak eskaintzen dizkizue. Horretarako, gainera, oinarri metodologiko sendoa 
dugu. Gaur egun SEI elkartea arduratzen da Euskal Herri mailan Kale Erabileraren Neurketa 
egiteaz eta zenbait udalerritan ere egin ditugu honen antzeko neurketak (2001ean, 
esaterako, 25 bat herritan burutu ditugu neurketak).  

 

 
1.2. Euskal Herriko Neurketa  

 
Aramaion egin dugun Kale Erabileraren Neurketaren oinarri metodologikoa Euskal 

Herri mailan egiten den neurketan garaturikoa da, baina kasu honetan herriko 
berezitasunetara egokituta. 

 
Euskal Herriko Kale Erabileraren Neurketa Orokorra 1989. urtean egin zen lehen aldiz eta 
geroztik lau urtez behin errepikatu da: 1993an eta 1997an. Neurketa horretan Euskal Herriko 
5.000 biztanletik gorako herri guztietan eta hemendik beherako batzuetan egiten dira 
neurketak. Orotara 250.000 hiztunetik gora behatzen dira kalean hizketan. 1998an EKB 
desagertu ondoren, SEIk hartu du bere gain Neurketa Orokorra egitearen ardura, eta 
pasa den azaroan bertan egin dugu IV. Neurketa, 2001. urteari zegokiona. Modu horretan, 
beraz, SEIk orain arteko neurketen oinarri metodologikoa eta esperientzia jaso du, eta 
oinarri kontrastatu hau erabiliz egin dugu Aramaioko neurketa ere.  
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1.3. Erabilera datuen garrantzia herri mailako hizkuntza planifikazioan 
 

Kale Erabileraren datua funtsezkoa da herri mailan hizkuntza errealitatea 
ezagutu edota planifikatu nahi duen edonorentzat. Euskararen aldeko sustapen lan bat 
aurrera eraman ahal izateko baliabideak mugatuak izan ohi direnez, funtsezkoa zaigu 
premiarik larrienak zeintzuk diren ezagutzea, lehentasunak finkatzea, eta ondoren horiengan 
eragiteko ekimenak martxan jartzea. 

 
Neurketak, besteak beste, adin talde bakoitzak kalean euskara zenbat erabiltzen duen 
esaten digu, eta horrek asko errazten digu ondoren lehentasunak non dauden 
identifikatzeko. Gainera, Kale Erabileraren neurketak maiztasun batekin eginez gero 
(urtero, bi urtez behin...), urtetik urtera ematen den bilakaera ezagutu ahal izango dugu, 
modu horretan herrian ematen diren hizkuntza aldaketak gertutik jarraituz. 

 
Alde horretatik, 2001eko hau Kale Erabileraren Neurketan Aramaion egiten den lehen 
neurketa ez denez, ditugun datuak aurrekoekin urtekoekin alderatzeko eta dagokion 
interpretazioa egiteko aukera izango dugu. 
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22..  NNEEUURRKKEETTAA  nnoollaa  eeggiinn  dduugguunn    
 

2.1. Neurketa egunak eta orduak 
 

Aramaion euskararen Erabileraren Kale Neurketa 2001eko urrian burutu da: hilaren 23an 
(asteartea), 25ean (osteguna), 26an (ostirala), 27an (larunbata) eta 28an (igandea), hain 
zuzen ere. 

 
Guztira bost neurraldi egin dira: urriaren 23an, asteartean, 17:30etatik 19:00etara;  urriaren 
25ean, ostegunean, 19:30etatik 21:00etara; urriaren 26an, ostiralean, 18:30etatik 
20:00etara; urriaren 27an, larunbatean, 18:00etatik 20:00etara; eta urriaren 28an, igandean, 
13:00etatik 14:30etara, hurrenez hurren. 

 
2.2. Aztertutako zonaldeak eta neurketarako ibilbideak 
 
Aramaion aztertutako guneen artean ibilbide bakarra zehaztu da, nagusiki ahalik eta 

hiztun kopuru adierazgarrienak eta kalerik jendetsuenak bildu asmotan. 

 
Hori honela, kale neurketa erdigunean zehar burutu da: Ibarra hartu da kale neurketarako 
ibilbide nagusi bezala, eta besteak beste, Plaza, Nardeaga eta Parkea zeharkatu dira  
 

2.3. Neurketarako metodologia  
 
Arestian zerbait aurreratu moduan, ibilbide bakoitzaren nondik norakoa zehaztu eta 

definitzerakoan irizpide nagusia herriko kalerik jendetsuenak biltzea izan da: plaza inguruak, 
parkeak edo jolastokiak, salerosketa kaleak, e.a. 
 

Neurtzaileak 
 
Horretarako, ibilbideetako kale neurketok egiteko, bi neurtzailek hartu dute parte: Larraitz 
Garmendiak (SEIko kidea) eta Manex Agirre (herritarra). Aldez aurretik, neurketa egiteko 
moduari buruzko formazioa jaso dute SEI elkartearen eskutik, eta bertako irizpideei jarraiki 
jaso dituzte behatutako errealitateari buruzko datuak 

 
 

Behaketa zuzena 
 

Erabili dugun ikerketa metodologia behaketa zuzena izan da. Hau da, hiztunak neurketaren 
momentuan erabiltzen duen hizkuntza jaso dugu zuzenean, ezertxo ere galdetu gabe. 
Horrela, ibilbidean zehar goazela topatu dugun jendeak darabilen hizkuntza markatu dugu, 
honetarako espreski prestatutako fitxetan. 

 
Hiztunak, ez dakitenez behatuak direnik, neurtzaileek hiztunaren joera naturala jaso dute. 
Horrela, beraz, inkestaren bidez jasotako datuen subjektibotasuna gainditzen dugu, emaitza 
are fidagarriagoak lortuz. 
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 Elkarrizketa hizkuntza 

 
Ezaugarri metodologikoen artean aipatu beharreko beste bat honakoa da: neurtzen duguna, 
norbanakoaren hizkuntza baino, taldeko elkarrizketa hizkuntza dela. Kaleko erabileraz ari 
garela, elkarrizketak dira behatu eta zenbatzen ditugunak, eta elkarrizketok beti dira bi lagun 
edo gehiagoren artekoak (ezinbestean). Ondorioz, talde batean elkarrizketa bat behatzen 
dugunean une horretan hizketan ari denaren hizkuntza hartzen dugu kontuan talde 
osoarentzat, suposatuz une horretan hizkuntza horretan ari badira, beste batean ere horrela 
ariko direla, eta aldi berean suposatuz taldeko hiztun hori izan beharrean beste bat balitz 
hizketan ari dena, neurtu dugun hizkuntza berean egingo lukeela. 
 
Kale erabileraren neurketa izanik, hiztun talde bakoitza une labur batean baino ez dugu 
behatzen, eta ondorioz metodologia honekin ezin dugu taldeko kide bakoitzaren jokaera 
ezagutu. Dena den, hau horrela egiteko oinarri metodologikoak sendoak dira. Kalean 
behatzen ditugun hiztun taldeek hizkuntza jokaera finkatua izaten dute eta hau oso gutxitan 
aldatzen da. Neurtzen ditugunak kasurik gehienetan lagunak, familia berekoak edota 
hurbilekoak izaten dira. Kasu hauetan, Euskal Herrian behatu ahal izan diren hizkuntza 

ohituren arabera, erabakita egoten da inkontzienteki bada ere zein hizkuntzetan izango 
den elkarrizketa. 
 
Euskara ez dakitenen kasuan erabaki hori automatikoa da (gaztelaniaz, alegia). Eta 
dakitenen artean, pertsona bat ezagutu eta denbora gutxira finkatu ohi da berarekin zein 
hizkuntza erabili. Talde batean ere antzera gertatzen da: hiztun jakin batzuen artean 
hizkuntza jakin bat hautatzen da eta aurrerantzean hiztun jakin horien arteko elkarrizketak 
kasurik gehien-gehienetan hizkuntza horretan izango dira. Jakin badakigu hizkuntza ohiturak 

aldatu ere egiten direla ahalegin horretan dihardugu, hain juxtu baina aldaketa ez da 
“berez” edo modu erraz batean ematen, eta hain zuzen aldakaiztasun honek, hiztun jakinen 
arteko hizkuntza ohiturak, oro har, konstante mantentzea dakar. 
 

 Fitxak 
 
Erabili fitxak, orotara, hiru izan dira: generoari dagokiona, haurren presentziaren ingurukoa, 
eta talde tamainaren gainekoa. Eta ibilbide bakoitzean fitxa guztiak erabili dira. Gainerakoan, 
neurtutako hiztun kopuruari buruz esan genezake Aramaioko laginketarako SEIk erabiltzen 
dituen irizpideen arabera jasotako datuek gainditzen dutela guk ezarritako gutxieneko lagina, 
eta hortaz, neurketa honek modu adierazgarrian islatzen duela Aramaioko kaleetan gaur 
egun euskara zenbat erabiltzen den.  
 

 “Aramaiotarren” erabilera baino, Aramaioko kaleetakoa 

 
Hala ere, gure aztergaia dena, Aramaioko kaleetan ematen den euskararen erabilera alegia, 
aldagai konstantea ez dela azpimarratzea komeni da; hots, aztergaia aldakorra dela; neurke- 
ta honetan jasotakoa ez baita Aramaioko biztanleen (aramaiotarren) erabilera, neurketa egin 
dugun egunetan Aramaioko kaleetan eman digun erabilera baizik. Kale Erabileraren 
Neurketa egitean, neurtzen ditugun hiztunak ez dira berdinak, eta horrek, aztergai dugun 

aldagaia euskararen kale erabilera, alegia neurri batean aldagarria egiten du. 
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33..  NNeeuurrkkeettaarreenn  EEMMAAIITTZZAAKK  
 

 
3.1.Emaitza orokorrak  

 
2001eko neurketa honetan jasotakoaren arabera, Aramaion euskararen kale erabilera 

% 65,4 da; alegia, kalean entzuten diren 100 elkarrizketetatik 65 dira euskaraz eta 
gainerakoak gaztelaniaz. 

 
Egindako neurketetan guztira 755 hiztuni1 dagozkien datuak jaso dira, herriko biztanleriaren 
% 57a suposatuko lukeena2. Horrek esan nahi du aztergai genituen hiztun kopuruaren erdia 
baino gehiago behatu ahal izan dugula kalean hitz egiten, eta hortaz, neurketa honetan 
lortutako erabilera datuek oinarri sendo bat dutela laginaren neurriari dagokionean. 

 
 
 

Euskararen KALEKO ERABILERA (2001) Euskararen EZAGUTZA (96) 

% 65,4 % 86,6 

Neurtutako hiztun kopurua Aramaioko biztanleria (96) 

                          755         (herritarren   % 57,4) 1.315 

 
 
 

3.2. Adin taldekako emaitzak  
 

Neurketako datuak adin taldeka bereiztuta jaso ditugu. Eta adin taldeak ondorengo modu 
honetan banatu ditugu: 

 
 

Haurrak: 2 urtetik 14 urte bitartekoak 
Gazteak: 15 urtetik 24 urte bitartekoak 
Helduak: 25 urtetik 64 urte bitartekoak 
Adinekoak: 65 urtetik gorakoak 

 
 
Egindako neurketa guztiak behin batu ondoren, ondorengo orriko diagraman jaso ditugu adin 
talde bakoitzean neurtutako euskararen erabileraren ehunekoak; eta diagraman nabarmendu 
daitekeen moduan, euskara gehien erabiltzen dutenak,  14 urte bitarteko haurrak (% 
84,2), eta segidan, gutxigatik gainera, 24 urte bitarteko gazteak (% 81,1) dira. 
 
 
 

                                                 
1 Hiztuna diogunean 2 urtetik gorako biztanleriaz ari gara;  hots, hitz egiteko gaitasuna 2 urtetik gorakoek dutela kontsideratu 

dugu.  
2 Aramaiok 1.315 biztanle ditu 1996ko erroldako datuen arabera. Kontuan hartzekoa da baina, hala ere, kale neurketa batean 

zenbait hiztun behin baino gehiagotan neur daitezkeela, edota neurtutako hiztunen bat herrikoa ez izatea. 
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Euskararen egoera eta geroa, hortaz, gazte belaunaldiei estuki lotua dagoela 

aurreikus genezake; gazteenei esker, osasuntsu mantentzen da euskara Aramaion. Halaz 
ere, adinekoen artean erabilera ia % 61 izateak ere, Aramaion euskarak duen presentziaz 
jabearazten gaitu. Gutxien erabiltzen dutenak, ostera, pertsona helduak dira (% 48,2).  

 
Hala ere, herrian egiten den lehen neurraldia ez denez, 1998an SIADECOk egin ikerketa 
emaitzekin alderatzea lagungarria gerta dakiguke, modu honetara adin taldekako 
erabileraren bilakaera lortu dezakegularik: 
 

              * Eskala erreala 0-100 izanik ere, 40-100era egokitu dugu argiago geratze aldera 
 
Ikus daitekeenez, bai 1998an eta bai 2001ean, lau adin taldeen hurrenkera bera da 
erabilerari dagokionez. Gehien hitz egiten dutenak haurrak dira, eta ondoren, hurrenez 
hurren, gazteak, adinekoak, eta azkenik, helduak. 

 
Bilakaerari erreparatuz, 3 urteren buruan adin talde guztien erabilerak behera egin duela 
ikus dezakegu. Oro har, haurrak ia 8 puntutan jaitsi dute erabilera; gazteak ere beste 8 
puntutan; helduak 17 puntu behera egin dute; eta adinekoak, azkenik, erabilerari  

 

* Eskala erreala 0-100 izanik ere, 40-90era egokitu dugu argiago irudikatze aldera 

Adin taldeen araberako erabilera

% 60,9

% 48,2

% 81,1
% 84,2

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

Adin taldeen araberako erabileraren bilakaera (ikerketa 

ezberdinetan)

% 92 % 89,5

% 65,3

% 86,1% 84,2
% 81,1

% 48,2

% 60,9

40

50

60

70

80

90

100

Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

SIADECO (1998) SEI (2001)
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dagokionean beherakadarik handiena bizi izan duten adin taldea dira, 25 puntu jaitsi 
direlarik. Beherakada hori, maila apalagoan bada ere, oro har Euskal Herriko udalerri 
gehienetan gertatzen da. Izan ere, helduen taldea erdaldunena, eta zaharren taldea 
euskaldunena izanik, urteak pasa ahala zaharrak hiltzean eta helduak zaharren taldera 
igarotzean, adin talde hura erdaldundu egiten da. 

 
 
 
 

3.3  Neurketa egunen araberako emaitzak 
 

Aramaioko kaleetako erabilera bildu asmotan bost neurraldi egin dira urrian; astearte, 
ostegun, ostiral, larunbat eta igandez burutu dira neurketok. Bada, neurraldi guztietan 
erabilera % 60-70 bueltan badabil ere, ostirala izan da erabilera mailarik altuena jaso den 
eguna % 69,1ekin; gero larunbata % 66,5ekin; eta ondoren igandea % 64,3rekin. 
Asteburuan, beraz, erabileraren batez bestekoa zertxobait altuagoa izan da astean zehar 
baino.  

 
 

 
 
 

3.4. Generoaren araberako emaitzak  
 

Hiztunaren generoak, hau da, hiztuna emakumezkoa edo gizonezkoa izateak ez du, 
normalean  udalerri  gehienetan   eragin   apartekorik   euskara   erabiltzerakoan;   dena den,  
Aramaion emakumezkoek euskara 13 puntutan gehiago erabiltzea, benetan da 
esanguratsua. Hortaz, emakumezkoek zein gizonezkoek ez dutela euskara neurri 
berdintsuan erabiltzen esan daiteke; Aramaion, beraz, emakumezkoek joera handiagoa 
dutela euskaraz hitz egiteko gizonezkoek baino. 

           
 
 
 

* Eskala erreala 0-100 izanik ere, 58-70era egokitu dugu diagrama argiago irudikatze aldera 
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       * Eskala erreala 0-100 izanik ere, 0-80ra egokitu dugu argiago geratze aldera 

 
 
1998an jada, SIADECOren ikerketan, antzematen zen emakumezkoek joera 

zertxobait handiagoa zutela euskaraz hitz egiteko. Garai hartan, ordea, gizonezko eta 
emakumezkoen arteko tartea ez zen esanguratsua. 
 

Ondorengo diagraman bilakaera hori marraztu da: 
 

 
 
Bi ikerketak alderatuaz, 3 urteren buruan emakumezkoek zein gizonezkoek beherakada 
nabarmena jasan dute erabilerari dagokionean; bereziki gizonezkoen erabileraren izanik 
nabarmentzekoena. 
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 3.5. Haurren presentziaren eragina 
 

Haurren presentziaren aldagaia ere biziki interesgarria zaigu, erabileran duen 
eraginagatik batik bat. Izan ere, haurrak tartean daudelarik, oro har, nabarmen igotzen baita 
erabilera. Eta arau orokor hau, Aramaion antzeman ahal izan da.  
 
Ondorengo diagraman dituzue, haurren presentziaren arabera, Aramaion jaso ditugun 
erabileren ehunekoak: 

 
             * Eskala erreala 0-100 izanik ere, 0-80ra egokitu dugu diagrama argiago geratze aldera 

 
Haurrak present daudenean, beraz, % 73,2ko erabilera jaso dugun bitartean, haurrik ez 
denean 35 puntutan jaitsi da erabilera (% 37,8). Nabarmen beraz. Ondorioz, haurrik ez 
egotetik egotera dagoen hazkundea % 93,6koa3da. 
 
Dena den, haurrak present egonik erabilera nabarmen areagotzen bada ere, interesgarria 
zaigu erabilera edo komunikazio hori zeintzuen artean ematen den jakitea, zehazki. Hori 
azaltzen digu ondorengo diagramak: 

                                                 
3 Indize hau, haurren presentziaren eragina erakusten duena, gure kasu konkretuan, honela atera dugu: (73,2 – 37,8) / 37,8) * 

100. 
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Honenbestez, erabilerak nabarmen egiten du gora, batez ere, haurrak present 
daudenean eta helduekin harremantzen direnean (% 91,5); hala ere, haurrak euren 
artean erlazionatzerakoan erabilera altua den arren (% 81,4), zertxobait jaisten da haur eta 
helduen arteko elkarrizketetan baino. Azkenik, helduen arteko harremanetan % 41,7an 
erabiltzen da euskara. 
 
Ondorioz, helduen arteko elkarrizketetan haurrak egonez gero % 10,3an igotzen da 
erabilera. Are gehiago, heldu horiek zuzenean haurrekin hitz egiterakoan erabilerak % 
119,4ean egiten du gora4. 
 
  

3.6. Erabileraren bilakaera herrian 
 
SEIek buruturiko ikerketa honen aurretik, bi neurketa egin dira Aramaion; bata, 1993an 

Euskal Kultur Batzordearen EKB eskutik eta, bestea, SIADECOren zuzendaritzapean. 
Ondorengo diagraman, hiru neurketa horien alderaketa egingo dugu, bertan erabilerak 
erdialdean (Ibarran) duen bilakaera marrazten delarik:  

                                  * Eskala erreala 0-100 izanik ere, 0-80ra egokitu dugu diagrama argiago geratze aldera 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
4 Indize bi hauek bi moduotara atera ditugu: lehena, (41,7 – 37,8) / 37,8 ) * 100 eginez, eta bigarrena, (91,5 –41,7) / 41,7 * 

100 eginez, hain zuzen.  
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44..  HHiizzkkuunnttzzaa  GGAAIITTAASSUUNNAA  eettaa  BBIILLAAKKAAEERRAA  hheerrrriiaann  

  
      4.1. Aramaioko ezagutza (96)  
 
     Aramaioko hizkuntza ezagutza (1996ko datuetan oinarriturik) hiru kategoria nagusietan 
banatu dugu; euskaldunak, ia euskaldunak, eta erdaldunak bereizi ditugu. Ondorengo hiru 
diagrametan herriko ezagutza eta kategoria biren (euskaldun eta ia euskaldunen) barne-
eraketa biltzen dira (ikus hurrengo orrian kategoria bakoitzaren azalpena): 
 

 

 
 
 

Aramaioko euskaldunak                            
 

Aramaioko euskaldunetan, gehiengoa, 
% 71,4 alfabetatuak dira, eta % 24,7a 
dira erdizka alfabetatuak direnak. Ara- 
maioko euskaldunetan, beraz, % 3,9   
besterik ez dira alfabetatugabeak dire- 
nak. 

  

  
  Aramaioko ia euskaldunak 

 
Ia euskaldunen kategorian, aitzitik,  % 47,3  
ia euskaldun alfabetatugabeak dira (kasik 
erdia), baina alfabetatuak % 33 osatzen 
dute. Ia euskaldun pasiboak, azkenik, % 
19,8 dira. 
 
 

Aramaioko ezagutza

% 86,6

% 4,2

% 9,2

Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak
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Kategoria hauek galdesortan euskararen jakite-mailari buruz egiten diren lau galderei 
(ulertzen duzu?, hitz egiten duzu?, irakurtzen duzu?, eta idazten duzu?) erantzuteko jarri 
diren hiru erantzun moten bidez lortu dira: ezer ez, nekez, eta ondo. Beraz, zazpi kategoria 
erabili ditugu:  
 
Euskaldun alfabetatuak: euskara ondo ulertu, hitz egin, irakurri eta idazten dutenak. 
 
Euskaldun erdi-alfabetatuak: euskara ondo ulertzen eta hitz egiten dutenak, baina nekez 
irakurtzen eta idazten dutenak. 
 
Euskaldun alfabetatugabeak: euskaraz ondo ulertzen eta hitz egiten dutenak, baina ez 
irakurtzen eta ez idazten dutenak. 
 
Ia euskaldun alfabetatuak: euskara ongi eta nekez ulertzen duten, nekez hitz egiten duten, 
eta ondo edo nekez irakurtzen eta idazten dutenak. 
 
Ia euskaldun alfabetatugabeak: euskara ondo edo nekez ulertu, nekez hitz egiten, eta ez 
irakurtzen eta ez idazten dakitenak. 
 
Ia euskaldun pasiboak: euskara ondo edo nekez ulertzen eta batere hitz egiten ez dutenak. 
 
Erdaldunak: euskara ez ulertzen eta ez hitz egiten dutenak. 
 
 
Honenbestez, diagrama nagusiari (Aramaioko ezagutza) erreparatuz gero, Aramaion 
euskaldunak gehiengoa direla ohar gaitezke (% 86,6); ondotik ia euskaldunak leudeke (% 
9,2), eta azkenik, erdaldunak direnak (% 4,2). 
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  4.2. Ezagutzaren bilakaera 
 
      Hizkuntza ezagutzaren eboluzioa ezagutze aldera, 1986tik 1996ra bitarteko hiru 
kategorien ezagutza-bilakaera marraztu da ondorengo diagraman: 

 

 
 
Aramaioko euskaldunen bilakaera apalki negatiboa izan da 1986-1996 bitarteko 
hamarkadan; lehen bost urteetan 3 puntu jaitsi den bitartean, 1991tik 1996ra ia puntu 1 igo 
da. Honenbestez, Aramaioko euskaldunek hamar urte horietan 2,5 puntu galdu dituzte. 
 
Erdaldunei dagokionean, berriz, hauek ere beherakada txikia jasan dute; 1,2 galdu dute, hain 
zuzen, 1986-96 hamarkadan 
 
Ia euskaldunak direnak, azkenik, igoera jasan duten hiztun tipologia bakarra izan dira: 
guztira ia 4 puntu igo dituzten arren, lehen bost urteetan bizi izan dute igoerarik indartsuena 
(3,5 puntuko igoeraz). 
 

     4.3. Adin taldekako ezagutzaren bilakaera 
 
     Aramaion ezagutzaren bilakaerarik positiboena jasan duen adin taldea gazteak izan 
dira; honela, gazteek 8,5 puntutan hobetu dute hizkuntza gaitasuna. Gainera, ezagutzak 
adin talde honetan gorakada azken urteetan, 1991-1996 urteen bitartean, jasan du (9,5 
puntutakoa), zeren eta lehen bost urteetan puntu bat galdu baitu.  
 
Haurren bilakaera negatiboa izan da, aldiz; ia 4 puntutako galera jasan du adin talde 
honek ezagutzari dagokionean. Honela, lehen bost urteetan 4,6ko jaitsiera izan duen 
bitartean, 1991-96 urte bitarteetan ia puntu bateko igoera jasan dute. 
 
Helduena, berriz, bilakaerarik negatiboena jasan duen adin taldea izan da. Hamar 
urteetan, 5,2ko jaitsiera izan du adin talde honek. 
 
Eta amaitzeko, adinekoen taldea da, euskararen ezagutzan berdin mantendu den adin 
talde bakarra; zaharren ezagutza konstante mantendu da, nahiz eta lehen bost urteetan ia 
puntu bateko galera jasan hizkuntza gaitasunari dagokionean.  
 

Ezagutzaren bilakaera

% 86,6% 85,9% 89,1

% 5,5
% 9 % 9,2

% 4,2% 5% 5,4
0

20

40

60

80

100

1986 1991 1996

Euskaldunak Ia euskaldunak Erdaldunak
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    * Eskala erreala 0-100 izanik ere, 40-100era egokitu dugu diagrama argiago geratze aldera 
 
Ondorioz, nabarmentzekoa da haurren artean ezagutzak behera egitea. Ez da hori, oro har, 
Euskal Herrian gertatzen ari dena. Azken urteotan ikastetxetan eredu euskaldunetan 
matrikulazioen gorakadak haurren artean euskaldunen igoera ekarri baitu.    
 
Bestalde, azpimarragarria da gazteen artean jazotzen den igoera, hamar urteren buruan 8,5 
puntuko hazkundea gertatzen baita. Hori horrela izanik ere, egun, zaharrek jarraitzen dute 
adin talde euskaldunena izaten. 
 
Adin taldeen ezagutzaren bilakaera herri mailan ikusi ondoren, ezaugarri demolinguistiko 
antzekoenak dituzten bi gertuko herriekin alderatzea ere interesgarria delakoan, Otxandio 
eta Aretxabaleta ekarri ditugu ondorengo diagrametara: 

 

  * Eskala erreala 0-100 izanik ere, 40-100era egokitu ditugu  argiago geratze aldera  

Adin taldekako ezagutzaren bilakaera

% 90,2
% 89,3% 93,9 % 94,1
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% 84,6% 87

% 83 % 81,8

% 95,3 % 94,6 % 95,3
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90

100
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Haurrak Gazteak Helduak Adinekoak

Aretxabaletan adin taldekako ezagutzaren bilakaera

% 66,3

% 87,6
% 91,3

% 48,6

% 84,6

% 61

% 52,2 % 49,6 % 50,7

% 65 % 63,5
% 64
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Otxandion adin taldekako ezagutzaren bilakaera
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55..  EEmmaaiittzzaann  AAZZTTEERRKKEETTAA  EETTAA  EESSAANNAAHHIIAA  
 
5.1. Espero daitekeen erabilera: kontzeptuaren azalpena 
 

Atal honetan erabilera erreala eta espero daitekeen erabileraren (erabilera 
isotropiakoaren) arteko alderaketa egingo dugu; bata, erabilera erreala, Kale Neurketan 
jasotako emaitza da eta bestea J.L Alvarez Enparantza –Txillardegiren- eredu 
matematikoa aplikatu ondoren lortutakoa. Horretarako euskararen ezagutza mailaren 
arabera espero daitekeen erabilera kalkulatzen da, hau da, ezagutza hainbestekoa izanik 
(gure kasuan % 86,6koa da) bikotekako, hirukotekako, eta laukotekako elkarrizketetan 
euskaraz hitz egitea estatistikoki zenbatean den posible aztertzen da. Horretarako gure 
hipotesian euskaldunak euskaldunekin elkartzen direnean BETI euskaraz mintzatuko direla 
suposatuko dugu; egoera baikorrena beraz, elebidunak euskararekiko erabat leialak baitira, 
eta elebidun batekin topatzean beti euskaraz arituko dira.  
 
Beraz, hipotesi horri jarraituta ezagutza eta erabileraren arteko erlazioa aztertuko dugu. 
Sarritan entzun ohi da erabilera ezagutza mailara iristen (edo gerturatzen) ez den bitartean, 
erabilera baxua dela. Baieztapen hori, ordea, ez da zuzena, ezagutza eta erabilera ezin 
daitezkeelako bat etorri. 
  
Azter dezagun ezagutza eta erabileraren arteko erlazio hori adibide batekin: 
 
Eman dezagun laukote batean (A, B, D, eta C) hiru elebidun ditugula: A, B, eta  D. Demagun 
elebidun horiek euskararekiko erabat leialak direla, alegia, beraien mintzakideak euskaraz 
baldin badaki beti euskaraz aritzen direla (adibiderako hipotesi didaktiko bat da, dudarik 
gabe). 
 
Laukote horretan euskararen ezagutza % 75ekoa da, lautik hiru baitira euskaraz hitz egiteko 
gai. Azter dezagun jarraian euskararen erabilera . 
 
Horretarako zoriz gerta daitezkeen elkarrizketa posibleak kalkulatuko ditugu.  
 
Bikoteka, 6 talde ditugu: AB, AD, AC, BD, BC, eta DC. Horietatik C ez dagoenean hitz 
egingo da euskaraz, hiru kasuetan beraz (AB, AD, eta BD), beste bikotetan erdaldun 
elebakarra baitago. 
 
Hirukoteka, 4 talde ditugu: ABD, ABC, ADC, eta BDC. Horietatik elkarrizketa bakarrean hitz 
egingo da euskaraz (ABD), beste gainontzeko hirutan erdaraz mintzatuko dira. 
  
Azkenik laukoteka, talde bakarra dugu. Noski C erdaldun elebakarra bertan egongo da, eta 
erdaraz arituko dira. 
 

Ondorioa garbia da: hamaika taldetatik 6 bikote, 4 hirukote eta laukote 1 lau taldetan 

arituko dira euskaraz  3 bikotetan eta hirukoteko batean. Hau da, taldeen % 36,4ean 
arituko dira euskaraz.  
 
Hortaz, euskararen ezagutza % 75a delarik, eta euskaldunak aukera guztietan (mintzakidea 

euskalduna den guztietan) euskaraz arituko  direla suposatuta egoera baikorrena, 

beraz erabilera % 36,4koa da.  
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5.2. Erabilera erreala eta espero daitekeen erabilera 
 
Aurreko adibidearen oinarria matematikara ekarrita, J.L. Alvarez Enparantzak –

Txillardegik– espero daitekeen erabilera kalkulatzeko eredua sortu du. Ikus dezagun jarraian 
Aramaion egindako eredu horren aplikazioa. 

 
Aramaioko euskararen ezagutza, 1996ko erroldaren arabera, % 86,6koa da. Espero 
daitekeen erabilera (edo erabilera isotropiakoa) ondorengo formularekin kalkulatuko dugu: 

 

PB = mB (w2ex
2 + w3ex

3+ w4ex
4) 

 
PB=euskararen erabilera maila 
mB=euskararekiko leialtasuna 

w2=bikotearen pisua 
w3=hirukotearen pisua 
w4=laukotearen pisua 

eX=elebidunen proportzioa 
 
 
Euskararen erabilera maila = 1(0,5488·0,8662 + 0,2862·0,8663 + 0,1650·0,8664) = 0, 69 = 
% 69 

 
Hortaz, Aramaioko biztanleen arteko zorizko harreman posibleetan, estatistikoki 

espero daitekeen euskararen erabilera % 69koa da. Kale Neurketak jaso duen erabilera, 
ordea, % 65,4koa da. Espero zitekeena baino baxuagoa, hain zuzen. 

  
 

  *Eskala erreala 0-100 izanik ere, 0-80ra egokitu dugu argiago azaltze aldera        
 
 
Esan bezala espero daitekeen erabilerak zera adierazten du: herriko edonork beste 
edonorekin hitz eginez gero (ausazko konbinaketak eginaz), zenbat aukera dauden 
estatistikoki biak euskaldunak izateko. Beste era batera esanda, euskaldunek, aukera duten 
egoera guztietan (leialtasuna %100) euskaraz egiten dutela suposatuz, erabilera zenbatekoa 
litzatekeen. 
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Erreferentzia hau teorikoa da, dena den. Jakin badakigu praktikan: 
 

a) euskaldunen leialtasuna ez dela % 100ekoa izaten: euskara dakitenen arteko 
elkarrizketak ez direla kasu guztietan euskaraz izaten. 

 
b) herriko edonork ez duela praktikan beste edonorekin harremanik izaten 

(harreman gehiago dugu gure ingurukoekin, adin berekoekin eta herriko 
zenbaitekin ez dugu praktikan inoiz harremanik). 

 
Hau guztia kontuan izanik, Erabileraren Neurketan jasotako emaitza honela baloratu 
dezakegu espero daitekeen erabilerarekin alderatuta: 

 

 Erabilera erreala isotropiakoarena baina zertxobait baxuagoa da, beraz, ezagutzagatik 
espero zitekeenarekiko baxuagoa da euskararen erabilera. Horretarako arrazoi nagusiak 
bi izan daitezke5: 

 
1. Herriko euskaldunak nahiko sakabanaturik bizi dira. Konpaktazio handirik ez dute, 

egunerokoan erdaldunekin harremanak maiz izaten dituzte eta horrek euskararen 
erabiltzeko aukerak mugatzen ditu 

 
2. Erabiltzeko aukera izanik ere herriko euskaldunen leialtasuna ez da erabatekoa, eta 

euskaldunen arteko elkarrizketak sarritan gaztelaniaz dira. Horretarako arrazoi 
ezberdin ugari egon daiteke, kasuan kasu (hiztun eta egoera bakoitzean alda 
daitezke):  

- euskarekiko motibaziorik edota kontzientziarik ez izatea 
- gaztelaniaz erraztasun gehiago izatea 
- gai-leku-giro jakin batzuetan gaztelaniaz egiteko ohitura finkatu izana 
- herrian izandako aldaketak medio gaztelaniaren aldeko giroa nagusitu 

izana 
 

 
Arriskutsua litzateke ondorioak sinplifikatzea, baina, esan bezala, behatu dugun erabilera 
nahiko baxua dela esan genezake, eskualdeko beste herriekiko konparaketan ikus daitekeen 
bezala (ikus 5.3 atala). Hortaz, Aramaioko biztanle guztien arteko zorizko hizkuntza 
harreman posibleetan euskaldunek euren artean beti euskaraz egiten dutenaren indize 
teorikoak % 69 ematen badu ere, praktikan, buruturiko neurraldietan baxuagoa atera da: % 
65,4 da, hain justu, Aramaioko kale erabilera.  
   

         

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Balorazio hauek egiteko ezinbestekoa da erabileraren bilakaera eta herriaren ezaugarriak sakonkiago aztertzea eta 

ezagutzea. Honako hau ditugun oinarrizko datuekin egindako irakurketa bat, modu hertsian baino hipotesi bezala gehiago 

ulertu behar dena 
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5.3. Inguruko, eskualdeko6, probintziako eta Euskal Herriko datuekiko alderaketa 
 
 

 

ARAMAION 
ezagutza (96) erabilera (01) espero zitekeen erabilera (96) 

% 86,6 % 65,4 % 69 

 
 

Ezaugarri demolinguistiko antzekoko hainbat herrien datuak: 
 

 

ESKORIATZA 
ezagutza (96) erabilera (97) espero zitekeen erabilera (96) 

% 56,1 % 46,5 % 23 

 
 

ARETXABALETA 
ezagutza (96) erabilera (97) espero zitekeen erabilera (96) 

% 63,5 % 61,7 % 31 

 
 

ARRASATE 
ezagutza (96) erabilera (97) espero zitekeen erabilera (96) 

% 53,9 % 30,7 % 21 

 
 

OTXANDIO 
ezagutza (96) erabilera (97) espero zitekeen erabilera (96) 

% 77,2 % 43,0 % 51 

 
Ondorengo diagraman, Gorbeialdeko herrien erabilera daturik ez dugunez, gertutasun 
aldetik ezaugarri demolinguistiko antzekoenak dituzten hainbat herrien ezagutza eta 
erabilera jasotzeaz gain, duten ezagutzaren arabera espero daitekeen erabilera 
(isotropiakoa) biltzen da: 
 
 

                                                 
6 Eskualdea definitzerakoan, EUSTATek egiten duen banaketa hartu dugu kontutan; 5 udalerri biltzen dituen Gorbeialdea, 

hain zuzen. 
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Ezagutzari erreparatuz gero, Aramaio da inguruko herrien artean ezagutza maila 
altuenetakoa duena (% 86,6); baita erabilerari dagokionez ere (% 65,4).  
 
Alderaketa batzuk egitearren, eta ezagutzari dagokionez antzekotasun gehien duen 
Otxandioko kasua aintzat hartuta (% 77,2), bi herriok dira erabilera erreala, espero daitekeen 
erabileraren azpitik dutenak. Gainontzeko herriek, Eskoriatzak, Aretxabaletak eta Arrasatek, 
teorian espero daitekeena baino gehiago erabiltzen dute euskara. Eta horietatik, 
Aretxabaletak, bikoiztu egiten du espero zitekeenetik (% 31) erabilera errealera (% 61,7) 
 
Eskualdeko, probintziako eta Hego Euskal Herriko datuak:  
 
 

GORBEIALDEAN 
ezagutza (96) Erabilera (97) espero zitekeen erabilera (96) 

% 34,7 % 22,7 % 7 

 
 

ARABAN 
ezagutza (96) Erabilera (97) espero zitekeen erabilera (96) 

% 14,6  % 3,6 % 1 

 
 

Hego EHn 
ezagutza (96) Erabilera (97) espero zitekeen erabilera (96) 

% 26,5 % 13,5 % 3 

 
 

 
 
Aramaioko erabilera eskualde, herrialde eta Hego Euskal Herriarekin alderatzen badugu, 
Aramaioko kaleetan jasotako euskararen erabilerak (% 65,4) diferentziaz gainditzen dituela 
Gorbeialdeko, Arabako, Gipuzkoako eta Hego Euskal Herriko erabilerak nabarmendu 
daiteke. Halabaina, Aramaioko erabilera da, gainontzekoekin konparatzen badugu, espero 
daitekeen erabileraren azpitik dagoen bakarra.   
 


