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1. AURKEZPENA. 

 

Jarraian “Nerabeen ahalduntze-prozesuen - Faktoreak, prozesuak eta negoziatzeko 

gaitasuna”  azterketa aurkezten da. 

Behin ikerketaren helburu nagusiak eta zehatzak adierazita (2. kapituluan), 3. kapituluan, 
diseinu metodologikoaren azalpen zehatza egiten da, geletan zuzenean egindako galdeketa 

batean oinarritzen dena. Galdeketa horren helburua izan da 2007/2008 ikasturtean Euskal 

Autonomia Erkidegoan DBHko 3.-4. mailan eta Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 17 

urteko bitarteko  bederatziehun eta hirurogeita hamar (970) nerabeen lagin estatistiko 

adierazgarria egitea. Halaber, kapitulu honetan, ikerketan ahalduntzearen kontzeptua nola 

ulertu den azaltzen da. 

Laugarren kapituluan emaitzak erakusten dira, zazpi atal handitan banatuta (nerabeen 

ezaugarri soziodemografikoak, familia-esparrua, arlo ekonomikoa, denbora esparru ez 

arautua, bikote-taldeen esparrua, gorputzaren esparrua eta etorkizuneko jarduera). Horrez 

gain, taulak eta grafikoak ere badaude, eta planteamendurik garrantzitsuenak azaltzen dira. 

Bosgarren kapituluan, ikerketaren elementurik adierazgarrienak laburtzen dira, 

ahalduntzeari eta negoziatzeko gaitasunari dagokienez gaur egungo eta etorkizuneko 
egoera zein izango den adieraziz; betiere gure autonomia-erkidegoko biztanlerik gazteenen 

kasuan. 

Azkenik, bibliografia (6. kapituluan) eta taulen eta grafikoen aurkibidea (1. eranskina) 

azaldu eta gero, egoki iruditu zaigu gaztelaniaz (2. eranskina) eta euskaraz (3. eranskina) 

erabilitako galdeketaren eredua eranstea, edozein irakurlek argiago ikus dezan zein izan 

zen ikerketa honetan egindako hurbilketa kuantitatiboko estrategia, geroagoko ikerketetan 
jarraitutasuna izateko helburuarekin.  

Ikerketa honen garapenean parte hartu duten pertsona guztiei eskerrak ematea besterik 

ez zaigu falta, bereziki ia ikasturte amaieran ikasleei eskolako denbora kentzea utzi ziguten 

ikastetxeetako arduradunei. 



2. HELBURUAK. 

 

2.1. Helburu nagusia. 

1. EAEko nerabeen ahalduntze-prozesuen eta negoziatzeko gaitasunaren egungo 

egoera zein den jakitea. 

 

2.2. Helburu zehatzak. 

1. Nerabeen (14 eta 17 urte bitartekoen) ahalduntzearen eta negoziatzeko gaitasunaren 

arlo fisikoan (edo gorputzean) integratuta dauden alderdi nagusiak zein diren jakitea. 

2. Arlo honetan zer negoziazio-estrategia dauden jakitea, eta jabetze edo kudeatze 

autonomo honek gizarte-, afektibitate- eta sexu-harremanetan dituen eraginei 
erantzutea. 

3. Nerabeen (14 eta 17 urte bitartekoen) ahalduntzearen eta negoziatzeko gaitasunaren 

arlo ekonomikoan integratuta dauden alderdi nagusiak zein diren jakitea. 

4. Arlo honetan zer negoziazio-estrategia dauden jakitea, eta jabetze edo kudeaketa 

autonomo honek dituen eraginei erantzutea. 

5. Gizarte- eta kultura-arloan (bikote taldeekin eta beste belaunaldi batzuekin –
gurasoekin- harremanak ezartzea) integratuta dauden alderdi nagusiak zein diren 

jakitea, eta denbora ez-arautuko jarduerak garatzea. 

6. Arlo honetan zer negoziazio-estrategia dauden jakitea, eta jabetze honek dituen 

eraginei erantzutea. 

7. Nortasuna sortzean eta adin talde horretan generoaren araberako gizarte-harremanak 

ezartzean diferentzia potentzialei eta inplikazioei erantzutea. 

8. Nerabeei dagokienez, ahalduntze kontzeptura hurbiltzea. 

9. Ikerketan identifikatutako gaur egungo nerabe euskaldunen ahalduntze-prozesuaren 

gaur egungo egoerak hurrengo belaunaldietan izan ditzakeen eraginen geroko ariketa 

bat egitea.  

10. Gaur egun indarrean dauden politiken proposamenak egitea berriz orientatzeko, edo 

dagozkien agenteei eskaera edo behar berriak antzematea. 



3. IKERKETAREN DISEINUA. 

 

Kapitulu honetan, ikerketa honen diseinu metodologikoa osatu duten elementu desberdinak 

aurkezten dira. Kapituluaren hasieran, ahalduntze kontzeptua ikertu den nerabeen etaparen 

berezko ezaugarrietara zabaldu dela azaltzen da.  Gero, nerabeak ikertzeko arrazoiak azaltzen 
saiatzen dira, eta gure inguruan genero eta ahalduntze ikuspegi bati jarraiki adierazle 

estatistikoen bidez, nerabeen –eta gazteen- gaur egungo egoera ezagutzeko helburua duen hau 

bezalako ikerketarik ez dagoela berresten da. 

Lehen hiru atal hauen ondoren, ikerketaren helburuak betetzeko zer metodologia edo 

arrazoiketa metodologiko erabili den azaltzen da, eta baita haren fase desberdinak ere.  Arlo hau 

bereziki nabarmendu da jarduerak azaltzean arloko lan kuantitatiboa egitean; alegia, 
ikastetxeetan 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. maila eta Batxilergoko 1. maila egiten ari ziren 

Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) ikasleei galdeketak egitea.  

 

3.1. Ahalduntze kontzeptuaren ikuskera zabal baterantz.  

Nahiz eta ahalduntze kontzeptua sakonean aztertzea ikerketa aplikatu honen helburuetatik at 

geratu, are gehiago teoria feminista1 delakoan eragin handia duenean, denok dakigu ahalduntze 
hitza “empowerment” ingeles kontzeptuaren itzulpena dela eta “boterea lortzea", "indartzea", 

esan nahi duela. Horrez gain, emakumeei ere lotutako hitza da; izan ere, “emakumeen banakako 

eta taldekako jabetze prozesu bat zeharka aipatzen du, eta horri esker, erabakiak hartzeko 

prozesuetan eta boterea lortzen eta eragiteko gaitasunean parte-hartze handiagoa dute” 2. 

Ez dago zalantzarik ahalduntze hitza Hirugarren Munduko herrialdeetan sortu dela. Nairobin, 

1985. urtean egindako Emakumearen Munduko III. Konferentzian sartu eta Pekinen egindako 
Emakumearen Munduko IV. Konferentzian finkatu zen, erkidego bateko gizarte-bizitzaren arlo 

guztietan eta hori dela-eta norberaren nortasuna sortzean, emakumeen partaidetza sustatzeko 

beharrarekin lotuta. 

Izaera holistikoa edo dimentsio anitzekoa izateaz gain, genero-desberdintasunak gainditzeko 

prozesua deskribatzeko balio du, emakumeen gaitasunak indartuz.3 Ahalduntzea, beraz, genero-

desberdintasuna gainditzeko prozesutzat hartzen da, eta horregatik gaur egungo botere 

                                                
1 Gomendatzen da S. MOSEDALEren Towards a framework for assessing empowerment, paper lana, “New Directions 
in Impact Assessment for Development: Methods and Practice”, Manchester UK, 24 and 25 November 2003 
nazioarteko hitzaldirako egindakoa. Han, hurbilketa egiten da kontzeptura, hastapenetatik gaur egun arte. Halaber,  
J. ROWLANDSen Questioning empowerment: working with women in Honduras. Oxford. Oxfam, 1997 lana ere barne 
hartzen da, gai horretan ohiko erreferentzia dena. 
2 EMAKUNDE. EAEko emakumeen eta gizonen berdinetasunerako IV. Plana. VIII. Legegintzaldiaren arauak. Vitoria-
Gasteiz. 2.006, 44. or. 
3 Ikusi, esaterako lan hauek: HAINARD, F. Ciudades y empoderamiento de las mujeres. Luchas y estrategias para el 
cambio social. Narcea. Madril, 2006, eta azken lan hau: SÁNCHEZ ÁLVAREZ, P. Empoderamiento. Recurso para 
conseguir la igualdad de géneros. Ediciones Diego Marín. Murtzia, 2007. 



erlazioetatik dator –berdintasunerantz-, erakundeen esku-hartze desberdinak sustatzeko eta 

egituratzeko beharrarekin.4    

Kontuan hartzen badugu ikerketa honetan neska eta mutil nerabeak batera hartzea nahita 
erabaki zela, ahalduntze kontzeptua modu “zabalean” ulertzen saiatu gara. Horregatik, 
emakumezkoen generoari ere atxikita azaldu da. Horrela, ahalduntzea, pertsona guztiek beren 
bizitzen gaineko kontrola lortzen duten prozesutzat hartzen da.5 Ahalduntzea, beraz, "desberdina 
da banako eta talde bakoitzarentzat, haien bizitzaren, testuinguruaren edo historiaren arabera.” 
Horrez gain, “ahalduntzeak esanahi desberdinak ditu testuinguru bakoitzean, eta desberdina da 
banako eta talde bakoitzean; ahalduntzearen xehetasun praktikoen azterketa enpiriko sakona 
egin behar da". 6 

Ikerketa honen asmoa da Magdalena Leonek adierazitako ahalduntzearen itzulpen enpiriko 

edo aplikatuaren adibide zehatza izatea. Gainera, nerabeak (banakoak nahiz taldeak), beren 

genero-identitateak osatzen dituzten jarduera biografikoaren unean daude, eta erabaki 
autonomoak hartzeko gaitasuna esanguratsua da gainerako jarduera biografikorako, banako eta 

gizarte-identitateak moldatzerako orduan izan ditzakeen eraginengatik . Eta ahalduntzearen 

kontzeptu zabal horren oinarrian ulertzen dira EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako 

IV. Planean jasotako adierazpen hau: “ahalduntzea estrategia baliozkoa da boterea lortzeko eta 

autonomiaz eta herritartasun osoz jarduten duten pertsonak bihurtzeko.” 7 

 

3.2. Nerabeak: hautatzeko arrazoiketa. 

Ahalduntze kontzeptura egindako hurbilketaren kasuan bezala, ikerketa honen lehentasunak 

ez dira pertsona baten jarduera biografikoaren aldi horren; hots, nerabezaroaren, azterketa 

xehatua egitea.  Ezarritako helburuen arabera, atal honen asmoa da etapa garrantzitsu hori 

zergatik aukeratu genuen azaltzea. 

Itzulingururik gabe, eragikortasun metodologikoari dagokionez, arrazoi pragmatiko batengatik 
aukeratu genituen 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailetan zeuden 
EAEko nerabeak ahalduntzea aztertzeko.  Azken erabakian erlazionatuta dauden hiru dimentsio 
hauek kontuan hartu genituen:  

1. Dimentsio teorikoa; alegia, ahalduntzearen dimentsio aniztasuna, mugatzera 

behartzen zuena. 

2. Dimentsio soziologikoa; alegia, gaur egungo ongizatearen gizarteetan zer den gaztea 

izatea, nor diren gazteak eta noiz arte garen gazteak mugatzeko zailtasuna. 

                                                
4 Haien artean Emakundek ezarritakoak, ahalduntzea eta emakumeen parte-hartze soziopolitikoa bateratu dituena 
EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako IV. Planaren bigarren ardatz estrategiko gisa.  
5 Ikusi artikulu hau: RAPPAPORT, J. “Studies in enpowerment: introduction to the issue.” Prevention in Human 
Services, 1984, 3, 1-7 or., elkarteen eta erkidegoen kasura zabal daitekeena. 
6 LEÓN, M. “El empoderamiento de las mujeres: encuentro del primer y el tercer mundo en los estudios de género.” 
La ventana, 2001, 13. zk., 94-106 or. (104. or.). 
7 EMAKUNDE. EMAKUNDE. EAEko emakumeen eta gizonen berdinetasunerako IV. Plana. VIII. Legegintzaldiaren 
arauak. Auk., aip., 44. or. 



3. Dimentsio operatiboa; alegia, pertsona talde baten, kasu honetan nerabeen, iritziak 

zuzenean lortu beharra, epe jakin batzuetan.  

Egoera horren aurrean, ikerketak funtsezkoenera jo zuen:  ahalduntze prozesuen gaur 

egungo egoera eta gure autonomia-erkidegoan bizi diren gazteen negoziatzeko gaitasuna jakin 

nahi baziren, teknika kuantitatiboen bidez, nerabeak aztertzeak ez zion eragozten helburu horri, 
eta gazteen kategoriaren kontzeptuzko mugen eragozpenak nahiz informazioa lortzeko zeuden 

mugak konpontzen zituen. Izan ere, informazio kuantitatibo hori lortzeko testuingururik egokiena 

ikastetxeak ziren.   

Halaber, talde gisa euskal nerabeak aukeratzean ahalduntzearen zenbait dimentsio murriztu 

ziren, ez baitziren kontuan hartu autonomia ekonomikoaren barruan zeuden autonomia politikoa 

eta lan-dimentsioa, EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako IV. Planean ezarritako 
ahalduntzearen arloei jarraiki. 

Nerabeak aztertzera mugatzea, beraz, aukera estrategikoa izan zen, ikerketa honi modu 

egokiagoan ekiteko. Hortaz, onargarria da aurreko plantenamendutik ondorioztatzea hau 

bezalako ikerketa aplikatuen ikuspegitik, nerabezaroa, zalantzarik gabe, gaztaroa baino hobeto 

azter daitekeela. Lehen etapa, edo gaztaroaren hasiera denez, nerabezaroa hein handi batean, 

gertatzen diren aldaketa fisiologikoen menpe dago. Horri esker, gizarte- edo kultura-arloko 
bestelako gaiak mendean jarri edo indargabetu daitezke; hala nola, ongizatearen gizarteetan 

(EAEkoan esaterako) gaztaroaren bukaeraren izaera zehaztugabea nabarmentzen dutenak, 

bereziki lan eta bizilekuari dagokionez gazteak gero eta beranduago emantzipatzen direlako.  

Nerabezaroan jartzen du abian pertsonak autonomia-prozesu hori, eta ordura arte ezarritako 

gizarte-harremanen oinarriak berrantolatzea edo berriz planteatzea ekartzen du. Horrela, 

norberaren eta gizartearen nortasuna sortzen da, maila desberdinetan, autonomiari, 
ahalduntzeari eta negoziatzeko gaitasunari dagokienez, eta pertsona horien garapenean eragina 

izango geroko alditan,  bizitzaren maila guztietan. Eta “geroko eragin” horiek -gaztaroaren 

gainerako etapan eta helduaroan nabaritzen direnak- ematen diete nerabeei aztertzeko interesa, 

geroagoko belaunaldien gizarte- eta genero-harremanen izaera edo oinarria aurreratzeko 

gaitasuna dutelako. 

 

3.3. Nerabeei edo gazteei eta ahalduntzeari buruzko ikerketa kuantitatibo eza. 

Ikerketa honetan, harekin zerikusia duten gaikako alorretan dauden erreferentzia 

bibliografikoetara egindako hurbilketak, mailakatuta dauden ondorengo lau egiaztapenak egiteko 

bidea ematen du. Lehendabizi, nerabezaroari buruzko ikerketa askoz ere gutxiago dago gazteei 

edo gaztaroari buruzkoak baino. Hori logikoa da nerabezaroa gaztaroaren barnean sartzen 

delako. Hala ere, nabarmendu behar da duela gutxiko ikerketek, gure gizarteetan nerabeak gero 
eta "goiztiarragoak" direla azpimarratu dutela8 , beraz, badirudi, beti zailak diren belaunaldi arteko 

                                                
8 A. SERAPIOren “Realidad psicosocial: la adolescencia actual y su temprano comienzo” artikuluaren ondorio nagusia 
da. INJUVEn, Revista de Estudios de Juventud. Monográfico “Adolescencia y comportamiento de género.” SILVA, I. 



harremanak gero eta konplexuagoak direla adierazten dutela.9 Agian horregatik egokiagoa da 

nerabeei buruz hitz egitea, nerabezaroari buruz baino, eta gazteei buruz gaztaroari buruz baino. 

Bigarrenez, gazteei (edo gaztaroari edo nerabezaroari) buruzko hurbilketa teorikoak edo ez 

aplikatuak berresten dira,10 −bizitzako etapa hauek etengabe edo ohiko moduan arazo bihurtzen 

duten bestelako hausnarketak kontuan hartu gabe −11 “ad hoc” ikerketa batean oinarritutako 
beste batzuk baino gehiago.12 

Hirugarrenez, ikerketa honekin zerikusia duten alderdiei buruzko informazioa lortzeko metodo 

eta teknika kualitatiboak aplikatzen dituzte era batera edo bestera, bereziki sexualitatearekin 

zerikusia duten gaietan,13 baina baita kirolarekin zerikusia dutenekin ere,14 baterako hezkuntzaren 

esparruan barne hartutako bestelako ekintzez ahaztu gabe.15 

Eta laugarren egiaztapen gisa, nabarmendu behar da gure inguruan ez dagoela nerabeei edo 
gazteei bideratutako ikerketarik non genero-ikuspegia garrantzitsua den,16 are gutxiago 

ahalduntzea. 

Horrekin guztiarekin, bilaketa bibliografikoa egin zen ikerketaren lehen fasean egoera 

atsekabegarria dugu, ikerketa aplikatu kuantitatiborik ez dagoelako, ez bakarrik nerabeei 

                                                                                                                                          
(KOORD.), 2006ko ekaina, 73. zk., 11-23 or.. Zentzu horretan, nabarmentzekoak dira lan hauek: SILVA, I. (COORD.) La 
adolescencia y su interrelación con el entorno. INJUVE. Madril, 2006; LAN ETA GIZARTE GAIETAKO MINISTERIOA ETA 

F.A.D. Ser adolescente hoy. Madrilen 2005eko azaroaren 22-24an egindako Kongresuaren txostenen liburuak, eta 
baita testu hau ere: FIZE, M. Los adolescentes. Fondo de Cultura Económica. Mexiko. 2007. 
9 Dagoeneko klasikoak dira Mannheimek belaunaldi arteko harremanei egindako ekarpenak, eta gure ustez, oraindik 
baliagarriak dira. MANNHEIM, K. “El problema de las generaciones.” REIS aldizkarian (Revista Española de 
Investigaciones Sociológicas), 1993, 62. zk., 193-242 or. 
10 Horien artean, egokia iruditzen zaigu nabarmentzea ekarpen Hajek: MARTÍN SERRANO, M. (DIR.) Historia de los 
cambios de mentalidades de los jóvenes entre 1960-1990. Instituto de la Juventud y Ministerio de Asuntos Sociales. 
Madril, 1994; eta GIL CALVO, E. Los depredadores audiovisuales. Juventud urbana y cultura de masas. Tecnos. 
Madril. 1985. 
11 Nabarmendu behar da JAUME FUNESen lan desberdinetan proposatutako postulatu hauen kontrako orientazioa; 
esaterako: “¿Cómo trabajar con adolescentes sin empezar por considerarlos un problema? En Papeles del 
Psicólogo, 2003, urtarrila, 84. zk. 
12 Zentzu horretan, nabarmendu behar dira EUSKO JAURLARITZAKO KULTURA SAILEKO GAZTERIA ETA GIZARTE EKINTZA 

ZUZENDARITZAren lan hauek: Juventud vasca, 2004. Vitoria-Gasteiz, urria, 2004; Hacia una nueva cultura de la 
identidad y la política. Tendencias de la juventud vasca 2002-2005, Vitoria-Gasteiz, urria, 2005; eta Tendencias de la 
juventud, 2006. Vitoria-Gasteiz, 2006; eta baita Gazte Institutuak eta FADek egindako zenbait ikerketa. Nabarmendu 
behar da lan hau: COMAS, D.; ET AL. Jóvenes y estilos de vida: valores y riesgos de los jóvenes urbanos. Madril. 
INJUVE eta F.A.D. 2004. 
13 Haien artean nabarmendu behar da eztabaida-taldetan eta elkarrizketetan oinarritutako ikerketa: MEGÍAS, I. ET AL. 
Jóvenes y sexo. El estereotipo que obliga y el rito que identifica. Madril. FAD, 2005 
14 Ikusi EHUko Gizarte Antropologiako Saileko irakasleek eta ikertzaileek egindako ikerketa GIPUZKOAKO FORU 

ALDUNDIAREN KULTURA, EUSKARA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTURAKO. Hamabi eta hamazortzi urte bitarteko 
gazteek kirola egiteari uzteko arrazoien ikerketa eta esku-hartzeko proposamenak. Donostian, 2002ko abenduan. 
15 Emakundek bultzatutako NAHIKO programa ezinbestean aipatu behar dugu esku-hartze ildo honetan, baterako 
hezkuntzatik emakumeen kontrako indarkeriaren prebentzioan lan egiteko, hezkuntza-mundutik. Zentzu horretan, 
nabarmendu behar da txosten hau: PESCADOR, E. “Estrategias de intervención en el marco educativo: masculinidad 
y población adolescente.” EMAKUNDEn. Nazioarteko kongresua: Los hombres ante el nuevo orden social. Vitoria-
Gasteiz, 2002; baita egin berri den ikerketa hau: USATEGI, E.; eta DEL VALLE LOROÑO, A.I. La escuela sola: transmitir 
en valores en una escuela en cambio. Informe sobre la transmisión de valores en la enseñanza obligatoria de 
Vitoria-Gasteiz. Fernando Buesa Fundaziorako ikerketa. Leioa, 2007. 
16 Nabarmendu behar da lan hau: AGINAGA, J. Las desigualdades de género entre las y los jóvenes. INJUVE. Madril, 
2005. 



buruzkorik, baizik eta ikerketa honen helburuekin gutxi gorabehera zerikusia duten gaiei 

buruzkorik ere ez.  Eta kontuan hartzen badugu ikerketa honetan galdeketa bat egin behar zela, 

hiru lanak garrantzi berezia hartu zuten ia "erreferentziako eredu" bakarrak izateagatik. Hauek 

dira: 

1. Health Behaviour in School-Aged Children ikerketa: kontuan hartu ziren galderak 
ageri diren galdeketa bat erabiltzen du.17 

2. Navarro-Pertusaren bi artikuluak: hein handi batean, bere doktorego-tesiaren 

emaitzak azaltzen ditu. Nerabeen sexu-osagaietara mugatzen da, eta bikote-

taldearen barruan aztertzen ditu.18 

3. Eta, azkenik, nabarmendu behar da Enriqueta Diaz Pererak egindako ikerketa: Rols i 

estereotips de génere entre l’aumnat de batxillerat de la provincia de Barcelona. 
Ikerketa hori, gehiago hurbiltzen zaio hemen egindakoari, gure ikerketaren gaia ere 

ezartzen duelako eta antzeko estrategia metodologikoa egin zuelako –lehendabizi 

kualitatiboa (eztabaida-taldeak) eta gero kuantitatiboa (galdeketa geletan)−.19  

Laburbilduz, hiru erreferentzia horiek, eta bereziki azkena, izan ezik, esan daiteke Emakundek 

bultzatutako ikerketa honek "berrikuntza" maila handia duela bere gaian nahiz diseinuan edo 

metodologian. Beraz, zenbait arazo sortu ahala konpondu behar izan ditu ikerketa honek, 
bereziki galdeketaren edukien diseinuan, ez dagoelako erreferentziako eredurik gure hurbileko 

testuinguruan. 

Eta nahiz eta aldez aurretik barkamena eskatzen dugun dauden akatsengatik, egokia 

deritzogu ikerketa hau “erreferentziako eredua” izateko baldintzak dituela babesteari, generoaren 

ikuspegitik gaur egungo nerabeen egoeraren berri izan nahi duenarentzat. Horrez gain, esan 

dezakegu "oinarri edo informazio nagusitzat” har daitekeela sakontzen jarraitzeko, kuantitatiboki 
edo kualitatiboki, ikerketa honetan lehen aldiz aztertu ditugun ahalduntzearen arlo batean edo 

gehiagotan, eta talde honen negoziatzeko gaitasunean. 

 

3.4. Metodo kualitatibo eta kuantitatiboen ondoz ondoko konbinazioa. 

Gaur egun EAEko nerabeen ahalduntze prozesuetan parte hartzen duten alderdi desberdinei 

buruzko adierazle kuantitatiboak aurkitzea izan zen ikerketaren hasieratik ezarritako ildo nagusia. 

                                                
17 Ikusi  lan honetan estatu mailan Morenok egindako emaitzen azalpena: MORENO, Mª C. ET AL. Los adolescentes 
españoles y su salud. Un análisis en chicos y chicas de 11 a 17 años. Ministerio de Sanidad y Consumo y 
Universidad de Sevilla. Madril, 2003. 
18 NAVARRO-PERTUSA, E. ET AL. “Diferencias de género en motivación sexual.” Psicothema-n, 2003, 15. lib., 3. zk., 
395-400 or.; eta NAVARRO-PERTUSA, E. ET AL. “Grupos de iguales e iniciación sexual adolescente: diferencias de 
género.” Internacional Journal of Clinical and Health Psyxhology, 2006, 6. lib., 1. zk., 79-96. or.. Ildo honetan sartuko 
litzateke M. FLEMINGen artikulu hau: "Género y autonomía en la adolescencia: las diferencias entre chicos y chicas 
aumentan a los 16 años.” Aldizkari honetan: Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica, 
6. zk., 3 (2), 33-52. or.. 
19 DÍAZ PERERA, E. Rols i estereotips de génere entre l’aumnat de batxillerat de la provincia de Barcelona. 
Bartzelonako aldundia. Rerceca Francesca Bonnemaison, 2006. Iraila, 2007. 



Bestalde, hasieratik ere ikerketa honen talde teknikoak argi izan zuen "kanpotik", ikerketaren 

xedetik "urrunduta", egindako diseinuak edo azterketa metodologikoak "arriskuak" izango zituela, 

beste batzuetan, teknika kuantitatiborik egokienen bidez baliagarria izan bada ere . 

Eta diseinu metodologiko kuantitatibo baten arriskuak, funtsean, bi ziren:  bata, berez, 

aldartetsua den eta nerabezaroaren igarotzeak markatutako pertsona baten funtsezko 
jardueraren aldi batean, hots, nerabezaroan, sartu behar izatea, eta bestea, pertsona ikertzaile 

eta pertsona ikertuen arteko belaunaldi desberdinek informazioaren fidagarritasunean izan 

lezaketen eragin negatiboa.  

Beraz, ia ezinbestekoa zen diseinu metodologiko bat egitea, “aurretik” euskal nerabeen 

kodeetan, iritzietan eta portaeretan “murgiltzen” laguntzeko, diseinu metodologiko kuantitatibo 

batek izan ditzakeen muga guztiak “arintzeko”. Horrela, ikerketa honen diseinu metodologikoa, 
“metodo eta ikerketa-tekniken ondoz ondoko konbinazioa” honetan oinarritu da. 

- Ustiatzeko estrategia, “metodo kualitatiboa"ren bidez (eta bi teknika: "elkarrizketa sakonak" 

eta "eztabaida-taldeak"), hasiera batean eta zuzenean EAEko nerabeen eguneroko bizitzan 

dauden egoera nagusiak ezagutzeko.   

- Adierazgarritasun estrategia, “metodo kuantitatiboa”ren bidez (eta teknika bat: “egituratutako 

galdeketa in situ”), beren iritzien informazio zuzena eta estatistikoki adierazgarria jasotzeko, 
aurretik aipatutako lehen murgilketa egin eta gero aztertzeko.  

Azkenean diseinatutako galdeketarekin batera, ikerketaren xedera hurbiltzeko ondoz ondoko 

estrategia kualitatibo-kuantitatibo hori, gure ustez, ikerketa honen ekarpen metodologikorik 

nagusietako bat da. Arloko lan kuantitatiboan lortutako emaitzak objektiboagoak direla esan 

dezakegu, eta gure autonomia-erkidegoko nerabeen gaur egungo "errealitateetatik" hurbilago 

daude, aurretik lan kualitatitaboa egin eta gero. 

 

3.5. Ikerketaren faseak. 

Atal honetan ikerketaren faseak azaltzen dira, eta kontuan hartu da aurretik aipatutako ondoz 

ondoko konbinazioa. 

 

3.5.1. Lehen fasea: testuinguru bibliografikoa. 

Ikerketa orok erreferentzia bibliografiko ugari biltzea eskatzen du, bere ikerketaren gaiaren 

barnean dauden alderdi desberdin eta garrantzitsuenak “testuinguruan sartzeko”. Kasu honetan, 

testuinguruan sartzean, ikerketaren helburu aplikatua kontuan hartu zen hasieratik; alegia, 

bilaketa bibliografikoa egitean, ikerketa-teknikak garatu ziren azterketak, liburuak, artikuluak, 

erreferentziak eta bestelakoak erabiltzea, bereziki kuantitatiboak (galdeketak), nerabeekin nahiz 

ahalduntzea aztertuz edo bi kasutan. 



Noski, erabilitako erreferentzien bilaketa bibliografikoan zegoen lehentasun horrez gain beste 

erreferentzia orokor edo teorikoak ere kontuan hartu behar ziren, kapitulu honen lehen ataletan 

ikusi den moduan. Hala ere, ikerketaren zenbaterainokoa nabarmen mugatzen zuen.  

 

3.5.2. Bigarren fasea:  arloko lan kualitatiboa (elkarrizketa sakonak). 

Bilaketa bibliografikoaz gain, eta irakurri eta aztertzearekin batera, ikerketaren bigarren fasea 

hasi zen. Horretarako lau elkarrizketa sakon egin genituen. 

Ikerketaren helburuak zalantzak sortzen dituenean, normalean gizarte-ikerketa aplikatuak 

egitean haiek murrizteko joera dago. Horrela, pertsonen ezagutzaz baliatzen dira, beren jarduera 

profesionala ikerketaren helbururantz –osorik edo partzialki- orientatzen dutenak. Horregatik, 

nerabeak ezagutzen dituzten edo harreman zuzena duten “informatzaile estrategikoei” lau 
elkarrizketa sakon egin genizkien –guztira, sei pertsonak parte hartu zuten-, helburu horrekin hain 

zuzen ere: galdeketa egokiena, aplikatua eta nerabeengandik hurbilen dagoena diseinatzeko 

ulermen eta interpretazio-elementuak ekartzea ikerketa honetarako.  

Horrela, elkarrizketa sakon hauek egin genituen: 

1. Hezkuntza- eta trebakuntza-arlo arautua: Fernando Oregi, Nahiko programaren 

koordinatzailea. Horrez gain, esperientzia ugari izan ditu zuzenean nerabeekin. 

2. Sexu- eta osasun-hezkuntza:  Mari Luz Esteban, Carmen Díez eta Jone Miren 

Fernández, EHUko Antropologia Saileko langileak, aipatutako arloetan eta beste 

zenbaitetan ikertzen esperientzia dutenak. 

3. Ikasketa nahiz ikerketen arloa. Elisa Usategi, EHUko Soziologia Saila, hezkuntza 

gaietan eta euskal gazteen balioetan ikertzaile gisa esperientzia duena. 

4. Gizarte- eta kultura-arloa: Urtxintxa Eskola, Euskal Herriko Aisialdiko eta Gizarte- eta 
Kultura-animazioko Eskolen eta Elkarteen Federazioa, gure autonomia-erkidegoko 

nerabeekin esperientzia zuzena duena.  

Elkarrizketa sakonen gidoi generiko bat diseinatu genuen, 1. fasearen emaitzak (bibliografia) 

eta ikerketaren helburuak kontuan hartuz. Horiek guztiak, hautatutako pertsonei bidali genien, 

ikerketaren baimen-txartel ofizialarekin batera. Elkarrizketaren ordua eta eguna finkatu ondoren.  

Berehala grabatu eta gero, informazio kualitatiboaren lehen azterketa bat egin zen, galdeketan 
jarri beharreko arloak eta gaikako itemak modu hobean jartzeko.  

 

3.5.3. Hirugarren fasea: arloko lan kualitatiboa (eztabaida-taldeak). 

Elkarrizketa sakonei esker, eta baita egindako lehen azterketari esker ere, ikerketaren 

mugatze egokiagoa egin ahal izan zen, kontuan hartu ez ziren euskal nerabeen eguneroko 

errealitatearen eta ahalduntzearen dimentsioak gehitu zirelako. Horrela, alde batera utzi ziren 
hasierako diseinuan garrantzia izan bazuten ere, interes analitikoa eskasa izateagatik, teknika 



kuantitatiboen bidez ulertzeko ezintasunarengatik edo bi arrazoiengatik, kontuan ez hartzea 

komenigarriagoak ziren beste batzuk. 

Gure autonomia-erkidegoko nerabeekin hiru eztabaida-talde egitearen helburua, ikertutako 

taldeen iritziak eta bizipenak zuzenean eskuratzea zen.  Hala ere, ikerketa honen esparruan, 

teknika kualitatibo hau planteatzea eta garatzea "kontrol-talde" gisa hartu zen, kontuan hartzen 
badugu ez genituela bilatu talde-dinamiketan parte hartuko zuten pertsonen adierazgarritasun-

irizpideak; baizik eta galdeketaren galderen diseinua egiteko informazio kualitatiboa ekoizteko (4. 

fasea). 

Horrez gain, eztabaida-taldeak osatzean eta egitean, nahi zena (genero, adin eta bizilekuaren 

ikuspegitik iritzi desberdinak bilatzea helburu zuen diseinu metodologikoa), premiazkoa zena 

(galdeketak egin baino lehen, denbora premia genuen 2007/08 ikasturtea bukatzen ari zelako) 
eta posiblea zena (kasu honetan, nerabeak izatea talde-dinamika kualitatiboan parte hartzeko, 

egokienak ziren bitarteko agenteen aldetik) nahastu ziren.  Hori guztia konbinatzearen ondorioz, 

hiru eztabaida-talde egin genituen. Ezaugarri hauek zituzten: 

1. Nerabeen talde mistoa, DBHko 4. mailakoak, Ondarroakoak.  

2. Emakumezko nerabeen taldea, Batxilergoko 1. mailakoak, Tolosakoak.  

3. Gizonezko nerabeen taldea, DBHko 3. eta 4. mailakoak, Bilbokoak.  

Behin gidoia diseinatuta, bitarteko hiru agenteei (beren jarduera talde honetan garatzen duten 

irabazi-asmorik gabeko bi erakunde eta pertsonak harremanetan jartzen dituen enpresa bat) 

profilen ezaugarriak eta dinamikaren helburuak bidali genizkien, ordua eta tokia finkatzeko. Eta 

elkarrizketa sakonen kasuan bezala, talde-dinamikak grabatu eta gero, sortu zen informazio 

kualitatiboa aztertu genuen; betiere galdeketaren arlo eta gaikako itemei begira. 

 

3.5.4. Laugarren fasea: arloko lan kuantitatiboa (“in situ” galdeketak). 

Egiaztatu ahal izan denez, testuinguru bibliografikoa nahiz ikerketaren helburura hurbiltzeko 

lehen estrategia osatzen duten bi teknika kualitatiboak, galdeketaren diseinuaren “menpe” 

zeuden, 14 eta 17 urte bitarteko nerabeei zuzenean (“in situ”) aplikatutakoa, EAEko 

ikastetxeetan, non DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailak egiten ari ziren 2007/08 

ikasturtean. 

Galdeketa hau, zalantzarik gabe, ikerketaren “pieza nagusia” da, kontuan hartzen badugu 

nerabeen ahalduntze prozesuen gaur egungo egoerari eta negoziatzeko gaitasunari buruzko 

informazio kuantitatiboa ematea helburu nagusi gisa duela. 

 

3.5.4.1. Galdeketaren diseinu partekatua: aurretest bat egitea. 

Behin betiko galdeketaren ekarpenei begira, ikerketa honen jarduerarik garrantzitsuenetako 

bat izan zen ikerketaren hirugarren fase kualitatiboan parte hartu zuten nerabe berdinekin 



aurretest bat egitea. Horrela, parte hartu zuten pertsonei hiru eztabaida-taldeak –Bilbo, Ondarroa 

eta Tolosa- egiten bukatu genuenean, gehienez, bi astetan, leku berean bilduko ginela adierazi 

genien, hiru jarduera hauek egiteko: Banaka, galdeketaren lehen bertsio bat (aurretesta) 

betetzea; haren barruan zeuden gaikako arlo desberdinei buruzko iritziak ezagutzea; eta 

garrantzitsuena, egin zitezkeen ekarpenei erantzutea, bai galderak egitean bai jaso zitezkeen 
erantzutean ere, galdeketaren xedea ziren pertsonen esperientziatik abiatuta. 

Egokia da adieraztea galdeketaren gizarte arloko jarduera hori ez zela bakarrik maila honetan; 

baizik eta ikerketaren erakunde sustatzailea bera barne hartu zuen. Erakunde horrek 

galdeketaren bertsio desberdinen berri izan zuen beti, eta, horrez gain, zenbait ekarpen egin 

zituen arlo jakinetan. Horrela, azkenean erabilitako galdeketa sortu genuen. 

Ikerketa honen gaiaren zabaltasunarekin bat, eta ahalduntzearen ezaugarri desberdinak 
itzultzeko esfortzu metodologikoarekin, eranskin gisa jarritakoa gaztelaniazko eta euskarazko 

bertsiotan, galdeketa zabaltzat har daiteke. Guztira, berrogeita hamabi (52) galdera ditu, baina 

erantzuteko aukerak laurehun (400) baino gehiago dira; gehienak itxiak dira. Galdera horiek 

gaikako zazpi arlo hauetan banatu genituen: 

1. Identifikazioa (ezaugarri soziodemografikoak). 

2. Familia- eta bizikidetza-arloa. 

3. Arlo ekonomikoa. 

4. Bikote-taldeen arloa. 

5. Aisialdiaren arloa (arautu gabea). 

6. Emozioaren, afektibitatearen eta sexu-harremanen Arola. 

7. Bizitzako proiektuaren arloa. 

Adierazi behar da diseinatu zen hasierako unetatik, “iragazkirik gabeko" edo bestelako 
zailtasun teknikorik gabeko galdeketa egitea erabaki genuela; izan ere, galdeketa egingo zutenak 

14 eta 17 urte bitarteko nerabeak izango ziren. Bestalde, ageriko ziren zenbait gairen edukiak 

aintzat hartu genituen. Horrela, funtsezko helburua zen arloko lana egiteko genuen denbora 

txikian informazioa jasotzea “erraztea”. 

 

3.5.4.2. Arloko lana prestatzea. 

Baina azkenean informazioa jasoko den tresnaren diseinua garrantzitsua bada, are 

garrantzitsuagoa da tresna hori erabiliko den eremua aurretik prestatzea.   Horrela, ikerketa 

honetan, denbora luzea eman genuen eremu hori egokitzen, garrantzitsua zela bagenekielako, 
ez bakarrik ahalik eta informaziorik objektiboena lortzeko egokienak ziren baldintzak sortzen 

zirelako, baizik eta arloko lanari ekiteko zegoen denbora ere oso mugatua zelako, kontuan 

hartzen badugu 2007/2008 ikasturtea bukatzen ari zela eta azterketak handik oso gutxira hasiko 

zirela.  



Jarraian, arloko lana hiru mailatan prestatzeko garatu ziren zenbait neurri azalduko ditugu:  

1. Irakasle arduradunen ikuspegitik: 

a. Ikerketaren erakunde-izaera: baimen-txartel bat postaz bidaltzea selekzio bati, 

edo gure autonomia-erkidegoko ikastetxeen lagin zabala egitea –irizpide 

hauen arabera: eskainitako hezkuntza-maila, hizkuntza-eredua, titulartasuna 
eta kokapena eskualdean eta udalean-, non ikerketaren funtsezko ildoei 

buruzko informazioa emateaz gain, horretan parte-hartze aktiboa izateko 

eskaera adierazten zaien.   

b. Harreman zuzena izatea parte hartzen duten ikastetxeekin: Postaz egindako 

bidalketaren ondoren, telefonoz jarri ginen harremanetan ikastetxeko 

arduradunarekin, ikerketaren helburuak eta horretan parte hartzeko prestasun 
maila azaltzeko.  

c. Gela bat, eguna eta ordua hautatzea galdeketak egiteko. 

2. Nerabeen ikuspegitik: 

a. Galdeketak egitea beren etxeko testuinguruan, kasu honetan, beren 

hezkuntza-espazio beretik (gela). 

b. Norbera identifikatzeko galderarik ez egitea galdeketan. Horrek, 
konfidentzialtasuna, anonimatua eta objektibotasuna sustatzen da 

erantzunetan. 

c. Diseinatutako galdeketan galderak eta erantzunak nerabeen hizkeratik hurbil 

egotea saiatu ginen, aurretik adierazi dugun moduan. 

3. Inkesta egindako pertsonen ikuspegitik: 

a. Ikastetxeko arduradunarekin egon baino egun bat edo bi lehenago inkesta 
egingo zuen pertsonaren izena eta erreserbako beste baten izena eman 

genion. 

b. Galdeketa egingo genuen orduan ikasleei galdeketa aurkeztean, 

inkestatzailearekin egotea egokia zela adierazi genion hezkuntza-jardueraren 

arduradunari. 

c. Pertsona berari adierazi genion ezin geniela esan ikasleei nor zen ikerketaren 
azken sustatzailea; bakarrik inkesta egiteaz arduratuko zen erakundearen 

izena. Halaber, galdeketa egitean bera ez egotea komenigarria zela adierazi 

genion. 

d. Ikasleei modu orokor batean aurkeztu genien ikerketa (“ikerketa bat egiten ari 

da zuen iritziak zein diren eta normalean zer egiten duzuen jakiteko”), eta 

bereziki azpimarratzen genuen helburua eurek esaten edo egiten zutena 
jakitea zela, ez beste pertsona batzuek esandakoa.  



e. Galdeketan ageri zen informazioa anonimoa eta konfidentziala ere bazela 

nabarmendu genuen, eta galdeketan galderetan ez zutela izenik jarri behar. 

Halaber, galdeketan ez izenak ez abizenak ez zituztela jarri behar.  

f. Bestalde, galdeketa egitea borondatezkoa zela adierazi genien. Beraz, 

interesa zuten pertsonak bakarrik egitea adierazi genien. Galdeketa betetzen 
ez zutenak gelan egon behar ziren, besteak gogaitu gabe. 

g. Galdeketa bi hizkuntzetan (euskaraz edo gaztelaniaz) egiteko aukera eman 

genien, taldearen hizkuntza-eredua kontuan hartu gabe.  

 

3.5.4.3. Laginaren segmentazio-aldagaiak. 

Hasierako unibertso gisa 2007-08 ikasturtean DBHko 2. zikloa (3. eta 4. mailak) eta 

Batxilergoko 1. maila egiten ari ziren 14 eta 17 urte bitarteko neska-mutilak kontuan hartuz, 

laginak, sexuaren arabera estatistikoki esanguratsua zenak, 762 galdeketa inguru zituen hasiera 

batean, 381 gizonezko eta 381 emakumezkoen artean banatuta. 

Beraz, sexu bakoitzaren emaitzetarako, errore estatistikoa +/- %5ekoa zen, konfiantza-maila 

%95,5ekoa eta p=q=50; hots, egoera desberdintasun handiagoa egongo zen testuingururik 

kontrakoena. Bestalde, emaitza orokorretarako, errore estatistikoaren marjina %+/- 3,6 arte 

murrizten zen. 

Laginaren banaketa EAEko hiru lurralde historiko bakoitzean kontuan hartutako ikasleen 

pisuaren arabera egin genuen. Horretarako, bi etapako laginketa mota bat egin genuen, eta 
bigarren mailako unitateak (aurretik aipatutako hezkuntza-mailak ematen dituzten ikastetxeak, 

eta haien barruan, berariazko gelak) nahiz azken unitateak (gela horietan dauden neska-mutilak) 

ausaz aukeratu genituen. 

Baina ikastetxeen ausazko aukeraketa hori gure autonomia-erkidegoko errealitatera gehiago 

egokitzea saiatu zen, ez bakarrik ikastetxeen eskualde-banaketaren ikuspegitik, baizik eta 

ikastetxearen titulartasun publiko edo pribatua eta aukeratutako taldeak emandako 
hizkuntza.eredua ere kontuan hartuz. Hiru taula hauetan 2006/07 ikasturtearen matrikulazioari 

buruzko informazio hori ageri da, ikerketa egin genuen unean zeuden azken datu errealak 

baitziren.  

 

3.5.4.3.1. taula. 2006/07 ikasturtean DBHn eta Batxilergoan matrikulatutako ikasleen unibertsoa eta 

lagina, EAEko lurralde historikoen eta eskualdeen arabera. 

 

2006/07 ikasturtea 
DBH eta Batxilergoko ikasleak Lur. Hist. eta eskualdeak 
Guztira % Lagina 

    
Araba / Álava 14.686 14,8 113,1 



Arabako Ibarrak / Valles Alaveses  0,0 0,0 
Arabako Lautada / Llanada Alavesa 12.473 12,6 96,1 

Arabako Mendialdea / Montaña 
Alavesa 53 0,1 0,4 

Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa 489 0,5 3,8 
Gorbeia Inguruak / Estribac. del 

Gorbea 24 0,0 0,2 
Kantauri Arabarra / Cantábrica 

Alavesa 1.647 1,7 12,7 
    

Gipuzkoa 32.672 33,0 251,6 
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 3.557 3,6 27,4 

Deba Beherea / Bajo Deba 2.588 2,6 19,9 
Deba Garaia / Alto Deba 2.924 3,0 22,5 

Donostialdea / Donostia-San 
Sebastián 14.845 15,0 114,3 

Tolosaldea / Tolosa 2.082 2,1 16,0 
Goierri 3.189 3,2 24,6 

Urola-Kostaldea / Urola Costa 3.487 3,5 26,9 
    

Bizkaia 51.583 52,1 397,3 
Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión 673 0,7 5,2 

Bilbo Handia / Gran Bilbao 40.215 40,6 309,7 
Durangaldea / Duranguesado 4.596 4,6 35,4 
Enkartazioak / Encartaciones 1.267 1,3 9,8 

Gernika-Bermeo 1.872 1,9 14,4 
Markina-Ondarroa 1.157 1,2 8,9 
Plentzia-Mungia 1.803 1,8 13,9 

    
Euskal AE / C.A. de Euskadi 98.941 100,0 762,0 

    
Iturria: EUSTAT. Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008  

  

3.5.4.3.2. taula. 2006/07 ikasturtean DBHn eta Batxilergoan matrikulatutako ikasleen unibertsoa eta 

lagina, zentroaren titulartasunaren arabera. Guztizkoak eta ehunekoak. 

 

Titulartasuna Guztira % Lagina 

    
Publikoa 45.913 46,4 353,6 
Pribatua 53.028 53,6 408,4 

    
Euskal AE / C.A. de Euskadi 98.941 100,0 762,0 

    
Iturria: EUSTAT. Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008  

  

3.5.4.3.3. taula. 2006/07 ikasturtean DBHn eta Batxilergoan matrikulatutako ikasleen unibertsoa eta 

lagina, hizkuntza-ereduen arabera. Guztizkoak eta ehunekoak.  

 
 



Hizkuntza-eredua Guztira % Lagina 

    
A eredua 31.802 32,1 244,9 
B eredua 17.586 17,8 135,4 
D eredua 48.864 49,4 376,3 
X eredua 689 0,7 5,3 

    
Euskal AE / C.A. de Euskadi 98.941 100,0 762,0 

    
Iturria: EUSTAT. Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008  

 

3.5.4.3.4 taulan, arloko lanean zehar azkenean egindako galdeketa kopurua jasotzen da, 
lurralde historikoen eta haien eskualdeen arabera banatuta. Ikusten den moduan, guztira 970 
galdeketa egin genituen. Haietatik, %17,8 (n=173) Arabako ikastetxeei dagokie; %37,3 (n=362) 
Gipuzkoakoei, eta azkenik, %44,8 (n=435) Bizkaiko lurralde historikoari. Beraz, guztira, berrehun 
eta zortzi (208) galdeketa gehiago egin genituen, hasieran ezarritako latinean baino: hirurogei 
(60) gehiago Araban, ehun eta hamar (110) Gipuzkoan eta hogeita hamazortzi (38) gehiago 
Bizkaian. Baina hurrengo atalean xehetasun gehiagorekin islatuko dugun bezala, galdeketa 
gehiago jasotzeak ez zuen ekarri guztiak emaitzen ustiapenean sartzea; izan ere, zenbait 
“inkongruentzia tekniko” aurkitu genituen. Horrela, ikerketa honetan azkenean 780 galdeketa 
erabili ditugu. Haietatik, 397 neskak egin zituzten (%50,9) eta gainerako 383ak, mutilak (%49,1). 
Lurraldeen arabera banatuta: Bizkaian, %52,1; Gipuzkoan %31,4 eta Araban, %16,5,  %58,3ª 
titulartasun publikoko ikastetxeetan matrikulatuta, eta gainerako %41,7a titulartasun 
pribatukoetan. Azkenik, %59,4 D eredukoak izan ziren, %34,1, A eredukoak eta %6,5, B 
eredukoak. 

Nahiz eta informazio hau hurrengo kapituluaren lehen atalean (ikerketan parte hartutako 

nerabeen egitura soziodemografikoari buruzkoan) xehetasun gehiagorekin banakatuko dugun, 

behin betiko galdeketa kopuruak zertxobait gehitu du ezarritako lagina (hamazortzi gehiago); hala 

ere, sexuaren arabera estatistikoki esanguratsua den banaketa mantendu da, eta baita lurralde 
historikoen araberako banaketa ere. Baina adierazi behar da ikerketa honetako galdeketetan 

titulartasun publikoko ikastetxeek berariazko garrantzi handiagoa izan zutela azkenean, eta baita 

D ereduak ere. 

 

3.5.4.3.4. taula. 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. mailako eta Batxilergoko 1. mailako ikasleei 

egindako galdeketa kopurua, lurralde historikoen eta EAEko eskualdeen arabera. Guztizkoak.  

 
Egindako galdeketak 

Neskak Mutilak Guztira Lur. Hist. eta eskualdeak 
   

Araba / Álava 70 103 173 
Arabako Ibarrak / Valles Alaveses    

Arabako Lautada / Llanada Alavesa 52 89 141 
Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa    

Errioxa Arabarra / Rioja Alavesa    
Gorbeia Inguruak / Estribac. del Gorbea    
Kantauri Arabarra / Cantábrica Alavesa 18 14 32 

    



Gipuzkoa 211 151 362 
Bidasoa Beherea / Bajo Bidasoa 35 39 74 

Deba Beherea / Bajo Deba 36 20 56 
Deba Garaia / Alto Deba 6 9 15 

Donostialdea / Donostia-San Sebastián 60 46 106 
Tolosaldea / Tolosa 29 12 41 

Goierri 14 11 25 
Urola-Kostaldea / Urola Costa 31 14 45 

    
Bizkaia 212 223 435 

Arratia Nerbioi / Arratia-Nervión    
Bilbo Handia / Gran Bilbao 119 155 274 

Durangaldea / Duranguesado 12 7 19 
Enkartazioak / Encartaciones 29 15 44 

Gernika-Bermeo 26 14 40 
Markina-Ondarroa    
Plentzia-Mungia 26 32 58 

    
Euskal AE / C.A. de Euskadi 493 477 970 

    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008   

 

3.5.5. Bosgarren fasea: informazio kuantitatiboaren sistematizazioa. 

Galdeketan iragazitako galderak saihesteko aukerak -14 eta 17 urte bitarteko nerabeek 

ulertzea eta egitea errazteko helburuarekin- eragin zuzena izan du; izan ere, ikerketa honetan 
lortutako informazio kuantitatiboaren sistematizazioa gehiago zaildu da. Horrela, “adostasun 

ezak" zituzten galdeketa kopurua handiagoa izan da, zenbait erantzunetan ez baita egon 

jarraipen logikorik. 

Hala ere, xede-publikoaren ezaugarriak (nerabeak), arloko lana egiten zen lekua (ordutegian 

muga zuten eta beste helburu batzuetarako bideratzen zuten  ikastetxeetako geletan), eta 

ikerketa egiteko behar zen denbora premia (maiatza zen, 2007/08 ikasturtea bukatzeko 
azterketak baino falta ez zirenean) kontuan hartzen baditugu, diseinatutako galdeketa egokiena 

izan zen eta hasieran ezarritako lagin estatistikokoa baino nabarmen handiagoa zen galdeketa 

kopuruari esker, tarte nahikoa izan genuen ikuspegi tekniko batetik ongi betetako galdeketak 

hautatu ahal izateko.  

Hori horrela, erraz ondoriozta daiteke erantzunetan, bereziki sexu-harremanei buruzkoetan,  

"adostasunik eza" teknikoak zituzten galdeketa ugari egoteak, eta haien barruan nerabeek zuzen 
erantzundako galdeketak egoteak (aztertuko den atalean adieraziko dugun moduan), denbora 

nabarmena eskatu zuela informazioa egokitzeko, SPSS 13.0 programa estatistikoan grabatu eta 

gero. Eta “sukaldeko lan” hau ez da bakarrik azaltzen kontuan hartu gabeko berrehun 

galdeketetan -egindako galdeketa kopuruaren eta azkenean ikerketa honen informazioa eman 

dutenen arteko aldea-; baizik eta berriz kategorizatu behar izan genituen galderengatik, sexuaren 

arabera egindako azterketa alde batera utzi gabe, ikerketaren helburuei jarraiki horrela egin 
behar genuelako.  



 

3.6. Arloko lanari buruzko zenbait azalpen. 

Ikerketa honetan egindako arloko lan kualitatibo eta kuantitatiboari buruzko iritziak bikainak 

dira. Izan ere, ikerketaren emaitzez gain, egindako garapen teknikoa edo estrategia 

metodologikoaren garapena positibotzat hartu dugu. Eta ez da izan aurretik adierazitako denbora 
premiak gainditu ditugulako, baizik eta lortutako esperientziengatik. 

Lehendabizi eta modu laburrean arloko lan kualitatiboari begiratzen badiogu, elkarrizketa 

sakonen fasean sei pertsonen laguntza nabarmendu behar dugu (lau elkarrizketetan 

taldekatutakoak). Pertsona haiek ikerketaren garapenaz arduratutako talde teknikoari lagundu 

zioten, gaia zaila zelako, ahalduntzeari dagokionez eta hain bereziak diren nerabeekin lan egin 

behar zelako.  Hala ere, guztiei zeharkako ondorioa atera genien: mota honetako ikerketak egin 
beharra, pertsonen portaerari eta gizarte-harremanei buruzko informazioa emateko gai direlako; 

hori guztia, nerabeen kasuan, gehienetan, “besteen”, “helduen” iritis estereotipatuak izaten 

dituztenak. Horrekin, hemen, oro har, landuko ziren arlo jakinetan ikertzeko ildoak ireki ziren. 

Beraz, pertsona horiek, ikerketa honen emaitzen zain zeuden. Eta bereziki eskertu behar 

ditugu Fernando Oregik egindako ekarpenak, generoaren araberako nerabezaroaren etapa 

honen ahalduntzearen arlo ekonomikoaren garrantziari dagokionez batez ere. 

Martxoaren bigarren hamabostaldian elkarrizketa sakonak bukatu eta gero, apirilaren lehen 

hiru astetan hiru eztabaida-taldeak egin genituen, lehen aldiz harremanetan jarri ginenean eta 

baita aurretesta egin genuenean ere. Eta talde dinamikak eraginkorrak izan ziren bere helburu 

nagusirako; hau da, galdeketa egitera orientatzeko.  Parte hartu zuten pertsonak oso eroso egon 

ziren une oro, galdeketa egiteko esparrua dagoeneko ezagutzen zutelako, eta gaian benetako 

espezialistak zirelako, eguneroko bizitzakoak baitziren.   

Nabarmendu behar dugu ikerketa hau egoki garatzeko, bigarren aldiz batean bildu ginela 

aurretesta onartu genuen nerabe berdinekin.  Beren parte-hartzea aktiboa izan zen aurkeztutako 

galdeketaren lehen bertsioaren zuzenketan: batzuetan, galdera eta erantzunak enuntziatu 

zuzenagoekin sinplifikatuz; beste batzuetan, zenbait galderen erantzun aukerek aukera posible 

guztiak jasotzen ez zutela islatuz; edo “gauzak” konplexuagoak direla adieraziz. Horrela, zaila da 

aldagai edo egoera desberdinen menpe dauden ekintzak erantzun bakar batean murriztea.     

Behin nerabeek aurretestan adierazitako aldaketak sartuta, eta bezeroak gaztelaniazko eta 

euskarazko bertsioen azken balidazioa egin eta gero, arloko lan kuantitatiboa hasi genuen, 

ikerketaren benetako proba zena. Apirileko laugarren astean aukeratutako ikastetxeetara 

baimen-txartelak bidali eta gero, eta hurrengo astean zenbaiten partaidetza baieztatu eta gero, 

galdeketak egiteari ekin genion ikastetxeetan, 2008ko martxoaren 5etik 20ra. 

Ikastetxeetako arduradun askok onartu zuten parte hartzea; hala ere, mota honetako ikerketa 
jardueren aurrean nekatuta agertu ziren, are gehiago ikasturte amaieran zirelako. 

Ikasleei dagokienez partaide kopurua handia ere izan zen galdeketan. Argi dago kasu 

honetan beste interes batzuk sartzen zirela jokoan -hala nola, eskola bat ez ematea-, baina, egia 



esan, oro har, nerabeek eskertu zuten bere eguneroko bizitzari buruzko galderak egitea, 

galdeketa entregatzean edo iruzkinak egiteko atalean. Gainera, drogak eta alkohola ez ziren 

aipatzen.   

Arloko lana egitean, eta emaitzak grabatzean eta aztertzean bereziki, galdeketaren galderak 

eta erantzunak ulertzerakoan aldeak egon zirela konturatu ginen; izan ere, denbora gehiago 
behar izan zuten betetzeko nerabe gazteenak, hots, DBHko 3. mailan zeuden 14 urteko 

nerabeek.  Halaber, galdeketak grabatzean ere konturatu ginen neskak mutilak baino erraztasun 

eta formaltasun handiagoarekin erantzun zutela.  



4. EMAITZEN AZTERKETA.  

 

Kapitulu honetan geletan bertan, 2008ko maiatzaren lehen hamabostaldian, 2008/09 

ikasturtean gure autonomia-erkidegoko DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 

17 urte bitarteko nerabeei egindako galdeketaren emaitzak aurkeztuko ditugu.  

Informazioa zazpi atal nagusitan laburtu dugu: 

1. Ezaugarri soziodemografikoak edo parte hartu duten nerabeen identifikazio laburra, 
haien sexua, batez besteko adina, bizilekua eta ikastetxea ezagututa.  

2. Familia arloa, non nerabeen bizikidetza-unitatea, eta haien gurasoen jatorria, 

ikasketa-maila, lanbide-egoera eta etxeko lanen banaketa jasotzen diren. Horrez 

gain, gurasoek bere seme-alaba nerabeen eguneroko jarduerei buruz duten 
informazio maila ("dakitena") eta nerabeek berek etxean zer jarduera egiten dituzten 

barne hartu dira. 

3. Ekonomia-arloa, 1991 eta 1994. urteen artean jaiotako eta gure autonomia-

erkidegoan bizitako nerabeek zer baliabide ekonomiko dituzten aztertu genuen.  

Baina ez genituen bakarrik bilatu diru-sarrera iturriak, baizik eta baita haien 

(gastuaren) nahiz aurrezkiaren kudeaketa ere. 

4. Arautu gabeko denboaren (edo aisialdiaren) arloa, nerabeek astean zehar (non 

“eskolakoak” espazioak eta denborak antolatzen dituen) nahiz asteburuetan zer 

jarduera egiten zituzten jakiteko helburuarekin; betiere ahalduntzearen eta autonomia 

izateko gaitasunaren adierazleak bilatzeko helburuarekin kasu bakoitzean. 

5. Bikote-taldeen esparrua, adiskide taldeen osaera (mistoa edo homogeneoa, 

generoaren arabera), nerabeek egunero zer gizarte-jarduera egiten dituzten jakiteko, 
eta generoaren arabera, buruzagitza eta ahalduntze estrategien adierazleen 

zirriborroa egiteko. 

6. Arlo fisikoa (edo gorputzarena), non hiri informazio-arlo barne hartu diren: norbera 

zaintzea; hala da, osasunarekin edo irudiarekin zerikusia duten gaiak; afektibitate-

harremanak, bikotea duten edo izan duten nerabeak identifikatuz, eta baita 

afektibitate-harremanei buruz mantentzen dituzten eredu egokienak; azkenik, 
nerabeen egoera eta sexu-harremanen izaera ezagutzeko bideratutako atal zabala. 

7. Arlo prospektiboa, non helduak direnean euskal nerabeek zer prestakuntza- eta lan-

jarduera izango dituzten eta zer bizitza eta balio estilo izango dituzten aurretiaz 

aurkeztea saiatu garen. 

Kapitulu honetan jasotako informazioan, emaitzak sexuaren arabera banakatuta ageri dira; 

izan ere, aurreko kapituluan adierazi dugun moduan, lagin estatistikaren helburua berariazko 
adierazgarritasun estatistikoa lortzea izan baitzen. Arrazoi horregatik, zenbait taula eta grafiko 

aurkituko ditu irakurleak, non, oro har, hiru zutabe ageri baitira ehuneko emaitzekin: emakumezko 



nerabeei dagokiena (“neskak” hitza erabiliz), gizonezko nerabeei dagokiena (“mutilak” 

adierazpena erabiliz),eta, azkenik, “guztira” zutabea. Halaber, adierazi behar dugu zenbait 

tauletan, nerabeen emaitzen arteko "diferentzia" sartu dugula, erantzunetan egon zitezkeen 

aldeen berri emateko.  

Saiatu gara kapitulu hau ahalik eta arinen laburtzen, baina oinarri kuantitatiboko ikerketa 
aplikatuetan oso ohikoak diren taulak, grafikoak eta testua egoteak irakurketa moteldu dute, datu 

ugari ageri direlako, are gehiago galdeketaren gaiak oso bestelakoak zirenean.  Irakurleentzat 

geuk egindako emaitzen interpretazioa egokia izatea espero dugu. Baina ez da interpretazio 

bakarra, emaitzek zalantzarik gabe beste ondorio batzuk ere eragin ditzaketelako. Hori horrela 

izango balitz, ikerketa honen helburuetako bat beteta egongo litzateke. 

 

4.1. Ezaugarri soziodemografikoa (identifikazioa). 

Atal honen asmoa da ikerketa honetan parte hartu duten nerabeen ezaugarri 

soziodemografikoak laburki aurkeztea; alegia, sexua, adina, bizilekua, ikastetxeen titulartasuna, 

hizkuntza-mailak eta –ereduak, diseinu metodologikoa aurkeztu dugun aurreko atalaren 

adierazitakoarekin bat. 

 

4.1.1. Sexua. 

4.1.1.1. taulan, ikerketa honetan parte hartu duten nerabeen banaketa ageri da, termino 

absolutuetan eta ehunekoetan. 2008/09 ikasturtean gure autonomia-erkidegoan DBHko 3. eta 4. 

maila eta Batxilergoko 1. maila egiten ari ziren neska eta mutilek parte hartu dute, hain zuzen. 

 

4.1.1.1. taula. Ikerketan parte hartu duten nerabeak, sexuaren arabera. Guztizkoak eta 

ehunekoak. 

Sexua Guztira % 
   

Neskak 397 50,9 
Mutilak 383 49,1 

   
Guztira 780 100 

   

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008 

  

4.1.2. Adina. 

4.1.2.1. taulan ikerketan parte hartzen duten nerabeen batez besteko adina 15,70 dela ikus 

daiteke: neskena, 15,76koa da; mutilena, 15,65ekoa da. 



Emaitza hauekin bat, 16 urteko nerabeak izan dira gehien parte hartutakoak, %42a hain 

zuzen, eta nabarmendu behar da 17 urteko nesken pisu erlatibo handiagoa, adin bereko mutilen 

aldean. Hala ere, 15 urteko mutilen pisu erlatiboa neskena baino handiagoa izan da. 

 

4.1.2.1. taldea. Nerabeen batez besteko adina, sexuaren arabera. Ehunekoa. 

 

Adina Neskak Mutilak Guztira 

    
14 13,9 13,1 13,5 
15 20,2 27,2 23,6 
16 42,1 41,8 41,9 
17 23,9 18,0 21,0 

    
Guztira 100 100 100 

    
Batez besteko adina 15,76 15,65 15,70 

    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008  

 

4.1.3. Bizilekua: lurralde historikoa eta udalerria. 

4.1.3.1. grafikoan, ikerketan parte hartu duten nerabeen Lurralde Historikoaren araberako 

banaketa proportzionala ikus daiteke. Ikuspegi demografiko batetik, hiru lurraldeen berariazko 

pisuarekin bat, bi nerabeetatik bat baino gehiago (%52,1) Bizkaian bizi zen, %31,4, Gipuzkoan 
eta gainerako %16,5 Araban. 

4.1.3.1. taulan, parte hartu zuten nerabeak zehazki bizi ziren hamazortzi udalerrien 

banakapena ikus daiteke. Hautaketa horretan, udalerri bakoitzaren populazioaren pisua aldagai 

gisa hartu da, betiere hezkuntza-eskaintza bazegoen, titulartasunean, hizkuntza-maila eta 

eredua, ikerketaren helburu metodologikoekin bat etortzeko.  

Vitoria-Gasteizen bildu dira nerabe gehienak. Atzetik, Barakaldo, Bilbo eta Santurtzi geratu 
dira. Halaber, aniztasunik handiena Gipuzkoan bizi diren nerabeen artean ikus daiteke, 

bizilekuaren osaerarekin bat.  



4.1.3.1. grafikoa. Parte hartu duten nerabeen Lurralde Historikoen araberako banaketa, sexuaren 

arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3.1. Parte hartu duten nerabeen udalerrien araberako banaketa, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

Galdeketak egin ziren udalerriak Neskak Mutilak Guztira 

    
Amurrio 2,8 0,8 1,8 

Balmaseda 3,3 7,0 5,1 
Barakaldo 11,8 7,6 9,7 
Beasain 2,8 2,3 2,6 

Bilbo 11,1 7,0 9,1 
Donostia 5,8 8,9 7,3 
Durango 3,0 1,3 2,2 

Eibar 7,3 6,3 6,8 
Gernika 3,3 5,5 4,4 
Getxo 2,3 4,4 3,3 

Hernani  1,6 0,8 
Irun 5,3 9,7 7,4 

Leioa 4,3 2,3 3,3 
Mungia 8,3 4,2 6,3 

Santurtzi 9,8 7,3 8,6 
Tolosa 7,1 2,9 5,0 

Vitoria-Gasteiz 11,8 17,8 14,7 
Zarautz  3,1 1,5 

    
Guztira 100 100 100 

    

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

14,6 18,5 16,5

57,2 46,7 52,1

28,2
34,7 31,4

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Neskak Mutilak Guztira

Araba Bizkaia Gipuzkoa



4.1.4. Hezkuntza: zentroaren titulartasuna, hezkuntza-maila eta hizkuntza-eredua. 

Atal honetan, ikerketa honetan parte hartu duten nerabeen eskola-ezaugarriekin zerikusia 

duten hiru alderdi ikus daitezke. Kasu honetan, gure autonomia-erkidegoan dagoen benetako 

egoerara edo matrikulazio-egoerara egokitzen ere saiatu gara, eta 4.1.4.1. grafikoan, parte hartu 

duten nerabeen %58,3a, 2007/09 ikasturtean, titulartasun publikoko zentro batean DBHko 3. eta 
4 eta Batxilergoko 1. mailan zeudela ageri da. Gainera, %41,7a, titulartasun pribatuko zentro 

batean zeuden. 

 

4.1.4.1. grafikoa. Parte hartu duten nerabeak eskolatuta dauden Zentroaren Titulartasunaren 

araberako banaketa, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.2. grafikoan, ikerketa honetan parte hartu duten nerabeen %47,8a, informazioa 

jasotzean, Batxilergoko 1. maila egiten ari zirela ikus daiteke, eta hezkuntza-maila honetan neska 

kopurua handiagoa dela. DBHko 3. mailan zeuden nerabeak %29,4 baino gehiago izan dira, eta 

DBHko 4. mailakoen artean, %22,8. 

Azkenik, ikerketa honetan parte hartu duten 1991 eta 1994 artean jaiotako nerabeen %59,4a 

D ereduan zeuden aurretik aipatutako hiru hezkuntza-mailetan. A ereduan, %34,1 zeuden eta B 
ereduan, %6,5 (4.1.4.3. grafikoa). 
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4.1.4.2. grafikoa. Parte hartu duten nerabeak eskolatuta dauden Hezkuntza Mailen araberako 

banaketa, xeduaren arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.3. grafikoa. Parte hartu duten nerabeak eskolatuta dauden Hizkuntza Ereduen araberako 

banaketa, sexuaren arabera. Ehunekoak. 
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4.1.5. Jatorri atzerritarra. 

Ikerketa honetan interesgarria ere bada jakitea jatorri atzerritarreko zenbat nerabek parte 

hartu duten. 4.1.5.1. grafikoan, nerabeen %6,3a egoera horretan daudela ikus daiteke. 4.1.5.1. 
taulan, herrialdeen arabera egiten da banaketa. Horrela, “Latinoamerikakoak” nagusi dira, 

%53,1ekin –Boliviakoak nabarmentzen dira. Haien atzetik, %12,2 Errumaniakoak dira.   

 

4.1.5.1. grafikoa. Jatorriz atzerritarrak diren nerabeak, sexuaren arabera. Ehunekoak. 
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4.1.5.1. taula. Atzerriko nerabeen herrialde multzoak, sexuaren arabera. Handienetik txikienera 

ordenatuta, “guztizkoa”ren arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informazio hau sakontzeko, adierazgarria da ikerketa honetan parte hartu duten 14 eta 17 urte 

bitarteko hamar neska-mutiletatik ia bederatzi (%89,8) titulartasun publikoko zentroetan ikasten 

ari ziren, 2008/09 ikasturtean, DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan. 

 

4.1.5.2. grafikoa. Jatorriz atzerritarrak diren nerabeak eskolatuta dauden titulartasuna, sexuaren 

arabera. Ehunekoak. 

 

Herrialde multzoak Neskak Mutilak Gurasoak 

    
Latinoamerika 46,2 60,9 53,1 

Errumania 15,4 8,7 12,2 
25eko EB 7,7 13,0 10,2 

Gainerako Afrika 11,5 8,7 10,2 
Gainerako Europa 7,7  4,1 

Magreb 7,7  4,1 
Asia  8,7 4,1 

AEB eta Kanada 3,8  2,0 
    

Guztira 100 100 100 
    

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008  
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4.2. Familia esparrua. 

Gaur egun gure autonomia-erkidegoko nerabeak bizi diren bizikidetza-unitatera edo familia-

esparrura hurbiltzeak zentzua du ikerketa honetan, talde honen jarduera biografikoa eta 

sozializazio prozesua mugitzen ari den testuinguru nagusietako bat delako. 

Jakina, ikerketa honen helburua ez da banakako eta gizarte-nortasunen osaeran gurasoek 
dituzten eraginen –agerikoen nahiz ezkutuen- azterketa sakona egitea. Hala ere, emaitza hauek 

arlo horri buruzko informazioa eman dezakete, sozializazio agente gisa azalpenezko garrantzia 

handitzen jarraitzen duena, are gehiago nerabeen etapak. Eta 14 eta 17 urte bitarteko nerabeen 

“familia- eta sozializazio-testuinguru hau ezagutzeko asmoarekin bideratu ziren galdeketaren 

lehen hamar galderak. 

 

4.2.1. Bizikidetza-unitatea. 

4.2.1.1. grafikoan, 2008/09 ikasturtean, gure autonomia-erkidegoan, DBHko 3. eta 4. eta 

Batxilergoko 1. mailan zeuden  nerabeak bizi diren bizikidetza-unitateen taldekatzea ageri da. 

Taldekatze horrek EUSTATek –Estatistikako Euskal Institutuak20 ezarritako tipologiari jarraitzen 

dio. Argi dago “seme-alabak dituzten nukleo-familia” delakoa nagusi dela bizikidetza-unitate gisa 

hamar euskal nerabeetatik zortzitan (%79,6). Ehuneko antzekoetan -%8aren inguruan- kokatu 
ziren bestelako bizikidetza-ereduak, “handitua” eta “gurasobakarrekoa”. Azkenik, egokia iritzi 

diogu bizikidetza-unitate kategoria berri bat sortzea (adierazitako EUSTATen tipologian barne 

hartzen ez dena, amarekin eta bikotearekin bizi diren nerabeen %4ak osatutakoa.   

                                                
20 EUSTAT- Estatistikako Euskal Institutuak "familia motei" buruz ezartzen dituen definizioak hauek dira: “Nuklearra 
seme-alabekin”: ezkondu gabe dauden seme-alabak dituen senar-emazte batek osatutako familia-nukleoa; 
“Handitua”: ahaidetutako pertsona bat edo batzuk bizi diren edozein motatako familia-nukleoa; eta 
“gurasobakarrekoa”: bakarrik dagoen ama edo aita batek ezkongai diren seme-alabekin osatutako familia-nukleoa. 



4.2.1.1. grafikoa. Nerabeen bizikidetza-unitateen tipologiak, sexuaren arabera. 
Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. Gurasoen jatorri atzerritarra. 

Nerabeekin egin genuen bezala, talde honen familia-testuinguruaren deskribapenezko 

ikuspegi batetik adierazgarria den beste adierazle bat da guraso baten edo bien jatorri 

atzerritarra, eta baita haien kontinenteak eta herrialdeak ere. 

4.2.2.1. taulan, informazio desberdinak ageri dira, eta hiru hauek nabarmendu daitezke: 

Lehenengoa, gaur egun, gure autonomia-erkidegoan bizi diren 14 eta 17 urteko DBHko 3. eta 4. 

eta Batxilergoko 1. mailako nerabeen %15,8k jatorri atzerritarreko gurasoa (ama edo aita) dutela. 
Bigarrena, nerabeak bizi diren hamar bizikidetza-unitateetatik zazpik baino gehiagok (%71,0) 

atzerritik datozen gurasoak dituztela nabarmen daiteke. Hirugarrena, bizikidetza-unitate hauen 

%20,4 jatorri atzerritarreko ama batez osatuta daudela. 
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4.2.2.1. taula. Nerabeen gurasoen jatorri atzerritarra, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guraso hauen jatorriari begiratzen badiogu herrialde taldeen arabera (4.2.2.2. taula), 
nabarmendu behar da "Latinoamerikan jaiotako gurasoen datua, %46,7koa hain zuzen, bereziki 
Kolonbian eta Brasilen, eta baita 25eko EBn dauden herrialdeen pisua ere. Horien artean 

nabarmendu behar dira Frantzia (batez ere amen kasuan), Portugal eta Alemania.  

 

4.2.2.2. taula.Jatorri atzerritarra duten aita eta amen herrialde multzoak, sexuaren arabera. 

Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Gurasoen ikasketa-maila  

4.2.3.1. grafikoan, gaur egun EAEn bizi diren nerabeen bi gurasoek lortutako ikasketa-maila 

ageri da, handienetik txikienera ordenatuta, “guztira" zutabearen emaitzen arabera. Horrela, bi 
gurasoek "unibertsitateko ikasketak" dituzten bizikidetza-unitateak dira nagusi, %27,8 hain zuzen. 

Haien atzetik, eskola-graduatua dutenak (ia %22) eta Lanbide Heziketa dutenak (%19,2) daude. 

Atzerritarra Neskak Mutilak Guztira 

    
Biak 74,3 69,0 71,0 

Ama bakarrik 14,3 24,1 20,4 
Aita bakarrik 11,4 6,9 8,6 

    
Guztira 100 100 100 

    
Guraso atzerritarren % 15,8 

    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008   

Herrialde multzoak Amak Aitak Guztira 

    
25eko EB 25,8 14,3 20,5 

Errumania eta Bulgaria 9,1 10,7 9,8 
Gainerako Europa 1,5 5,4 3,3 

Magreb 3,0 3,6 3,3 
Gainerako Afrika 7,6 8,9 8,2 

Asia 3,0 3,6 3,3 
AEB eta Kanada 4,5 1,8 3,3 

Latinoamerika 43,9 50,0 46,7 
Ozeania 1,5 1,8 1,6 

    
Guztira 100 100 100 

    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008  



Hala ere, ikerketa honen aztertutako biztanleen taldean lortutako emaitzei begira, 

emakumezko nerabeen kasuan "eskola-graduatua" izango litzateke bi gurasoen lehen ikasketa-

maila, %25,3arekin. Gizonezko nerabeen kasuan, aldiz, amek eta aitek "unibertsitateko 

ikasketak" dituzte gehienbat, %31,7an, hain zuzen. 

Beste datu adierazgarri bat da nerabe askok ez zutela gurasoen ikasketa-mailaren berri. 
Horrela, "EE/EE" aukera erantzun zuten nerabeen %15,3k. Adierazle honek, zalantzarik gabe, 

interpretazio desberdinak izan ditzake -horien artean gazteen, eta horren ondorioz nerabeen 

interes eza edo axolagabekeria-; hala ere, ez da hain “harrigarria” zure gurasoek zer ikasi duten 

ez jakite, ez ordea zertan lan egiten duten. 

 

4.2.3.1. grafikoa. Nerabeen gurasoen ikasketa-maila, sexuaren arabera. Handienetik txikienera 

ordenatuta, “guztizkoa” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Gurasoen lan-egoera. 

Gurasoen lan-egoera (edo jarduerarekin duten erlazioa) jakitea, informazio esparru 

garrantzitsua ere bada. 4.2.4.1. taulan, arlo lana egitean inkestatutako nerabeak bizi ziren 

gurasoen lan-egoera ageri da (2008ko maiatzean). Ikerketa honen nerabeen adinarekin bat, 
gurasoak nagusiki lanean ari ziren; hots, “jardunean” (%87,1) eta “landunak” (%85,3) ziren. 

“Jarduera eza”ren ikuspegitik, etxeko andre edo gizonaren irudia nagusi da kategoria honetan, 

“etxekoandreena” zehazkiago; izan ere, jasotako informazioaren %10,6an ez zen egon “aitarik” 

jarduera horrekin. 
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4.2.4.1. taula. Nerabeen gurasoen egungo lanbide-egoera, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

Gurasoen gaur egungo lanbide-egoera Neskak Mutilak Guztira 

    
LANEAN 87,2 86,9 87,1 

Landunak 85,7 84,8 85,3 
Langabeak 1,4 2,2 1,8 

    
LANIK EGIN GABE 12,8 13,1 12,9 

Gaixorik 1,2 0,5 0,9 
Erretiratuta 1,6 1,3 1,5 

Etxekoandrea/etxejauna 10,1 11,2 10,6 
    

Guztira 100 100 100 
    

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

Gertaera hori 4.2.4.2 taulan ikus daiteke; izan ere, ez baitago “etxeko gizonik”, eta gehitze 

nabarmena dago lanean ari diren gurasoak dituzten nerabeen kasuan (%94,5). 

 

4.2.4.2. taula. Nerabeen aiten egungo lanbide-egoera, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

Aitaren gaur egungo lanbide-egoera Neskak Mutilak Guztira 

    
LANEAN 96,0 97,0 96,5 

Landuna 94,1 94,8 94,5 
Langabea 1,9 2,2 2,0 

    
LANIK EGIN GABE 4,0 3,0 3,5 

Gaixorik 1,3 0,5 0,9 
Erretiratuta 2,7 2,5 2,6 
Etxejauna 0,0 0,0 0,0 

    
Guztira 100 100 100 

    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

 

“Etxekoandreak” diren amen kopurua %21ekoa denez, horren ondorioz, lanean ari diren 

emakumeen ehunekoa %76,4ra arte murriztu da, gizonezkoen kasuan baino %18 txikiagoa.  

 

4.2.4.3. taula. Nerabeen amen egungo lanbide-egoera, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

Amaren gaur egungo lanbide-egoera Neskak Mutilak Guztira 

    



LANEAN 78,7 77,2 78,0 
Landuna 77,7 75,1 76,4 
Langabea 1,0 2,1 1,6 

    
LANIK EGIN GABE 21,3 22,8 22,0 

Gaixorik 1,0 0,5 0,8 
Erretiratuta 0,5 0,3 0,4 

Etxekoandrea 19,7 22,0 20,9 
    

Guztira 100 100 100 
    

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

“Etxekoandrea”ren jarduerak gure autonomia-erkidegoan bizi diren nerabeen gurasoen rolak 

hartzen dituzten emakume eta gizonen artean jarduerarekin duen harremanaren elementu 

bereizle gisa duen protagonismoa kontuan hartzen badugu, galdeketaren asmoa izan zen 
protagonistak nola helduz iren jarduera horretara. Gaur egun, 14 eta 17 bitarteko nerabeen %21 

amak "etxekoandreak” dira, eta emaitzen arabera, “beti izan direnen” eta “beste pertsona batzuk 

zaintzeko lana utzi zutenen" arteko aldea parekatuta dago. Beraz, ez da baztertu behar gure 

autonomia-erkidegoan bizi diren seme-alaba nerabeak dituzten emakumeen %50 hori, beren 

lana utzi behar izan zuten gaur egun gure gizarte-testuinguruetan eta erakundeen gutxi 

baloratzen den beste lan bat egiteko. 

Atal hau bukatzeko, aurrekoaren laburpen bat izatea saiatuz, egokia deritzogu ikerketa 

honetan aztertutako nerabeen bizikidetza-unitateetan bi tipologia ezartzea, gurasoen jardueraren 

arabera. Horrela, 4.2.4.1. grafikoan, bizikidetza-unitateen %63,7an, ama nahiz aita (edo amaren 

bikotea, hala dagokionean)  landunak direla ikus daiteke. Ehuneko hori altuagoa da "seme-

alabak dituzten" bizikidetza-unitate nuklearraren kasuan, %71,2koa hain zuzen. Bizikidetza-

unitate "handituen" kasuan, aldiz, %65,2ra murrizten da, non ziur asko, emakumeek lanari utzi 
behar izan zioten beste pertsona batzuk zaintzeko -kasu honetan adinekoak-. 

4.2.4.1. grafikoa. Familien tipologia, “bi gurasoak lanean ari direnean”, sexuaren arabera. 

Ehunekoak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4.2. grafikoa. Familien tipologia, “aita lanean ari denean eta ama etxekoandrea denean", 

sexuaren arabera. Ehunekoak. 
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Gaur egun gure autonomia-erkidegoan bizi diren DBHko 2. eta 3. eta Batxilergoko 1. mailan 

dauden 14 eta 17 urte bitarteko nerabeen bigarren familia tipologiari dagokionez, non aita lanean 

ari den eta ama etxekoandrea den,  4.2.4.2. grafikoan, %18,5 egoera horretan dagoela ikusi 

daiteke. Hori, orokorragoa da bizikidetza-unitate “handituta” duten nerabeen kasuan (%25,7). 

Hala ere, tipologia hori ez dago eta ehuneko txikiagoak ditu nerabeen ama bere bikotearekin bizi 
den unitateetan. 

 

4.2.5. Gurasoen lanen kudeaketaren eta burutzearen banaketa etxean. 

Etxeko testuinguruan garatzen diren zenbait jardueren kudeaketa eta burutzearen generoaren 

araberako banaketak interesa du ikerketa honetan, nerabeen artean emakume eta gizonen 

portaera jarraibideetan eta ereduan izan ditzakeen eraginengatik. 

Etxeko testuinguruari lotuta dagoen gizarte- eta genero-sorkuntzako elementu hori 

identifikatzeko asmoa -garrantzia handia duena sozializazio prozesuetan, eta horregatik baita 

ahalduntze-prozesuetan ere; hala ere, batzuetan, bigarren maila batean geratzen da ekoizpen 

eta lan arloaren nagusitasunarengatik- galdeketaren 12. galderan ikus daiteke. 4.2.5.1. taulan, 
etxekoarekin ("etxea”) lotuta dauden nerabeen hamahiru jardueren emaitzak ageri dira, bere 

agente nagusiaren edo ohikoenaren esleipena jakinda; hots, ama nahiz aita nahiz biak edo 
bestelako pertsonak.   

4.2.5.1. taula. Nerabeen gurasoen etxeko lanen burutzea eta kudeaketa. Handienetik 
txikienera ordenatuta “ama bakarrik” zutabearen arabera. Ehunekoak.

Nork zer egiten duen etxean 
Amak 

bakarrik 
Amak aitak baino 

gehiago 
Aitak amak 

baino gehiago 
Aitak 

bakarrik 
Biek 

Beste 
batzuek 

ED/EE 

        

Egunero egin behar diren janariak honek erabakitzen eta antolatzen ditu… 42,9 35,4  0,6  0,9 14,9  0,6  4,6 

Etxeko kontuak eramaten ditu… 39,1 23,2  5,3  2,4 24,5  3,1  2,4 

Nire arroparen neurria eta zapata-zenbakiak dakizki… 34,5 32,6  4,6  1,4 22,3  3,3  1,3 

Nota txarrak ateratzen ditudanean lotsa handiagoa ematen dit berari esatea… 33,8 25,5  8,3  6,7 15,4  3,8  6,4 

Errazagoa egiten zait nire arazoak berari esatea… 24,9 26,8  9,0  3,1 28,7  3,3  4,2 

Etxeko lanak egiten laguntzeko gehien esaten didana da… 29,6 40,6  1,2  1,0 20,4  5,0  2,2 

Etxean supermerkatura joaten direnean, falta denarekin zerrenda pentsatzen eta egiten duena da… 21,4 23,8  3,5  1,8 43,3  4,1  2,1 

Elektrizitateko, iturgintzako eta bestelako konponketa txikiak egiten ditu… 15,9 14,7 14,5 13,3 34,5  3,5  3,6 

Adoregabe sentitzen naizenean, egoera gainditzen laguntzen dit… 14,6 17,6  2,6  2,2 43,8 10,3  9,0 

Garbigailua, hozkailua eta abar konpontzeko deitu behar denean berak egiten du… 13,5 15,6 17,3  9,0 39,9  1,7  3,1 

Asteburuetan etxeko lanak egiten ditu… 13,2 10,6 21,2 14,6 28,8  3,2  8,3 

Oporretan nora eta noiz joatea erabakitzen du …  9,4  9,4  4,7  2,3 66,3  4,0  4,0 

Etxeko lanak normalean egiten ditu…  3,6  1,2 17,1 57,1  5,1 11,7  4,4 
        

Guztira 22,8 21,3  8,4  8,9 29,8  4,4  4,3 
        

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008        



Emaitzak handienetik txikienera ordenatu dira “ama bakarrik” zutabearen arabera, hori baita 

jarduera horien kudeaketaren eta mantentzearen agente nagusia.21 Izan ere, ikerketa honetan 

parte hartu duten nerabeen artean, %44,1k gertaera hori berretsi dute (“ama bakarrik” gehitzea 

(%22,8) eta “ama, aita baino gehiago” (%26,3). Haien atzetik, aipatu hamahiru jarduerak “biek” 

(amak eta aitak) egiten dituztela uste duten nerabeen %29,8 kokatu ziren, eta hirugarren tokian, 
%17,3 nerabek adierazi zuten jarduera horiek “aitak” egiten zituela (“aitak bakarrik” eta “aitak 

amak baino gehiago” aukeren gehitzea). 

Baina horrez azpian elementu bereizgarriak daude generoen artean, kontuan hartutako 

berariazko jardueren arabera. Hamahiru jardueren azken diseinuaren xedea haietako bakoitzak 

lau gizarte-adierazpen laburtzea zen, gaur egun nerabeak bizi diren etxeko agertokien 

kudeaketari eta burutzeari dagokienez. Horrela, jarduera hauek bereizi ziren: “etxekoaren 
kudeaketa”, ugarienak izan zirenak, “agintaria”, “afektibitatea” eta “erantzukidetasuna”, 4.2.5.2. 
taulan erakusten den moduan.  

“Egunerokoaren kudeaketaren -eta burutzearen-” kudeaketaren ikuspegitik, nerabeen 

emakumea-ama, arropa, bazkaria eta etxearen mantentzearekin zerikusia duten kontuen 

arduradun nagusia da astean zehar. Asteburuan, aldiz, “bi” gurasoak (edo hobeto esanda, 

gizona-aita elkartzen da) etxeko lanez arduratzen dira, eta baita etxeko kontuez ere.  Nerabeen 
gizona-aita, etxeko konponketez arduratzen den agentea izango litzateke. 

“Afektibitatearekin” zerikusi handiagoa duten bi ekintzetan, alaba edo seme nerabea adorerik 

gabe dagoen unetan, badirudi “bi” gurasoak arduratzen direla adorea emateaz.  Hala ere, 

kontuak larriagoak direnean, emakumea-ama da arazoak entzutearen jarduera hori neurri 

handiagoan egiten duena.  

“Agintaria”ren ikuspegitik, kasu honetan, nerabeek gurasoei aurkeztu behar dizkieten 
eskolako emaitzek sinbolizatuta, emaitzei begiratzen badiegu, badirudi aitaren irudia rol horrekin 

mantentzen dela, bai bera bakarrik bai amarekin. Etxekoaren esparruarekin lotutako beste 

ekintza bat, non agintariaren irudia ere ageri den, opor egunak eta lekua hautatzea da. Kasu 

horretan, badirudi bi gurasoak arduratzen direla horretaz.  

Azkenik, jardueren barruan, “erantzukidetasuna”rekin zerikusia duen bat barne hartu genuen, 

eta emaitzen arabera, emakumea-ama da “etxeko lanak egiten laguntzeko behin eta berriz 
esaten duen” pertsona; aitak eta nerabeak, aldiz, joera eskasa agertzen dute hori egiteko. 

 

 

4.2.5.2. taula. Nerabeen gurasoen etxeko lanen burutzea eta kudeaketa, tipologien 
arabera [“egunerokoaren kudeaketa”, gehienak, "nagusitasuna", "eraginkortasuna" eta 

                                                
21 Horrekin, EMAKUNDEk egindako ikerketa kualitatiboaren emaitza nagusietako bat berretsiko lirateke. Zainketaren 
ondorioak. Bateratzeko estrategiak emakume eta gizonen eguneroko bizitzan EAEn. 22. txostena, Vitoria-Gazteiz. 
2007. 



"ardura banaketa”]. Handienetik txikienera ordenatuta “ama bakarrik” zutabearen arabera. 
Ehunekoak. 

Nork zer egiten duen etxean 
Amak 

bakarrik 
Amak aitak 

baino gehiago 
Aitak amak 

baino gehiago 
Aitak 

bakarrik 
Biek 

Beste 
batzuek 

ED/EE 

        

Egunerokoaren kudeaketa 67,6 63,1 21,6 29,3 69,1 11,1  8,0 

Nire arroparen neurria eta zapata-zenbakiak dakizki… 42,9 35,4  0,6  0,9 14,9  0,6  4,6 

Etxean supermerkatura joaten direnean, falta denarekin zerrenda pentsatzen eta egiten duena da… 39,1 23,2  5,3  2,4 24,5  3,1  2,4 

Egunero egin behar diren janariak honek erabakitzen eta antolatzen ditu… 34,5 32,6  4,6  1,4 22,3  3,3  1,3 

Etxeko lanak normalean egiten ditu… 29,6 40,6  1,2  1,0 20,4  5,0  2,2 

Asteburuetan etxeko lanak egiten ditu… 21,4 23,8  3,5  1,8 43,3  4,1  2,1 

Cuando se ha de avisar para que reparen la lavadora, la nevera, etc. lo hace 15,9 14,7 14,5 13,3 34,5  3,5  3,6 

Etxeko kontuak eramaten ditu… 13,5 15,6 17,3  9,0 39,9  1,7  3,1 

Elektrizitateko, iturgintzako eta bestelako konponketa txikiak egiten ditu…  3,6  1,2 17,1 57,1  5,1 11,7  4,4 

Afektibitatea 16,3 14,5  3,7  3,0 20,0  4,8  5,2 

Errazagoa egiten zait nire arazoak berari esatea… 33,8 25,5  8,3  6,7 15,4  3,8  6,4 

Adoregabe sentitzen naizenean, egoera gainditzen laguntzen dit… 14,6 17,6  2,6  2,2 43,8 10,3  9,0 

Erantzukidetasuna  8,4  9,0  3,0  1,0  9,7  1,1  1,4 

Etxeko lanak egiten laguntzeko gehien esaten didana da… 24,9 26,8  9,0  3,1 28,7  3,3  4,2 

Buruzagitza  7,6  6,7  8,7  5,7 32,1  2,4  4,2 

Nota txarrak ateratzen ditudanean lotsa handiagoa ematen dit berari esatea… 13,2 10,6 21,2 14,6 28,8  3,2  8,3 

Oporretan nora eta noiz joatea erabakitzen du …  9,4  9,4  4,7  2,3 66,3  4,0  4,0 
        

Guztira 22,8 21,3  8,4  8,9 29,8  4,4  4,3 
        

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008        

 

4.2.6. Nerabeen jarduerak etxean. 

Ikerketan honetan aztertutako nerabeak bizi diren bizikidetza-unitateen gurasoek egindako 

etxeko testuinguruarekin bat etortzen diren jardueren kudeaketaren eta burutzearen banaketa 
behin adierazita, egokia deritzogu talde horrek testuinguru berean zer jarduera egiten dituzten 

jakiteari.  

Xede horretarako galdeketan egindako galderaren asmoa, funtsean, hau zen: 2008/09 

ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 17 urte bitarteko euskal 

nerabeen artean, gaur egun, dagoen ahalduntze-prozesuak zenbateraino aurkitzen duen 

garapen-agertokietako bat jarduera desberdinetan, edo beste gizarte-agertoki batzuetara 
zabaltzeko joera duen. 

4.2.6.1. taulak, erantzuna eman zion aurreko hausnarketari neurri handi batean. Horrela, 

nerabeen %38,0k "inoiz ez edo gutxitan" egiten ditu adierazitako etxeko zazpi jarduerak, 

handienetik txikienera ordenatuta daudenak kategori“ horren arabera. Hala ere, nerabeen %30,0k 

adierazi du hautatutako lan horiek "ia egun guztietan (%14,9)” edo “astean behin baino 

gehiagotan (15,1%)” egiten dituztela. 



Baina barne diferentzia nabarmenak aurkitu ditugu emaitzetan. Kontuan hartu behar dugu 

galdeketan barne hartutako "etxeko" zazpi jarduerak familia-unitatean bizi diren "beste 

pertsonentzat" bideratutakoen artean bereizi zirela, eta beste batzuk, aldiz, “nerabeei” 

zegozkiela. Azken jarduera hauek dira, hain zuzen, burutze ehunekorik handienak izan 

dituztenak. Horrela, “bere ohea egitea” eta “gela txukuntzea”, ikerketa honetan parte hartu duten 
nerabeek "ia egun guztietan edo astean behin baino gehiagotan" egiten dituztela adierazten 

duten jarduerak dira, %73,8 eta %54,0 kasutan, hurrenez hurren.   

Bizikidetza-unitatearen beste pertsonentzat gehiago bideratutako etxeko jarduerek, hala nla 

“besteen oheak egitea”, “besteen bazkaria prestatzea” edo “senidekoak zaintzea”, emaitza altuak 

izan dituzte “inoiz ez edo gutxitan” kategorian. 

 

4.2.6.1. taula. Nerabeek etxean egindako jarduerak. Handienetik txikienera ordenatuta, "inoiz ez 

edo oso gutxitan" zutabearen arabera. Ehunekoak. 

 

Astean behin baino gehiagotan zer egiten duten Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Zure ohea egitea 80,9 66,6 73,8 14,3 

Zure gela txukuntzea 58,7 49,1 54,0 9,6 
Zure janaria egitea 23,7 21,4 22,6 2,3 

Etxea garbitzea 25,7 15,9 20,9 9,8 
Senideak zaintzea 24,4 15,9 20,3 8,5 

Besteen ohea egitea 10,3 8,4 9,4 2,0 
Besteei janaria egitea 11,3 6,5 9,0 4,8 

     
Guztira 33,6 26,3 30,0 7,3 

     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

Genero-desberdintasunak egotea, gure autonomia-erkidegoko nerabeen etxeko jardueren 

burutze mailaren beste dimentsio bat da. Eta 4.2.6.2. taula, haiek daudela adierazteko modu bat 

da. Horrela, neska eta mutilen eta guztien artean, etxeko zazpi jarduerak “astean behin baino 
gehiagotan” egitean, erantzunak bereizi dira neska, mutil eta bien artean, eta bi sexuen arteko 

diferentzia gaineratu da. Jarduera guztietan, neska nerabeek mutilek baino jarduera gehiago 

egiten dituztela islatu da, %33,6 hain zuzen, %26,3aren aldean. Beraz, %7,3 aldea dago. 

Horrez gain, genero-desberdintasun hau handiagoa da banakako autonomia handiagoa behar 

den jardueretan; hots, “bere ohea egitea” eta “bere gela txukuntzea” jardueretan (nesken kasuan, 

%14,3koa; mutilenean, %9,6koa), baina baita “etxea garbitzea” eta “senidekoak zaintzea” 
jardueretan ere. Horiek, laguntza maila handiagoa adierazten dute bizikidetza-unitatearen 

eguneroko garapenean, eta adin horietan, nesken rola badirudi zaintzeko joera duela. 



4.2.6.2. taula. Nerabeek astean behin baino gehiagotan egindako etxeko jarduerak (ia egun 

guztietan zutabean bildutakoa), sexuaren arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “ama 

bakarrik” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Etxean zer egiten duten 
Ia egun 

guztietan 

Astean behin 
baino 

gehiagotan 

Ia aste 
guztietan 

Astean behin 
Inoiz ez edo 
oso gutxitan 

ED/EE 

       
Besteen oheak egitea 2,4 6,9 5,1 10,5 72,8  2,2 
Besteei janaria egitea 1,4 7,6 5,3 16,9 65,6  3,2 

Senideak zaintzea 11,8 8,5 10,4 13,7 45,5 10,1 
Zure janaria egitea 4,7 17,8 10,0 25,0 40,4  2,1 

Etxea garbitzea 3,5 17,4 23,2 28,3 26,4  1,2 
Zure ohea egitea 50,9 22,9 9,5 5,9 10,3  0,5 

Zure gela txukuntzea 29,2 24,7 26,5 14,4 4,7  0,4 
       

Guztira 14,9 15,1 12,9 16,4 38,0  2,8 
       

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008      

 

4.2.7. Nerabeak “egiten duena”ri buruz gurasoek dakitenaren banaketa. 

Belaunaldi desberdinak bizi diren familia-unitateen barruan, non haietako bat helduen 

bizitzara igarotzeko prozesu betean baitago, aitzakiarik gabe norberaren eta gizartearen 
nortasunaren garapena suspertzen duten funtsezko alderdiak aurkituz, egokia deritzogu 

gurasoek nerabeen eguneroko gizarte-jarduera nagusien eta funtsezko kontuen berri izateari, 

hots, “zer egiten duten” jakiteari. 

Informazio hori jakitea oso garrantzitsua da, eta xede horretarako prestatutako galdeketaren 

bi galderen helburua ez zen izan bakarrik “belaunaldien arteko komunikazio maila” jakitea (zazpi 

gaiko zerrenda batean gurasoek seme-alabei buruz “asko", “gutxi” edo “ezer ez" dakiten 
bereiziz); baizik eta ezagutzaren banaketa horretan “genero bereizketa” ere bazegoen jakitea. 

4.2.7.1 taulan, nerabeen funtsezko zazpi alderdi horien “amak eta aitak asko daki” 

erantzunen ehunekoa ikus daiteke (handienetik txikienera ordenatuta, “ama”ren emaitzen 

arabera).  Gurasoaren generoari begiratzen badiogu nabarmendu daiteke ezagutza mailan 

dagoen desberdintasun handia; izan ere, zazpi alderdi horietan “amak” “aitak” baino askoz ere 

gehiago daki ikerketa honetaren xede diren nerabeei buruz. Eta alde hori gehiago handitzen da 
"seme-alaba nerabearen lagun-taldea nor den esatea" aukeran (%27,3ko aldea) eta baita "dirua 

nola gastatzen duten" aukeran ere (%18,6). 

“Eskolako kontuak” aukerari ematen dioten lehentasuna gurasoek, belaunaldi arteko eta 

gurasoen eta seme-alaben artean ardura nagusia delako eurentzat. Baina hortik aurrera, betiere 

bakoitzaren informazioaren arabera, gainerako alderdiak bigarren maila batean daude “aiten” 

kasuan. “Amen” kasuan, aldiz, adierazi dugun moduan desberdina da, eta “nor diren lagunak” 
(%81,2) edo "aisialdian zer egiten duten" (%61,6) eta "gauean nondik ibiltzen diren" (%61,5) 

aukerei buruz duten ezagutza maila handia da. 



Hala eta guztiz ere, nerabeen emaitzek argi utzi dute "ezagutza -eta horren ondorioz, 

komunikazio- hutsunea dagoela belaunaldi eta genero arteko harremanen afektibitatearen 

esparruan. Afektibitatearen esparru hori, bi elementuren bidez egongo litzateke adierazita 

ikerketa honetan: “amodio-kontuei” buruz dakitena, non amen %85,5 "gutxi" eta "ezer ez" 

dakiten, eta aiten %81,8a, eta "zure arazoez dakitena", non amen %56,8a "gutxi" eta "ezer ez" 
dakiten, aiten %72,5aren aldean. 

 

4.2.7.1. taula. Gurasoek nerabeen eskola-, afektibitate- eta aisialdi-egoerei buruz duten ezagutza. 

Handienetik txikienera ordenatuta, “ama” zutabearen emaitzen arabera. Ehunekoak. 

Nerabeen inguruan asko dakite honi buruz … Ama Aita Aldea 
    

Eskolako egoerari buruz 89,4 76,0 13,4 
Nor diren zure lagunak 81,2 53,9 27,3 

Zer egiten duzun aisialdian 61,6 49,5 12,1 
Nora zoazen gauean 61,5 52,0 9,5 

Nola gastatzen duzun dirua 57,6 39,0 18,6 
Zure arazoak 40,6 25,8 14,8 

Zure amodio kontuez 19,3 13,5 5,8 
    

Guztira 58,7 44,2 14,5 
    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

Oro har, nerabeen kasurako adierazitako etxeko eta familiako testuinguruan barne hartzen 
den belaunaldi eta genero arteko ezagutza eta komunikazioaren banaketaren bide bikoitza 

mantentzen da nerabeen emaitza bereizietan.  Hala ere, 4.2.7.2 eta 4.2.7.3 tauletan, amek bere 

alaben jarduerei buruz duten ezagutza maila ikus daiteke. Gure ingurunean, nabarmen 

handiagoa da semeen kasuan baino; hots, askoz ere gehiago dakite alabei buruz semeei buruz 

baino.   

Emaitza hauetatik, beraz, bi ondorio atera daitezke: lehenengoa, seme-alaben zainketaren 
kudeaketa eta ardura badirudi emakumeak-amak bere gain hartzen duela, gizonak-aitak baino 

neurri handiagoan nerabezaroan. Bigarrena, “egiten dutenari adi egote" hori emakumeei begira 

gehiago dagoela; izan ere, ama eta alaba nerabeen artean gehiagotan ematen delako seme 

nerabeen aldean.   



4.2.7.2. taula. Gurasoek nesken eskola-, afektibitate- eta aisialdi-egoerei buruz duten ezagutza. 

Handienetik txikienera ordenatuta, “ama” zutabearen emaitzen arabera. Ehunekoak. 

Nesken inguruan asko dakite honi buruz … Ama Aita Aldea 
    

Eskolako egoerari buruz 89,8 77,0 12,8 
Nor diren zure lagunak 87,2 54,1 33,2 

Zer egiten duzun aisialdian 65,6 50,8 14,8 
Nora zoazen gauean 65,1 53,2 11,8 

Nola gastatzen duzun dirua 60,7 38,4 22,3 
Zure arazoak 43,1 23,5 19,6 

Zure amodio kontuez 25,0 13,0 12,0 
    

Guztira 62,4 44,3 18,1 
    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.2.7.3. taula. Gurasoek mutilen eskola-, afektibitate- eta aisialdi-egoerei buruz duten ezagutza. 

Handienetik txikienera ordenatuta, “ama” zutabearen emaitzen arabera. Ehunekoak. 

Mutilen inguruan asko dakite honi buruz … Ama Aita Aldea 
    

Eskolako egoerari buruz 88,9 74,9 14,0 
Nor diren zure lagunak 74,9 53,7 21,2 

Zer egiten duzun aisialdian 57,8 50,7 7,1 
Nora zoazen gauean 57,5 48,2 9,3 

Nola gastatzen duzun dirua 54,4 39,7 14,7 
Zure arazoak 38,0 28,1 9,9 

Zure amodio kontuez 13,5 14,0 - 0,6 
    
Guztira 55,0 44,2 10,8 
    

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.3. Arlo ekonomikoa. 

Atal honek duen interes nagusietako bat 1991 eta 1994 urteen artean jaio eta gaur egun, gure 

autonomia-erkidegoen bizi diren nerabeek zer baliabide ekonomiko dituzten jakitea da; baita 

gastua nola kudeatzen duten eta aurrezteko duten gaitasuna jakitea ere.  

Ikerketa honen helburuekin bat, atal honen helburua ere bada arlo ekonomikoaren hiru alderdi 

horietan (diru-sarreretan, gastuetan eta aurrezkian) nerabearen generoaren arabera zer 
desberdintasun dauden jakitea.  Kontuan hartu behar da pertsona baten jarduera biografikoaren 

arlo ekonomikoa interes handieneko arlo bat dela ahalduntzea kontuan hartzen badugu. Eta 

jarduera biografikoaren nerabeen etapa honetan, nerabeen "behar eta gaitasun ekonomikoak 

generoaren arabera" eta arlo honetan (diru-sarrerak lortzeko eta aurrezteko) “ekiten dioten” 

jakiten saiatzea interesa duten elementuak dira, zalantzarik gabe. 

 



4.3.1. Zuzenean dituzten baliabide ekonomikoak. 

Lehen atal honen xedea da 2008/09 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailako 

gure autonomia-erkidegoko 14 eta 17 urte bitarteko nerabeek zuzenean dituzten baliabide 

ekonomikoak zein diren jakitea.  Horretarako, eta kontuan hartzen badugu ikertzen ari garen 

taldearen egoera biografikoa, galdeketan bi diru-sarrera iturri nagusi bereizi genituen: batetik, 
gurasoen esleipen ekonomikoa –“paga”-; bestetik, berariazko jardueren bitartez lortutako diru-

sarrerak. 

 

4.3.1.1. Aste-saria esleitzea. 

4.3.1.1.1. grafikoan, nesken %65,2 eta mutilen %68a aste-saria dutela ikus daiteke. Beraz, 

alde txiki bat dago mutilen eta nesken artean. Badirudi, neskek bakarrik behar dutenean eskatzen 

dutela dirua (%31,7), edo aste-saririk ez dutela (%2,8).  

 

4.3.1.1.1. grafikoa. Nerabeen artean aste-saria egotea. Ehunekoak. 
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4.3.1.2. Aste-sari kopurua. 

Aste-saria duten nerabeei bost tarte ekonomikotan kokatzea eskatu genien.  Horrela, gure 
autonomia-erkidegoko hamar nerabeetatik ia zortziri (%78,8) aste-saria ematen diete gurasoek, 

5€ eta 20€ artekoa hain zuzen. 

Informazioa tartetan egituratzean ezin da batezbestekoa egin, baina badirudi mutilek aste-sari 

handiagoa dutela, 20€ baino handiagoko tarte ekonomikoen (20€ eta 30€ artekoa eta 30€tik 

gorakoa) ehunekoen batura neskena baino handiagoa da. 

 

4.3.1.2.1. grafikoa. Nerabeen aste-sariaren zenbatekoa, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

4.3.1.3. Aste-saria esleitzen duen pertsona. 

Nerabeen autonomia ekonomikoaren arlo honetan interesa duen beste elementuetako bat da 

aste-saria nork ematen duen zer desberdintasun egon daitezkeen jakitea. 

Eta 4.3.1.3.1. grafikoan bi ondorio atera daitezke: batetik, aste-saria “bi gurasoek” ematen 

dutela normalean; nesken kasuan %43,2an eta mutilen kasuan %48,5ean; bestetik, badirudi 
“amak” ematen duela aste-saria nesken kasuan, %24,2an hain zuzen, mutilen %19,7aren aldean. 

Bestalde, egokia deritzogu “beste senide batzuk” aste-sariaren ematean duten garrantzia 

nabarmentzeari. Kategoria horretan aiton-amonak nagusi dira, baina amonak aitonak baino 

gehiago. Horrez gain, badirudi aiton-amonek garrantzi handiagoa dutela nesken kasuan (%8,4) 

mutilen kasuan (%5,5) baino.  
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4.3.1.3.1. grafikoa. Nerabeen aste-saria zeinek ematen duten, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

4.3.1.4. Bestelako diru-sarrera iturriak. 

Nerabezaroko pertsonen oinarrizko diru-sarrera iturrietako bat den "aste-saria”ren ezaugarri 

nagusiak ezagututa, egokia irudi zitzaigun jakitea 1991 eta 1994. urteen artean jaiotako gure 

autonomia-erkidegoko nerabeek zenbateraino lor zitzaketen bestelako diru-sarrera iturriak.  Eta 

4.3.1.4.1. grafikoan horren hurbilketa bat ikusi dezakegu. Gutxienez, bi arlo nabarmendu 
daitezke. Batetik, 14 eta 17 urte bitarteko euskal nerabeen %69,2k "ez" du bestelako diru-sarera 

ekonomikorik.  Bestetik, agian informazio esanguratsuagoa gisa, neurri handi batean neskak dira 

aparteko diru-sarrera horiek ez dituztenak, %76,3k hain zuzen; mutilen kasuan, aldiz, %62k ez 

dute. 

Gure autonomia-erkidegoko nerabeek gehienbat ez dute bestelako diru-sarrera ekonomikorik; 

beraz, gurasoek emandako aste-sariaren menpe daude. Hala ere, jarraian deskribatuko dituguna 
parteko diru-sarrera ekonomiko gutxiago biltzen dituzte neskek, %22,7k hain zuzen, mutilen 

%35,2aren aldean. 

 

4.3.1.4.1. grafikoa. Nerabeek aparteko diru-sarrerak izatea, sexuaren arabera. Ehunekoak. 
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Mutilek lor dezaketen aparteko diru gehiago hori alde batera utzi gabe, horrek ekar zitekeen 

ondorioak ere barne hartuz, diru-sarrerak lortzearekin edo ahalduntze gaitasunarekin eta 

erabakietan autonomia izatearekin lotutako jardueretan izandako esperientziengatik, lehendabizi 

aparteko diru-sarrerak lortzeko "beharrean" eta gero sarrera horiek lortzeko jardueraren 
garapenean, 4.3.1.4.2. grafikoan gure autonomia-erkidegoko nerabeen "aparteko dirua lortzeko 

baliabide" nagusien hautaketa ikus dezakegu. Guztira, sei ageri dira, handienetik txikienera 

ordenatuta, “guztira” zutabearen emaitzen arabera.  

“Udan lan egitea” (%25,2) da 2008/09 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan 

zeuden 14 eta 17 urte bitarteko gure autonomia-erkidegoko nerabeek aparteko dirua lortzeko 

erabilitako baliabide nagusia. Oso hurbil dago "entrenatuz, arbitratuz" aukera ere (%24,1). 

Hala ere, aparteko diru hori lortzeko estrategietan hiru alde nabarmen daude nerabearen 

generoaren arabera. Horiek erakusten dute gizarte- eta ekonomia-jardueretan desberdintasuna 

dagoela generoaren arabera nerabezaroan.  Hauek dira:  nesken %18,6k “haurrak zainduz” 

lortzen dute aparteko diru hori, mutilen kasuan baino %15,5 gehiago (%3,1); nesken %13,3k 

“eskola partikularrak emanez” lortzen dute aparteko dirua; mutilen kasuan baino %9 gehiago 

(%4,3); eta, azkenik, nesken %16k kirol-jarduera baten edo gehiagoren kudeaketarekin zerikusia 
duten jarduerak eginez ("entrenatuz, arbitratuz") lortu du gaur egun“aparteko dirua. Kopuru hori ia 

hamalau puntu handiagoa da mutilen kasuan, eta hain zuzen euren aparteko diru-sarreren iturri 

nagusia da (%29,8 mutilek). 

 

 4.3.1.4.2. grafikoa. Nerabeek aparteko diru-sarrerak lortzkeo baliabideen tipologia, sexuaren 

arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Erantzun anitza. 

Ehunekoak. 
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4.3.2. Baliabide ekonomikoen kudeaketa. 

Gaur egun 14 eta 17 urte bitarteko euskal nerabeen bi diru-sarrera iturri nagusiak aipatu eta 
gero, baliabide ekonomiko horiek nola kudeatzen duten jakitea ere egokia dela uste dugu. Bi diru-

sarrera iturrien –aste-saria eta norberaren jardueren- bereizketa mantendu dugu, baliabide horien 

eguneroko kudeaketan nerabeen artean egon daitezkeen desberdintasunei begiratzeko.  

Horrez gain, atal hau bukatzeko, baliabide ekonomikoak kudeatzeko beste modu bati jarriko 

diogu arreta, aurrezkiari hain zuzen.  

4.3.2.1. Aste-saria gastatzea. 

4.3.2.1.1. taulan, galdeketan ezarri ziren aste-saria gastatzeko hamazortzi arlo ageri dira, 

berriz ere handienetik txikienera ordenatuta "guztira" zutabearen emaitzen arabera. “Parrandan 

ibiltzea” eta “litxarreriak” erostea dira nerabeen bi gastu nagusiak. Haien atzetik, “arropa” erostea, 
“garraioa”, “sakelako telefonoa” aukerak daude, eta garrantzitsuak ere badira kulturaren ohiko 

kategorian bildutako ehunekoak “liburuak, CDak, zinema…”) eta “tabernetan, kafetegietan”. 

Eta nahiz eta gastuaren egitura, oro har, ia berdina izan, generoaren arabera zenbait 

bereizketa daude partiden banaketari dagokionez.  Horrela, neskek nahiago dute “arropa"n diru 

gehiago gastatzea mutilek baino; "parrandan ibiltzea" aukeraren aurretik, gainera. Eta 

desberdintasun bera da “tabernetan eta kafetegietan” egindako gastuaren kasuan. Mutilek, aldiz, 
gastu handiagoa egiten dute “litxarreriatan” eta batez ere "bideo-joko"etan. Gastu hori, seigarren 

tokian dago mutilen kasuan (%7,8) eta nesken kasuan, berriz, hamalaugarrenean (%0,3). 

 

4.3.2.1.1. taula. Nerabeen aste-sariaren banaketa, sexuaren arabera. Erantzun anitza. Handienetik 

txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Gastu esparruak Neskak Mutilak Guztira Aldea 
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Parrandan ibiltzea 17,3 16,5 16,9 0,7 
Litxarreriatan 14,5 17,7 16,0 - 3,2 

Arropan 16,2 7,0 11,9 9,2 
Garraioan 9,9 10,6 10,2 - 0,7 

Sakelako telefonoaren saldoan 9,8 8,2 9,0 1,6 
Liburuetan, Cdetan, zineman 7,3 8,6 7,9 - 1,3 
Tabernatan, kafetegietan… 9,4 6,1 7,8 3,4 

Mutil/neska lagunari gonbidatzea edo opariak 
egitea 5,0 4,5 4,7 0,5 

Tabakoan 5,0 3,0 4,0 2,0 
Bideo-jokoetan 0,3 7,8 3,9 - 7,4 

Lokalean (lonjan…) 2,5 4,3 3,4 - 1,9 
Eskolako materialean 1,3 1,8 1,5 - 0,5 

Beste batzuk 0,5 1,6 1,0 - 1,1 
ED/EE 0,3 0,7 0,5 - 0,5 

Kirol materiala 0,1 0,7 0,4 - 0,6 
Senideen nahiz lagunen oparietan 0,5 0,1 0,3 0,4 

Aurrezten 0,2 0,3 0,2 - 0,1 
Lagunekin afaltzera joatea 0,1 0,2 0,2 - 0,1 

Motorrerako gasolinan 0,0 0,4 0,2 - 0,4 
     

Guztira 100 100 100  
     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.3.2.2. Bestelako iturrietatik etorritako diru-sarrerak. 

4.3.2.2.1 taularen konturik nabarmenena, gure autonomia-erkidegoko nerabeen aste-sariaren 

gastuaren banaketa eta beste iturrietatik etorritako diru-sarreren gastuaren banaketa dira.  

Diferentzia gisa bakarrik aipatzen da gastuaren indartzea nerabearen autonomia edo gustuen 

arloen antzekoak diren gizarte-jardueretan, "arropa"ren nahiz "sakelako telefonoaren saldoa"ren 

kasuan.     

Azken horri dagokionez, bestelako erabilgarritasunen artean, pertsona erabiltzaileei 

elkarrizketetan autonomia-gaitasun handiagoa ematen dien tresna teknologikoa dena, aipatu 

behar da nesken %11,0k (gogoratu behar dugu %22,7 neska direla) aste-saritik kanpo lortutako 

diru-sarrera mota horretatik %3,7 “sakelako telefonoaren saldo"rako bideratzen dute, mutilen 

gainetik.  

“Arropa”ri dagokionez, partida hori lehen tokian dago mutilen kasuan (%18,6), eta nahiz eta 
gastuaren orientazioan desberdintasun nabaria egon mutilen aldean, mutilen artean “arropa” 

bigarren tokian dago, %11,4.  

 



4.3.2.2.1. taula. Nerabeen aparteko diru-sarreren banaketa, sexuaren arabera. Erantzun anitza. 

Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

4.3.2.3. Aurrezteko gaitasuna eta aurrezkiaren kudeaketa. 

2008/09 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden gure autonomia-

erkidegoko nerabeek dituzten diru-sarrera ekonomikoen familia barruko edo kanpoko jatorria 

bereizi gabe, garrantzitsua ere bazen aurrezteko gaitasunaren berri izatea; baita hori kudeatzeko 

moduaren berri izatea ere. Helburua zen ahalduntzearen dimentsio ekonomiko horren erabaki 

autonomorako eta negoziaziorako gaitasuna egiaztatzea nerabeen artean. 

4.3.2.3.1. grafikoan ikus daitekeenez, nabarmendu behar den lehen kontua da hamar euskal 

nerabeetatik zortzik normalean aurrezten duela adierazi duela (%81,9). Aurrezki kopurua zein 

den jakin gabe, badirudi mutilek neskek baino zertxobait gehiago aurrezten dutela (%83,8, 

%80,1en aldean). Alde horren arrazoia agian izan daiteke nesken diru-sarreren ehunekoa 

txikiagoa dela -aste-sariaren esleipenean nahiz bestelako jarduerak garatzeagatik lortutako 

aparteko diruan-. 

 

4.3.2.3.1. grafikoa. Aurrezteko gaitasuna nerabeen artean sexuaren arabera. Ehunekoak.. 

Gastu esparruak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Parrandan ibiltzea 16,0 17,1 16,6 - 1,1 

Arropan 18,6 11,4 14,6 7,2 
Litxarreriatan 10,5 9,5 9,9 1,0 

Sakelako telefonoaren saldoan 11,0 7,3 9,0 3,7 
Garraioan 7,0 8,3 7,7 - 1,3 

Liburuetan, Cdetan, zineman 6,7 8,5 7,7 - 1,8 
Tabernatan, kafetegietan… 9,3 6,2 7,6 3,1 

Mutil/neska lagunari gonbidatzea edo opariak 
egitea 6,4 8,5 7,6 - 2,1 

Tabakoan 6,1 4,5 5,2 1,6 
Bideo-jokoetan 0,6 8,3 4,8 - 7,7 

Lokalean (lonjan…) 1,5 2,8 2,2 - 1,4 
ED/EE 1,5 1,9 1,7 - 0,4 

Beste batzuk 0,6 2,4 1,6 - 1,8 
Eskolako materialean 2,3 0,7 1,4 1,6 

Aurrezten 1,2 1,2 1,2 0,0 
Auto bat erosiz 0,0 0,9 0,5 - 0,9 

Lagunekin afaltzera joatea 0,9 0,0 0,4 0,9 
Kirol materialean 0,0 0,5 0,3 - 0,5 

     
Guztira 100 100 100  
     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    



 

 

Hala eta guztiz ere, 4.3.2.3.2. grafikoan, aldiz, aurrezkiari dagokionez ondoriozta daiteke 

neskek autonomoak izateko gaitasun handiagoa dutela mutilek baino; izan ere, nesken %75,8k 

dio autonomia ekonomikoko jarduera hori “bakarrik” egiten duela, mutilen %68,2aren aldean, non 

logikoa denez bi gurasoek parte-hartze handiagoa baitute erabakiak kudeatzean eta hartzean 

(%19,3), edo baita haietako batek bakarrik ere (amak, %10ean).22 

  

4.3.2.3.2. grafikoa. Nerabeen aurrezkiaren kudeaketa, sexuaren arabera. Ehunekoak.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
22 “Beste pertsona batzuk" kategorian lagunak eta neba-arrebak sartzen dira. 
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4.3.3. Biltzeko estrategiak aparteko gastuak egin behar direnean. 

Atal hau bukatzeko, diru-sarrera iturriak zein diren jakin eta gero, generoaren araberako 

nerabeen gastu eta aurrezki “arrunten” esparruak, talde honen ahalduntze-prozesuak ezagutzeko 

beste elementu interesgarri bat da nerabeek edozein dela arrazoia ere erabiltzen dituzten 

estrategiei begiratzea; izan ere, "aparteko" gastuei aurre egin behar dietenean, edo horiek behar 
edo nahi dituztenean, gurasoengana edo belaunaldi helduan dagoen beste edozein 

pertsonarengana jo behar izan dute. 

“Aparteko” egoera horien aurrean, inkestatutako pertsonei zortzi aukeren artean bi ohikoenak 

aukeratzea eskatu genien, eta 4.3.3.1 grafikoan ikus daiteke behar edo aparteko gastu horiek 

lortzeko estrategiek antzeko jarraibideak dituztela gure autonomia-erkidegoko nerabeen artean. 

Horrela, “dirua aurreztea” eta "bi gurasoei eskatzea" dira estrategia ohikoenak. Hala ere,  lehen 
aukera ohikoagoa mutilen kasuan (adierazi den bezala gehiago aurrezten dutelako eta diru-

sarrera desberdinak dituztelako), eta bigarrena nesken kasuan.23 

 

4.3.3.1. grafikoa. Nerabeek aparteko gastu-beharren aurrean, diru-sarrera iturriak aurkitzeko 

erabiltzen dituzten estrategiak, sexuaren arabera. Erantzun anitza (bi ohikoenak aukeratu). 

Aldagaiak hautatzea. Ehunekoak.   

 

                                                
23 “Gainerakoak” kategorian hauek barne hartzen dira: 1) Etxean eman dizute eskatu behar izan gabe; 2) Zure aitari 
bakarrik eskatzea; 3) Xeheka salerostea; 4) Beste senide batzuei eskatzea; 5) Nota onak/hobeak atereaz; 6) 
Urtebetetzea edo Gabonak izan arte itxarotea; 7) Nire gurasoekin erdi bana ordaintzea; 8) Beste gauza batzuk; 9) 
EE/EE. 
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Baina behin aparteko gastuetarako diru-sarrerak lortzeko estrategien lehen egoera hori 

ezagututa familiaren arloan, nerabeen ahalduntze-prozesuak aztertzeko helburuz, gaur egun, 

egoera gatazkatsuagoa zuten; hau da, familiaren-helduen arlo horrek seme-alaba nerabeek 

eskatutako aparteko gastu eskaerei erantzuten ez dietenean.  

4.3.3.2 grafikoaren emaitzen lehen interpretazio batean esan daiteke 14 eta 17 urte bitarteko 

neska nerabeak gurasoen ezezko erantzunaren aurrean konformistagoak direla, eurek beren 

baliabide ekonomikoen bidez aparteko gastuari ezin diotenean aurre egin eskatzen dutenean. 

Halaber, neskek gurasoak konbentzitzeko gaitasun handiagoa dute egoera horretan -%12,3, 

mutilen %7,0aren aldean-. Horrek, beste bi aukerak indargabetzen ditu, hau da, proaktiboena, 

“beste modu batean lortzen saiatzea”, edo pasiboena, “eustea eta ez protestatzea”. 

 

4.3.3.2. grafikoa. Nerabeek beren baliabide ekonomikoez “zerbait” erosteko ezintasunaren aurrean 

duten erantzun mota, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiaren-helduen –edo gurasoen- esparruak ezetz esaten duenean, aparteko gastu hori 

(artikulua, erosketa) lortzeko “beste baliabide baten bidez lortzen saiatzen diren” nerabeen 
berariazko azterketa bat egiten badugu zenbait desberdintasun aurkitu ditugu generoaren 

arabera jarduteko estrategietan. Ezetz esate hori gizarte-jarduera jakin bat gisa hartzen da, eta 

nerabeen ahalduntze-maila bat edo erabakiak berak hartzea eskatzen du. Horrela, 4.3.3.1 
taulan, nerabeek elkarrizketarako irekienak eta baita indibidualenak ere diren estrategiak ikus 
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daitezke, kontuan hartzen badugu nesken lehen estrategia "aurreztea" dela, eta hurrengo biak, 

"beste senide batzuei eskatzea" eta "aitekin negoziatzea (eta akordioak egitea)" direla. 

Mutilek, aldiz, aparteko gastu hori beste modu baten bidez lortzen saiatzen badira ez dute 

zehazten zer estrategia erabili duten, eta badirudi “jaramon egin arte (astuna izanik)" aukera 

nahiago dutela, gero aurreztera ekiteko eta hizketan aritzeko.  

 

4.3.3.1. taula. Nerabeek nahi dutena eta gurasoek ukatu dietena erosteko erabilitako estrategiak. 

Lehentasunaren arabera ordenatuta, “Neskak” zutabearen arabera. 

Nahi dutena eta gurasoek ukatzen dietena 
erosteko estrategiak 

Neskak Mutilak 

   
Aurrezten 1ª 3ª 

Beste pertsona edo senide batzuei eskatuz 2ª 5ª 
Gurasoekin negoziatuz (akordioak eginez) 3ª 4ª 

Ez du zehazten 4ª 1ª 
Behin eta berriz ekinez (astuna izanik) 5ª 2ª 

Lan eginez 6ª 6ª 
Etxean lagunduz 7ª 8ª 

Zure urtebetetzea edo Gabonak izan arte itxaroten 8ª 12ª 
Portaera hobea izanik 9ª 7ª 

   
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008   

 

Gauza bat erosi nahi dutenean baina gurasoek ezezkoa ematen dietenean erabilitako 

estrategia horien azken emaitzei edo eraginkortasunari buruz galdetu genien; ea lortzen ez 

badute beste modu baten bidez lortzen saiatzen diren.  Argi utzi behar den lehen gauza da 

mutilen nahiz nesken kasuan, azken emaitza "batzuetan" aukera dela nagusi, erantzunen 
%75ean. Horrek ekartzen du aurretik adierazitako jarduteko estrategia horiek ez dutela 

bermatzen arrakasta izango dutenik. Baina hori adierazita, egia esan, gainerako estrategiek 

baina emaitza arrakastatsuagoak izan dituztela "aurreztea", "lan" bat garatzea eta "etxean 

laguntzea" aukerek, ziur asko hirurak hautemangarriak direlako.  

 

4.4. Denbora esparru ez arautua (aisialdia). 

Gizarte-jarduerak garatzean eta kudeatzean, leku jakinetan asialdian nerabeen artean egon 

daitezkeen desberdintasunak identifikatzea da atal honen helburu nagusia. 

Espazio-denbora arautu eta ez-arautuaren arteko bereizketa horrekin bat, (DBHko nahiz 

Batxilergoko) eskola-jarduera egoteak edo ez egoteak mugatutako nerabeen eguneroko 

jarduerari jarraituz, nerabeen denbora ez arautu horretan –aisialdian edo eskolatik kanpokoan- 

jardueretara eta haien kudeaketara hurbiltzea egoki iruditu zaigu. Horrela, bi une bereizi ditugu:  
batetik, “astean zehar” garatzen diren jarduerak, non aisialdia maila desberdinetan dagoena, 

eskolako denbora arautuaren eskaeren menpean; bestetik, “asteburu”ko jarduerak, non eskaera 



formal horiekin –kasu honetan eskolakoekin- apurtzen den sentsazio handiagoa dagoen. 

Horregatik, denbora “libre” gisa hartzen dute (termino horren erabilera ondo erabiltzen den edo 

ez eztabaidatzen hasi gabe). 

Ez dago esan beharrik lan-astearen edo eskola-astearen eta asteburuaren arteko bereizketa 

hori ez dela bakarrik nerabeen artean egindako gizarte-jardueren bereizketa bakarrik, baizik eta 
gure ongizatearen gizarteetan belaunaldi guztietan oro har edo zeharka zabaldutako jardueren 

egituraketa, espazio eta denboretan.24 

 

4.4.1. Denboraren kudeaketa asteburuan zehar. 

Atal jakin honen helburua nerabeen asteburuko gizarte-jardueren berri izatea da. Beraz, 

xedea da zertan ematen duten eguneroko aisialdia eskolako ordutegia bukatu eta gero. 

Baina egunero jarduera horien berri izateaz gain, euskal nerabeen ahalduntzean interesa 

zuen ikerketa baten esparruan, egokia irudi zaigun jarduera horiek arrazoi desberdinengatik –

helduen adinetik hurbiltzeak dakartzan “beharrengatik”, edozein funtsezko etaparen berezko 

"gustu edo motibazio aldaketengatik" edo beste edozein arrazoirengatik- uzten diren aztertzea 

generoaren arabera. Eta ildo horretan, atalaren bukaeran, nerabeei denbora gehiago ematea edo 

egitea gustatuko litzaiekeen zenbait jarduera ageri dira. Jarduera horiek ez egiteko zenbait 
arrazoi aurretik aipatu ditugu. Hori guztia nerabezaroan nortasunak osatzean egon daitezkeen 

“gizarte- eta genero-baldintzatzaileak” bilatzeko eta identifikatzeko; izan ere, nerabeen jarduera 

biografikoaren helduen etapan itxura emango baitio eta berriz sortuko baitu. 

 

4.4.1.1. Gaur egun egiten dituzten jarduerak. 

4.4.1.1.1. taulan, 2008/09 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden gure 

autonomia-erkidegoko nerabeak eskolatik irten eta gero zer gizarte-jarduera egiten zituzten ageri 

dira. Emaitzak handienetik txikienera ordenatuta daude lehen kategoriatik, eta eskolatik irten eta 

gero lau jarduera egiten zituzten "ia egun guztietan". Lehenengoa eskola egunaren deribazioa 
da; izan ere, nerabeen %17,1ek dio ia egun guztietan “ikasten edo etxeko lanak egiten” ematen 

dutela denbora.  

Eskolaz kanpoko edo arautu gabe denboran egindako beste hiru jardueretan tresna 

teknologikoren bat erabiltzen dute, “musika entzuteko” (%15,5), “telebista ikusteko” (%13,9) eta 

“interneten egoteko, bideo-jokoetan aritzeko, etab.”. (%11,3). Ikerketa honen helburua nerabeek 

eguneroko arautu gabeko denbora tarte handi horretan egiten dituzten jardueren eraginei 
buruzko iritziak ematea ez dela kontuan hartuz, ez dago zalantzarik teknologien erabilera -

kuantitatiboki, hau da, kalitatean edo aniztasunean sartu gabe) nahiko zabalduta dagoela gure 

autonomia-erkidegoko nerabeen artean, eta aintzat hartzen jarraitu behar zaiola..   

                                                
24 Ikusi, zentzu honetan, esaterako lan hau: MASA, M. “Antes de la política: la estructuración de lo cotidiano en el 
País Vasco.” Inguruak, Revista Vasca de Sociología, 28. zk., 153-162. or. 



 

4.4.1.1.1. taula. Nerabeen gizarte-jarduerak eskola bukatu eta gero. Handienetik txikienera 

ordenatuta “ia egun guztiak” zutabetik. Ehunekoak. 

Nerabeek eskola bukatu ostean egiten dituzten gizarte-jarduerak 
Ia egun 

guztietan 

Astean 
behin baino 
gehiagotan 

Ia aste 
guztietan 

Hilean 
behin 

Inoiz ez edo 
oso gutxitan 

ED/EE 

       

Ikastea edo etxeko lanak egitea 17,1 5,9 4,8 1,3 1,4 0,5 

Musika entzutea 15,5 5,4 5,3 2,1 2,1 1,2 

Telebista ikustea 13,9 7,2 7,2 1,9 1,7 0,8 

Interneten egotea, bideo-jokoekin, etab. 11,3 8,7 6,1 3,1 2,6 1,1 

Lagunekin egotea 8,8 13,1 8,4 2,0 1,4 0,9 

Kirolen bat egitea 7,2 10,1 6,8 3,2 4,5 1,5 

Eskolaz kanpoko jarduerak (hizkuntza, musika-tresna bat jotzea, …) 6,4 11,5 3,4 0,8 6,5 2,8 

Etxeko lanetan laguntzea 4,3 7,6 12,1 8,0 4,0 1,6 

Irakurtzea 3,6 4,3 7,4 9,5 7,8 2,1 

Ezer egin gabe 3,2 5,5 5,5 5,9 9,3 3,5 

Mutil/neska lagunarekin egotea 3,2 5,2 4,1 1,1 8,6 13,5 

Beste jarduera fisiko batzuk (dantza egitea, patinatzea, ...) 1,9 4,0 6,7 6,5 10,5 3,5 

Paseatzea 1,8 6,0 8,3 9,2 8,1 1,8 

Beste jarduera bat 0,8 0,4 0,1 0,0 0,0 57,0 

Ikuskizunetara joatea (zinema, kirola, musikalak, antzerkia, …) 0,4 1,7 4,8 20,7 8,1 2,0 

Dendatan, erosketan joatea 0,3 2,3 7,6 22,3 6,1 1,2 

Boluntario gisa (begiralea, elkarte batean parte hartzea, ...) 0,3 1,1 1,4 2,6 17,3 4,8 
       

Guztira 100 100 100 100 100 100 
       

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008       

 

Bigarren maila batean, hots, ia egun guztiak baino maiztasun txikiagoan, baina “astean behin 

baino gehiagotan”, hiru jarduera ditugu:  “lagunekin egotea” (%13,1), "kirolaren bat egitea" 

(%10,1) eta "eskolaz kanpokoak" (%11,1). Azken jarduera hau aurretik aipatutako "ikastea edo 

etxeko lanak egitea" jarduerari gehituko bagenio, nerabeen %28,5ek "ia egun guztietan" eskola 

egunarekin lotutako jarduerak egiten dituztela ikusiko genuke, jarduera arautu eta ez-arautuen 

artean etengabe errepikatzen dena. Horrela, agian, geroagoko helduen etaparen egituratzeko 
moduei itxura emango zaie nerabezaroan; izan ere, gero, ekoizpen-jarduerei ekingo zaie. 

Gainera jarduerak sakonean aztertu gabe, 4.4.1.1.1. taulan hiru alderdi nabarmendu behar 

ditugu: Lehenengoa, kultura-jarduerak (“ikuskizunetara joatea, zinemara, etab.”) ”hilean behin” 

egiten dituztela gure autonomia-erkidegoan bizi diren 14 eta 17 urte bitarteko nerabeek. 

Maiztasun berarekin joaten dira "dendatan edo erosketan egiten".  

Azkenik, nabarmendu behar da “borondatezko lana” jarduerak eragin eskasa duela nerabeen 
artean asteko arautu gabeko denboran. Horren erakusgarri dugu “inoiz edo oso gutxitan” 

kategorian egondako ehunekoan (%17,3), baina baita “ez daki/ez du erantzuten” kategorian ere 



(%4,8). Azken horri dagokionez, badirudi boluntarioen jarduera horren esanahi sintaktikoa eta 

semantikoa ez dakitela. 

Emaitza orokorrak azaldu eta gero, ikerketa honen helburu nagusietako bat generoen artean 

egon daitezkeen desberdintasunak identifikatzea da; kasu honetan, gaur egun gure autonomia-

erkidegoan bizi diren 1991. eta 1994. urteen artean jaiotako neska eta mutil nerabeek eskola 
egunaren ondoren denbora ez-arautua emateko edo kudeatzeko moduari  dagokienez. 

Aurretik erabilitako beste eredu batzuei jarraituz, 4.4.1.1.2. taulan generoen artean egon 

daitezkeen desberdintasun horiek ikus daitezke. Horretarako, eskola egunaren ondoren “ia egun 

guztietan” egiten diren hamazazpi jardueren erantzunak lau zutabetan bereizi ditugu: neskak, 

mutilak, guztira, aldea.   

Ez dirudi genero desberdintasunik dagoenik adin horietan denboraren kudeaketan, izan ere, 
“ia asteko egun guztietan” “telebista ikustea” edo “Interneten egotea, bideo-jokoetan…” aukerak 

lehen postuetan daudelako (hala ere, azken aukera horretan badirudi mutil gehiago daudela). 

 

4.4.1.1.2. taula. Nerabeen gizarte-jarduerak eskola bukatu eta gero “ia egun guztiak”, sexuaren 

arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabetik. Ehunekoak. 

Nerabeek eskola bukatu eta gero "Ia egun guztietan" egindako 
gizarte-jarduerak 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     

Ikastea edo etxeko lanak egitea 18,2 15,8 17,1 2,4 

Musika entzutea 16,5 14,3 15,5 2,2 

Telebista ikustea 13,9 13,8 13,9 0,1 

Interneten egotea, bideo-jokoekin, etab. 11,0 11,6 11,3 - 0,6 

Lagunekin egotea 8,4 9,3 8,8 - 0,9 

Kirolen bat egitea 4,3 10,6 7,2 - 6,3 

Eskolaz kanpoko jarduerak (hizkuntza, musika-tresna bat jotzea, …) 7,3 5,3 6,4 1,9 

Etxeko lanetan laguntzea 4,9 3,6 4,3 1,4 

Irakurtzea 4,0 3,3 3,6 0,7 

Ezer egin gabe 2,9 3,2 3,2 - 0,3 

Mutil/neska lagunarekin egotea 3,6 2,9 3,2 0,7 

Beste jarduera fisiko batzuk (dantza egitea, patinatzea, ...) 1,7 2,1 1,9 - 0,5 

Paseatzea 2,1 1,3 1,8 0,8 

Beste jarduera bat 0,8 0,8 0,8 0,0 

Ikuskizunetara joatea (zinema, kirola, musikalak, antzerkia, …) 0,1 0,7 0,4 - 0,5 

Dendatan, erosketan joatea 0,2 0,4 0,3 - 0,2 

Boluntario gisa (begiralea, elkarte batean parte hartzea, ...) 0,1 0,5 0,3 - 0,5 
     

Guztira 100 100 100  
     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

 

 



Hala ere, gainerako jardueretan genero-desberdintasunak ikus daitezke. Badirudi gure 

inguruko neskek mutilek baino denbora gehiago ematen dutela eskolatik kanpo horrekin zerikusia 

duten jarduerak egiten. Horrela, asteko ia egun guztietan "ikasten edo etxeko lanak egiten" 

dituzte; baita “eskolaz kanpoko” jarduerak ere.   

Neskek denbora gehiago ere ematen dute “musika entzuten” eta “irakurtzen”. Horrek esan 
nahi lezake mutilek joera handiagoa dutela “asteko ia egun guztietan” talde-jarduerak egiteko; 

esaterako, “lagunekin egotea” eta "kirolaren bat egitea". Azken jarduera honetan tarte nabarmena 

dago neska eta mutil nerabeen artean. 

 

4.4.1.2. Lehen egiten zituzten jarduerak. 

Ikerketa hasi genuenetik zenbait proposamen prestatu genituen jakiteko ea 2008/09 

ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 17 urte bitarteko gure 

autonomia-erkidegoko nerabeek aurretik adierazitako arautu gabeko denboran egindako 

jardueraren bat edo batzuk utzi behar izan bazituzten.  

 

4.4.1.2.1. grafikoa. Nerabeek eskola bukatu eta gero gizarte-jarduerei uztea egotea, sexuaren 

arabera. Ehunekoak. 
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Arautu gabeko jarduera horiek hartzeko erabakiak zenbateraino eta zer arrazoirengatik hartu 
zituzten jakitea zen helburua. 
 

Eta galdeketaren 29. galdera informazio hori jasotzeko izan zen. Horrela, zenbait arrazoi 
bereizi genituen uzteko; hala nola, genero bakoitzak garatu behar dituen jarduerei esleitutako 
gizarte-balio nagusiak ezartzea, heltzen ari den pertsona batek landu behar izatea nahiz 
norberaren gustuarekin eta motibazioekin lotuta daudenak.   

Eta nabarmendu behar den lehen alderdia, interpretazio hauetan sartzeko eta esparru izateko 

bide gisa, nerabeen ia %27k beren jarduera biografikoan arautu gabeko jardueraren bat utzi 

dutela dio; %63,5ek “ez”etz adierazi dute. "Bai” erantzun duten nesken ehunekoa %31,7koa da; 
mutilen kasuan, ia %22koa. 

Astean zehar aurretik jardueraren bat egiten zuen nerabeen %27ri jarduera horiek eta uzbeko 

arrazoiak aipatzeko eskatu genien. Eta 4.4.1.2.1. taulan, funtsean hiru arrazoia aipatzen dira 

jarduerak uzteko:  “beste behar batzuk” izatea (%29,3), “jarraitzeko motibazioa" galdu izana 

(%22,4), eta azkenik, "gustu aldaketa" gertatu izana (%17,2). 

 

4.4.1.2.1. taula. Ikerketaren nerabeek lehen egiten zituzten jarduerei uzteko arrazoiak. Handienetik 

txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Lehen egiten zuen jarduera 
batekin ez jarraitzeko 

arrazoiak 
Kirola 

Musika-
tresna bat 

jotzea 

Beste 
jarduera 

fisiko batzuk 

Eskolaz 
kanpoko 
jarduerak 

Beste 
jarduera 
batzuk 

Guztira 

       
Beste betebehar batzuk 28,7 25,5 43,8 31,6 23,5 29,3 

Jarraitzeko motibaziorik gabe 21,5 35,3 12,5 21,1 17,6 22,4 
Gustu aldaketa 14,4 19,6 15,6 26,3 26,5 17,2 

Deseroso egotea 10,3 9,8 6,3 10,5 11,8 10,0 
Beste arrazoi batzuk 10,8  15,6 5,3 2,9 8,5 

Ez du etorkizunerako balio 7,7 3,9 6,3  5,9 6,3 
Denbora falta 6,7 5,9  5,3 11,8 6,3 

       
Guztira 100 100 100 100 100 100 

       
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

4.4.1.2.2. taulan, aldiz, arrazoi horien banaketa ageri da, galdeketaren galdera irekiari (30. 

galderari) egindako jardueren bost taldekatze bakoitzean.  Nabarmendu daitekeen lehen kontua 

da “kirola”k erantzun guztietan duen garrantzia; izan ere, nerabeek gehien utzitako jarduera da 
%59rekin. Alde handira “tresna bat jotzeari” uztea dago, %15,4rekin. 



4.4.1.2.2. taula. Ikerketaren nerabeek lehen egiten zituzten jarduerei uzteko arrazoiak. Handienetik 

txikienera ordenatuta “kirola” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Lehen egiten zuen jarduera 
batekin ez jarraitzeko 

arrazoiak 
Kirola 

Musika-
tresna bat 

jotzea 

Beste 
jarduera 

fisiko batzuk 

Eskolaz 
kanpoko 
jarduerak 

Beste 
jarduera 
batzuk 

      
Beste betebehar batzuk 57,7 13,4 14,4 6,2 8,2 

Jarraitzeko motibaziorik gabe 56,8 24,3 5,4 5,4 8,1 
Gustu aldaketa 49,1 17,5 8,8 8,8 15,8 

Deseroso egotea 60,6 15,2 6,1 6,1 12,1 
Beste arrazoi batzuk 75,0  17,9 3,6 3,6 

Ez du etorkizunerako balio 71,4 9,5 9,5  9,5 
Denbora falta 61,9 14,3  4,8 19,0 

      
Guztira 58,9 15,4 9,7 5,7 10,3 

      
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

Orobat, nerabeek jardueraren uztean eragina izan zuten zazpi arrazoietako bakoitza arrazoi 
nagusia da “kirola”ren kasuan, eta “beste arrazoi batzuen” kasuan “lesioak” dira nagusi, eta baita 

“eroso ez egotea” ere. “Tresna bat jotzea”ri dagokionez, “jarraitzeko motibaziorik ez izatea”ren 

arrazoia nagusi da, eta baita “gustu aldaketa” ere. “Beste jarduera fisiko”en kasuan, “beste 

arrazoi batzuk” aukeraren garrantzia ikus daiteke, eta funtsean garatzeko eskaintzarik ez egotea 

da arrazoi nagusia. Azkenik, nabarmendu behar da "denbora falta"k duen eragina "beste jarduera 

batzuk" kategorian dauden jarduera desberdinen uztean. Beste jarduera batzuk horien artean 
hauek daude: lagunekin egotea, bikotearekin egotea, irakurtzea, Interneten/bideo-jokoekin 

egotea, telebista ikustea eta ezer egin gabe egotea. 

Nerabeen emaitzak adierazi eta gero, 4.4.1.2.3. taulan jarduerak uzteko arrazoietan dauden 

zenbait desberdin ageri dira. Horrela, nerabezaroaren etapa biografiko honetan “beste behar 

batzuk” agertzea, funtsean eskolako eta eskolaz kanpoko trebakuntza-prozesuarekin lotuta 

daudenak direnak, nesken kasuan indartzen da. Mutilen kasuan, aldiz, arrazoi hori bigarrena da, 
"motibazio falta"rengatik. 

Bestalde, adierazi behar dugu “beste arrazoi batzuk” aukera laugarren postuan dagoela 

nesken kasuan, eta horren arrazoi nagusia kirol-jarduerak eta bestelako jarduera fisikoak 

garatzeko azpiegitura falta dela. Mutilen kasuan ez dirudi gauza bera gertatzen dela. 



4.4.1.2.3. taula. Lehen egiten zuten jarduera bat egiten ez jarraitzeko arrazoiak, sexuaren arabera. 

Garrantzia ordenaren arabera ordenatuta, "neskak" zutabearen arabera.  

Lehen egiten zuen jarduera batekin ez 
jarraitzeko arrazoiak 

Neskak Mutilak 

   
Beste betebehar batzuk 1ª 2ª 

Jarraitzeko motibaziorik gabe 2ª 1ª 
Gustu aldaketa 3ª 3ª 

Beste arrazoi batzuk 4ª 7ª 
Deseroso egotea 5ª 4ª 

Denbora falta 6ª 6ª 
Ez du etorkizunerako balio 7ª 5ª 

   
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008  

 

Laburbilduz, adin bereko mutilekin alderatzen baditugu, -DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. 

mailan eskolatutako 14 eta 17 urte bitarteko- gaur egun gure autonomia-erkidegoan bizi diren 

neskek eragile desberdinen (funtsean gurasoen) presio maila handiagoa dute eskolarekin nahiz 

trebatzearekin zerikusia ez duten jarduerak uzteko, bereziki kirol arlokoak, baina baita jarduera 
fisikoa egiten den beste batzuetan ere. Musika-tresnak ikastearekin zerikusia dutenekin ere 

gauza bera gertatzen da.  

 

4.4.1.3. Egitea eta denbora gehiagotan egitea gustatuko litzaizkiekeen jarduerak. 

Nerabeen jarduera biografikoan zehar egon daitezkeen baldintzatzaile desberdinak 

identifikatze aldera, ikerketa egiteko genero bereizketa kontuan hartzen badugu, garrantzitsua da 

beste bi datu jakitea: batetik, zenbateraino zeuden interesatuta nerabeak zenbait jardueratan 

beste batzuetan baino denbora gehiago emateko; bestetik, beren ikuspegitik zein arrazoik 

eragozten zuten horiek egiteko. 

4.4.1.3.1. grafikoan galdera horiei erantzuten zaie. Horrela, DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 
1. mailako 14 eta 17 urte bitarteko nerabeen ia %42,0k bere jarduera batzuk egin nahi zituzten, 

edo egiten ari zirenak handitu. Eta nesken %44,3k mutilen %39,4k baino interes handiagoa 

izateak nerabezaroan genero desberdintasuna dagoela erakuts lezake, "jatorritik"; izan ere, 

aurretik adierazi dugunez gure ingurune hurbileko neskek aukera gutxiago dituzte beste jarduera 

edo gizarte-jarduera horiek egiteko mutilen aldean, 4.4.1.3.1. taulan adierazten diren 

arrazoiengatik. 



4.4.1.3.1. grafikoa. Nerabeek eskolaz kanpoko jardueretan denbora gehiago emateko interesa, ezin 

duten arren, sexuaren arabera. Ehunekoak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.1.3.1. taulan neskei nahiz mutilei denbora gehiago ematea gustatuko litzaiekeen 

jardueren zerrenda ageri da, handienetik txikienera ordenatuta "guztira" zutabearen arabera. 
Horrez gain, bien arteko desberdintasunak ageri dira.  

 

4.4.1.3.1. taula. Egitea gustatuko litzaiekeen jardueren zerrenda. Handienetik txikienera ordenatuta 

“guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak.    

Egitea gustatuko litzaiekeen jarduerak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Kirola 42,0 57,6 49,2 -15,6 

Lagunekin egotea 14,2 8,6 11,6 5,6 
Musika-tresnaren bat jotzea 8,0 11,9 9,8 - 4,0 

Dantza egitea 13,6 4,0 9,2 9,7 
Bikotearekin egotea 4,0 5,3 4,6 - 1,3 

Gehiago ikastea 4,5 3,3 4,0 1,2 
Irakurtzea 3,4 0,7 2,1 2,7 
Margotzea 2,8 1,3 2,1 1,5 

Ez du zehazten 1,1 3,3 2,1 - 2,2 
Hizkuntzak 2,3 0,7 1,5 1,6 

Ezer ez egin gabe 1,7 0,0 0,9 1,7 
Patinatzea 0,6 0,7 0,6 - 0,1 

Boluntariotza 0,6 0,7 0,6 - 0,1 
Antzerkia 1,1 0,0 0,6 1,1 

Etxean laguntzea 0,0 0,7 0,3 - 0,7 
Arropa gehiago erostea 0,0 0,7 0,3 - 0,7 
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Idaztea 0,0 0,7 0,3 - 0,7 
     

Guztira 100 100 100  
     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

 

 

“Kirola egitea” (galdeketan modu irekian adierazitako modalitateen aniztasunaren 

kategorizazio berria) da nabarmen denbora gehiago ematea gustatuko litzaiekeen jarduera, bi 

nerabeetatik ia bati hain zuzen (%49,2). Kirol jarduera honen atzetik kokatuta daude erantzun 

askotan jasotzen diren beste hiru hauek: “lagunekin egotea” (%11,6), “musika-tresna bat jotzea” 
(%9,8) eta, azkenik, “dantza egitea” (%9,2).   

Lau jarduera hauetara bakarrik mugatzen bagara, nahiz eta gainerakoetatik zenbait gogoeta 

ere egin daitezkeen, nerabezaroan dauden genero desberdintasunak nabariak dira. Mutilek “kirol 

jarduere”tarako joera handiagoa dute, eta neurri txikiagoan “musika-tresna bat jotzeko”. Eta 

esanguratsua da neskek “dantza egiteko” duten interesa, jarduera hori aisialdiko agertokitan, 

akademiatan (eskolaz kanpo) edo bietan egingo luketen zehaztu gabe. halaber, "lagunekin 
egotea" aukerak eskaera handiagoa du. 

Ikuspegi analitiko batetik, hasiera bateko asmoa nerabeei denbora gehiago ematea gustatuko 

litzaiekeen jarduerak eta horren arrazoi desberdinak lotzea zen.  Hala ere, emaitzak direla-eta 

aukera hori baztertu genuen, "ikasteko denbora falta" arrazoia edo eragozpena nagusi zelako. 

Denbora falta horren arrazoia, eskola bukatu ostean etxeko lanak egin behar zituztelako edo 

horrekin lotuta zeuden eskolaz kanpoko jarduerengatik zen.  Horrela, 4.4.1.3.2. taulan, nerabeen 
%73,1ek dio eskola-denboraren deribazioa baldintzatzaile nagusia dela aurretik aipatutako 

jarduerak egiteko denbora gehiago ez izateko.  Baina “denbora arautua ez-arautua baino 

handiagoa izate” hori neskengan gehiago nabaritzen da (%78,4) mutilengan baino gehiago 

(%67).  

 

4.4.1.3.2. taula. Egitea gustatuko litzaieken jarduerak ez egiteko arrazoiak, sexuaren arabera. 

Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

 

Egitea gustatuko litzaikeen jarduerak ez 
egiteko arrazoiak 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Denbora falta ikasteko 78,4 66,9 73,1 11,5 

Ez du zehazten 7,4 19,2 12,8 -11,8 
Gurasoek ez dizute uzten 4,0 2,6 3,4 1,3 

Eskaintza gutxi 1,7 4,6 3,1 - 2,9 
Alfertasuna 4,0 0,7 2,4 3,3 

Egoitza urrun 1,1 2,6 1,8 - 1,5 



Lagunak ez dira joaten 1,1 0,7 0,9 0,5 
Baliabide ekonomiko gutxi 1,1 0,7 0,9 0,5 

Beste kirol bat egiten duzu dagoeneko  1,3 0,6 - 1,3 
Senideak zaintzea 0,6 0,0 0,3 0,6 

Bikotearekin egotea 0,6 0,0 0,3 0,6 
Lagunekin egotea  0,7 0,3 - 0,7 

     
Guztira 100 100 100  

     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

Jarraian, neskek jarduera arautu horietara duten joera handiagoak zenbateraino ekartzen ari 

den asteburua gehiago erabiltzea ikusiko dugu; izan ere, “trebakuntza arautu”rako zuzenean 

bideratuta ez dauden jarduerak egiteko ihes-denbora edo denbora bakarra baita.  

 

4.4.2. Denboraren kudeaketa asteburuan. 

Atal honen helburua gaur egun gure autonomia-erkidegoan bizi diren nerabeen 

ahalduntzearen edo autonomiarako gaitasunaren zenbait alderdi ezagutzea da, asteburuetako 

denboraren kudeaketari dagokionez.  14 eta 17 urte bitarteko nerabeek etxera itzultzeko 

ordubete eman behar izatea adierazle horietako bat da. Atal honen bigarren helburu bat da beren 

etxera beranduagoa itzuli nahi duten edo ez jakitea, kontuan hartzen baditugu gurasoek etxera 
itzultzeko ezarritako ordua mantentzeko ematen dituzten arrazoiak.  Atal honen hirugarren 

helburua da nerabeek asteburuetan (ostiral eta larunbatetan funtsean) beranduago itzultzeko zer 

estrategia erabiltzen dituzten jakitea. Beranduago itzultzeko arrazoia da nerabeek denbora 

gehiago egon nahi dutela gizarte-harremanetarako familiaz kanpoko lekuetan. 

 

4.4.2.1. Etxera itzultzeko ordua. 

4.4.2.1.1. grafikoan gure autonomia-erkidegoko nerabeek etxera itzultzeko sei aukerak ageri 

dira, handienetik txikienera ordenatuta (ehunekoetan adierazita), "guztira" zutabearen emaitzen 

arabera. 

“22:00ak eta 00:00ak artean" da nerabe gehienak etxera itzultzen diren ordua, eta argi dago 

neskek mutilek baino ordutegi murritzagoa dutela. Izan ere, itzultzeko ordu tartea handitzen den 

heinean, neska gutxiago ageri dira. Beraz, gizarte-harremanak izateko denbora gutxiago dute. 

Horrek esan nahi du 14-17 urte bitarteko neskek denbora gutxiago dutela beren adin bereko 

mutilek baino leku berdinetan egoteko. Hala ere, adierazi behar dugu “itzultzeko ordurik ez” duten 

nerabeen ehunekoa oso antzekoa dela nesken nahiz mutilen kasuan.25 

                                                
25 “Gainerakoak” kategoriak bi hauek barne hartzen ditu: Ez nahiz lagunekin ateratzen eta ED/EE. 



4.4.2.1.1. grafikoa. Nerabeak asteburuetan etxera itzuli behar diren ordua, sexuaren arabera. 

Ehunekoak. 

 

 

4.4.2.2. Beranduagora arte egoten ez uzteko arrazoiak euren ustez.   

Aurrerago adieraziko dugunez, etxera beranduago itzultzea gustatu litzaiekeen pertsonei 

beren ustez ordura arte ezarritako denbora mantentzeko gurasoek zer arrazoi ematen dituzten 

galdetu genienean, nerabea "gaztea" dela da argudio nagusia kasu guztietan (%42). Hala ere, 
4.4.2.2.1. grafikoan gizarte-kontrol maila desberdina ikus daiteke -kasu honetan familiaren 

testuinguruan- nerabearen generoaren arabera. Horrela, nesken %37,4k dio etxean ez diotela 

uzten beranduago itzultzea asteburuetan "bere segurtasunarengatik”. Arrazoi bera bigarren 

postuan badago ere, mutilen kasuan erantzunen %25a baino ez da.26 

                                                
26 “Gainerakoak” kategoriak hauek barne hartzen ditu: 1) Zigortuta zaudelako; 2) Negoziatzen ez dakizulako; 3) 
Amak edo aitak autoz ekartzea; 4) Gainerako lagunek itzultzeko ordu bera dute; 5) Beste batzuk; eta 6) ED/EE. 
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4.4.2.2.1. grafikoa. Nerabeek etxera beranduago heltzen ez uzteko uste dituzten arrazoiak, 

sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

 

4.4.2.3. Etxera beranduago itzultzeko interesa. 

Gaur egun gure autonomia-erkidegoan bizi diren 14 eta 17 urte bitarteko nerabeen itzultzeko 

ordua zein den eta gurasoek ordu horiek finkatzeko emandako arrazoiak jakinda, orain jakin nahi 

duguna da nerabeek asteburuetan zenbateraino nahi duten etxera beranduago itzultzea, eta 
baita zer jarduera erabiltzen duten ere edozein dela arrazoia gizarte-harremanetarako leku 

horietan denbora gehiago egotea eskatzen duten unetan.  

4.4.2.3.1. grafikoan, argi ikus daiteke euskal nerabeek ordu bat dutela ezarrita etxera 

itzultzeko, eta hamarretatik zazpik (%72,7) bere etxetik kanpoko lekuetan egoteko ordutegia 

luzatu nahi dutela. 

Baina adierazlerik esanguratsuena da neska gehiagok nahi dutela itzultzeko ordu hori 
luzatzea, kontuan hartzen badugu %79,2k neskek asmo hori agertu dutela, %66,0 mutilen 

aldean. Emaitza horiek generoaren arabera asteburuetan dagoen denbora libre desberdinarekin 

lotzen badugu, gerta daiteke neskek autonomia handiagoa nahi izatea arautu gabeko denbora 

edo denbora librea kudeatzeko asteburuetan; gutxienez, belaunaldi bereko mutilek duten beste 

denbora. 
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4.4.2.3.1. grafikoa. Etxera beranduago itzultzeko interesa, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4.2.3.2. grafikoa. Nerabeei asteburuetan beranduago heltzea gustatuko ez litzaiekeen arrazoiak. 

Ehunekoak. 
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Eta nerabearen generoaren araberako denbora libre desberdin horrek azal lezake mutilen 

%27,4k adieraztea asteburuan etxera beranduago itzultzea gustatuko ez litzaiekeela, nesken 

%14,8aren aldean. Hori horrela izanik, 4.4.2.3.2. grafikoan ikus daitekeenez, mutilen %21,8k ez 

du interesik etxera beranduago itzultzeko, baina ordu horretan itzultzen dira "beren lagunak ordu 

berean egiten dutelako". 

Hala ere, grafiko berak erakusten du neskak mutilak baino gehiago konformatzen dira etxera 

itzultzeko ezarritako orduarekin; izan ere, %67,3rentzat nahikoa da. Baina erantzun “konformista” 

horien berariazko azterketa egiten badugu, gehienak 22:00ak edo 00:00ak baino beranduagoa 

itzultzen direla ikusiko dugu. 

 

4.4.2.4. Etxera beranduago heltzeko negoziatzeko estrategiak. 

Kontuan hartzen badugu ikerketa honen helburua gure autonomia-erkidegoko nerabeen 

ahalduntze-prozesuen berri izatea dela, asteburuetan beranduagora arte egotea nahi duten eta 

uzten ez dioten nerabeei (%72,7ri) normalean gurasoek ezarritako “arauak ez betetzeko” –kasu 
honetan gizarte-harremanak izateko leku desberdinetan egoteko denbora gainditzeko- normalean 

zer estrategia erabiltzen dituzten galdetu genien.  

4.4.2.4.1. grafikoan ikus daitekeen moduan, hamar estrategia desberdinetatik,27 

elkarrizketarako joera handiagoa duten hiru dira zalantzarik gabe ohikoenak eta gehien 

erabilitakoak nesken kasuan (%83) nahiz mutilenean (%87,3). Hiru horiek hauek dira: “birekin 

negoziatzen duzu", "zure amarekin negoziatzen duzu" eta "zure aitarekin negoziatzen duzu".  

Hala ere, joera orokortu hori alde batera utzi gabe, emaitzei begiratzen badiegu ziur asko 

lotuta dauden bi kontu aipa ditzakegu:  lehendabizi, "elkarrizketaren generoa"n dagoen 

antzekotasuna, neska asteburuan aisialdia zertxobait luzatzen saiatzen denean, amarengana 

jotzen duelako hein handigoan.  Nesken eta amen arteko elkarrizketa handiago horrek, mutilek 

neurri handiago batean bi gurasoekin negoziatzen dutelak, amek neskei beranduagora arte 

egoten ez uztean duten protagonismoa indar lezake. Amek segurtasun arrazoiak ematen dituzte, 
aurretik aipatu dugunez, kalean "arriskua" dagoelako. 

                                                
27 Grafikoan adierazitako bost horien gain, “gainerakoak” kategorian estrategia hauek barne hartzen dira:  1) 
Zigortuta zaudelako; 2) Negoziatzen ez dakizulako; 3) Amak edo aitak autoz ekartzea; 4) Gainerako lagunek 
itzultzeko ordu bera dute eta 5) Beste aukera batzuk. 



4.4.2.4.1. grafikoa. Nerabeek asteburuetan beranduago heldu ahal izateko erabilitako negoziazio-

estrategiak, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

Kontuan hartu beharreko bigarren alderdi gisa, ehunekoei begiratuta neskek asteburuetan 

etxera beranduago itzuli nahi dutenean egindako jarduera-estrategien %5,3a bakarrik ekartzen 
duen arren, nerabeen intereserako aldekoa ez den erantzuna ("eztabaidatzen bukatzen duzu 

beti”) mutilen kasuan baino gehiagotan ageri da. 

Bestelakoen artean, gerta daiteke estrategia horren arrazoia neskek gaur egun asteburuetan  

leku publikoan egoteko mutilek baino denbora gutxiago dutela izatea.  Eta desberdintasun 

egoerek norberaren autonomiaren aldeko erantzunak sortzea ekar dezakete.  

 

4.5. Bikote-taldeen esparrua. 

Kontuan hartzen badugu bikote-taldeekin egindako gizarte-jarduerek nerabezaroan nahiz 

portaeretan duten eragina, atal honetan esparru jakin horretarako bideratutako galdeketaren 

galderen emaitzak ageri dira. Gure asmoa da adiskide taldeen osaera (mistoa edo homogeneoa, 

generoaren arabera), nerabeek egunero zer gizarte-jarduera egiten dituzten jakitea, eta 

generoaren arabera, buruzagitza eta ahalduntze estrategien adierazleen zirriborroa egitea. 
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4.5.1. Bikote-taldearen osaera. 

4.5.1.1. taulan, 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1.mailan zeuden EAEko 

14 eta 17 urte bitarteko nerabeen bikote-taldeen "izaera mistoa" nagusi dela ikus daiteke 

(%55,5). Badirudi nagusitasun hori handiagoa dela nesken artean (%58,4) mutilen artean baino 

(%52,5), taldearen osaera homogeneoak (“mutilak bakarrik”) pisu handiagoa duelako.  

 

4.5.1.1. taula. Lagun-taldearen osaera eta batez besteko adina. Handienetik txikienera ordenatuta, 

“guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Lagun-taldearen osaera Neskak Mutilak Guztira 
Batez 

besteko 
adina 

     
Mistoa 58,4 52,5 55,5 15,66 

Mutilak bakarrik 1,0 46,7 23,5 15,63 
Neskak bakarrik 40,1 0,5 20,6 15,90 

ED/EE 0,5 0,3 0,4  
     

Guztira 100 100 100  
     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.5.2. Nerabeek bikote-taldean egindako eguneroko gizarte-jarduerak. 

Atal honetan bi kontu identifikatzea dugu helburu: nerabeen eguneroko gizarte-jarduerak, eta 

horien barruan, zenbateraino ageri diren genero-desberdintasunak. 

Galdeketaren 23. galderak helburu bikoitz hori zuen, eta parte hartu zuten pertsonei zazpi 

gizarte-jarduera zer maiztasunarekin egiten zuten eskatu genien. 4.5.2.1. taulan, emaitza hauek 

ageri dira, handienetik txikienera ordenatuta "askotan" zutabean oinarriturik. Argi dago "kalean, 

parke batean edo bestelako leku publikoetan" egotea nerabeen %30,4k "askotan" egiten duten 

jarduera bat dela. Jarduera horren atzetik kokatuko lirateke ehuneko adierazgarriak jasotzen 

dituzten beste bi jarduera: “parrandan ibiltzea”, %20,0rekin eta “kirolen bat egitea”, %16,9rekin. 

Gainerako lau jardueretan, beste erantzun kategoriek “askotan” aukerak baino ehuneko 

handiagoak dituzte.  Eta horietatik ondorio hauek atera ditzakegu:  lehendabizi, euskal nerabeen 

bikote-taldeen orientazio eskasa "elkarte edo talde batean parte hartzeko", ez bakarrik "inoiz ez" 

aukerak duen pisuarengatik (%34,5) baizik eta baita jarduera horri buruz duten "ezjakintasuna" 

aukeraren ehunekoarengatik ere (%40,4). Bigarrenez, nabarmendu behar da “lokal (lonja) batean 

egotea" jarduerarik ez dagoela nerabeen artean. Eta hirugarren eta laugarren postuetan, aurreko 
bietan ez bezala, “tabernatan, kafetegietan egotea” eta “merkataritza-guneetara edo denda-

eremuetara joatea” aukerak dira nerabeek “batzuetan” egiten dituztenak.  



4.5.2.1. taula. Nerabeen gizarte-jarduerak bikote-taldean. Handienetik txikienera ordenatuta 

“askotan” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Jarduerak bikote-taldearekin Inoiz ez 
Oso 

gutxitan 
Batzuetan Askotan ED/EE 

      
Kalean, parke batean edo bestelako leku publikoetan 

egotea 0,8 4,7 12,2 30,4 5,3 
Parrandan ibiltzea (diskotekan, litroak edatea, …) 6,6 9,8 17,1 20,0 2,1 

Kirolen bat egitea 8,6 15,4 14,9 16,9 10,6 
Tabernatan, kafetegietan...egotea 10,1 20,6 16,6 11,5 10,6 

Lokalean (lonjan, …) egotea 36,1 10,6 5,5 9,5 24,5 
Merkataritza-gune edo denda-eremuetara joatea 3,3 18,6 27,1 8,4 6,4 
Elkarte, talde edo bestelako batean parte hartzea 34,5 20,3 6,5 3,2 40,4 

      
Guztira 100 100 100 100 100 

      

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008      

 

Emaitza orokorrak azaldu eta gero, eta aurretik erabilitako eredu berari jarraiki, 4.5.2.2. taulan 
gizarte-jarduera horietan dauden genero-desberdintasunak ageri dira. Neskek nahiz mutilek 

“askotan” egiten dituzten hiru jardueretan taldeko portaera berdina edo zeharkakoa ikus daiteke: 

“elkarte, talde batean parte hartzea…” eta “lokalean (lonjan) egotea”, bi kasuetan maiztasun 

txikiarengatik, eta azkenik, lehen posizioa bi kasuetan: "kalean, parkean edo bestelako leku 

publikoetan egotea".  

Genero-desberdintasun handiak ikus daitezke, aldiz, "kirolen bat" askotan egitean. Jarduera 

hori argi dago belaunaldi honetan mutilen artean nagusi dela, eta neska gehiago daudela aukera 

honetan: "parrandan ibiltzea", "tabernatan, kafetegietan egotea" eta "merkataritza-guneetara edo 

denda-eremuetara joatea". 

Bikote-taldearen osaeraren arabera, gizarte-jarduera hauetan zer desberdintasun egon 

daitezkeen jakitea informazio interesgarria izan daiteke. Eta bestelako alderdien artean, 4.5.2.3. 
taulan aurretik adierazitako zenbait genero-desberdintasun indar daitezke. Horrela, mutilez 

bakarrik osatutako taldeek askotan "kirolen bat" egiten dute, talde mistoek baino gehiago, eta 

batez ere neskez bakarrik osatutako taldeek baino gehiago. Eta azken motatako talde horren 

barruan, "parrandan ibiltzea", "tabernatan, kafetegietan egotea" eta "merkataritza-guneetara edo 

denda-eremuetara" joatea aukerak maiztasun handiagoarekin egiten dira bikote-taldeak mistoak 

direnean, eta mutilak bakarrik direnean. 



4.5.2.2. taula. Nerabeek bikote-taldean “askotan” egindako gizarte-jarduerak, sexuaren arabera. 

Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Bikote-taldearekin "askotan" egiten diren jarduerak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Kalean, parke batean edo bestelako leku publikoetan 

egotea 29,2 31,8 30,4 - 2,6 
Parrandan ibiltzea (diskotekan, litroak edatea, …) 24,1 15,6 20,0 8,5 

Kirolen bat egitea 14,5 25,5 16,9 -11,0 
Tabernatan, kafetegietan...egotea 11,8 8,3 11,5 3,4 

Lokalean (lonjan, …) egotea 9,1 11,1 9,5 - 2,0 
Merkataritza-gune edo denda-eremuetara joatea 8,0 4,8 8,4 3,2 
Elkarte, talde edo bestelako batean parte hartzea 3,5 3,0 3,2 0,5 

     
Guztira 100 100 100  

     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

4.5.2.3. taula.Nerabeek bikote-taldean “askotan” egindako gizarte-jarduerak, talde motaren arabera. 

Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Bikote-taldearekin "askotan" egiten diren jarduerak Mistoa 
Mutilak 
bakarrik 

Neskak 
bakarrik 

Guztira 

     
Kalean, parke batean edo bestelako leku publikoetan 

egotea 30,3 33,2 28,5 30,5 
Parrandan ibiltzea (diskotekan, litroak edatea, …) 20,4 14,1 25,0 20,0 

Kirolen bat egitea 16,0 27,4 8,2 16,8 
Tabernatan, kafetegietan...egotea 12,0 7,0 14,9 11,5 

Lokalean (lonjan, …) egotea 9,1 11,7 8,2 9,5 
Merkataritza-gune edo denda-eremuetara joatea 8,9 3,7 12,0 8,4 
Elkarte, talde edo bestelako batean parte hartzea 3,4 2,9 3,2 3,2 

     
Guztira 100 100 100 100 

     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

4.5.3. Nerabeek bikote-taldean egindako eguneroko gizarte-jarduerak. 

Galdeketaren hiru galderak gure autonomia-erkidegoan bizi diren nerabeen ahalduntze-

adierazleak identifikatzen saiatu ziren, betiere bikote-taldearen barruan. Bagenekin zail izango 

genuela informazio orokorra eskatzen genielako inkestatutako pertsonei, ziur asko, une eta 

egoera jakinen arabera ñabardurak aurkitzen dituenean, 4.5.3.1. grafikoan nerabeak bikote-

taldearen barruan “planen bat" egiten duenean zer posizio duen ikus daiteke. Eta posizio horren 
“erlatibotasuna” argi ikus daiteke grafikoan bertan; izan ere, %84,0k taldearen barruan “posizio 

normal”tzat jotzen dutelako; hau da, banakoaren planteamenduak “batzuetan” kontuan hartzen 



dira, eta beste “batzuetan”, aldiz, ez. Beraz, talde-dinamikaren barruan beste bat gisa hartzen 

da.28 

 

4.5.3.1. grafikoa. Nerabearen jarrera bikote-taldean planen bat egiten denean. Ehunekoak. 

 

 

Ildo honetan, nerabeei bikote-taldeak azkenean eurak ados ez dauden plana egiten duenean 

zer erantzuten duten galdetu genien. Eta aurreko galderan ez bezala, gehiago zehaztutako 

galderak ditugu, bakoitzaren erantzunak identifikatzen baitira, maila desberdinetan taldearen 

erantzunak onartzen dituztenak; zehazki, bi erantzunetatik ia batean. Horrela, 4.5.3.2. grafikoan 
ikus daitekeenez, %38,1a "(taldeak) idea aldatzea saiatzen" da, eta %11,4k “ez dio jaramonik 

egiten gaiari”. Zalantzarik gabe, hitz egiteko joerarik txikiena duen erantzuna da, baina azken 

batean autonomoki erabakiak hartzeko gaitasuna erakusten du. 29 

Gainera, "erantzunen" antzekotasuna ikus daiteke nesken nahiz mutilen kasuan; hala ere, 

neskak hobeto moldatzen dira taldearen erabakira (nesken %48,1ek dio “ez dagoela guztiz ados 

baina onartzen duela"), eta mutilen kasuan “erantzun indibidualistagoa” antzeman daiteke 
(mutilen %13,1ek “ez dio jaramonik egiten”). 

                                                
28 “Gainerakoak” kategorian hiru erantzun posible hauek barne hartzen dira:  “beti egiten da zuk esan duzuna”, “ez 
da inoiz hartzen zeuk proposatutakoa", eta "ED/EE". 
29 “Gainerakoak” kategorian bi erantzun posible hauek barne hartzen dira:  “beti egiten duzu besteek esandakoa” eta 
"ED/EE". 
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Erabakitzeko gaitasun autonomoa baina hitz egiteko asmoa izan zuten nerabeei, hots, 

nerabeen %38,1i (nesken %37,3 eta mutilen %39), "(bikote-taldeak) ideia aldatzea saiatzen 

direnei", ideia aldatzen saiatzeko zer estrategia erabiltzen zituzten eta arrakasta bazuten galdetu 

genien. 

 

4.5.3.2. grafikoa. Nerabearen jarrera bikote-taldean planen bat egiten denean, eta Ados ez 

dagoenean. Ehunekoak. 

 

4.5.3.1. taulan emaitza orokorrak ageri dira, eta argi dago nerabeen autonomia honetan 

jarrera proaktiboek duten garrantzia; izan ere, “beste aukera” edo ordezko batzuk proposatzen 

dira taldearen barruan sortutako jarduera-planerako.  Oso bestelakoa da jarrera proaktibo eta 
elkarrizketatzaile horren eraginkortasuna; izan ere, ikus daitekeenez, hamar egoeretatik 

bederatzitan aukera hori "batzuetan" bakarrik kontuan hartzen da.  

Eta bikote-taldearen planteamenduaren logikaren aurrean erabakitzeko gaitasunaren 

estrategien arrakastan edo eraginkortasunean genero-desberdintasunik aurkitu ez baditugu ere, 

ezin dugu esan gauza bera garatutako estrategiei buruz. 4.5.3.2. taulan ikus daiteke neskek 

mutilek baino gehiagotan taldeak adierazitakoaren “ordezko planak edo aukerak” proposatzen 
dituztela, %81,8an, %64,4aren aldean. Horrek, eragina du hitz egiteko hainbesteko joera ez 

duten bestelako aukeren pisu erlatiboan.  
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4.5.3.1. taula. Nerabeek bikote-taldeak ideia aldatzeko egindako estrategiak (Ados ez dagoen 

planean). Ehunekoak. 

Lagun-taldeak ideia aldatzeko estrategiak Bai Batzuetan Ez 
    

Beste aukera batzuk proposatuz 6,5 90,3 3,2 
Ez du zehazten 8,0 88,0 4,0 

Norberaren irteera 4,3 91,3 4,3 
Behin eta berriz errepikatuz  95,0  

Protestatuz (baina beste aukerarik ekarri gabe)  100,0  
    

Guztira 5,7 90,9 3,4 
    

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.5.3.2. taula. Nerabeek bikote-taldeak ideia aldatzeko egindako estrategiak (Ados ez dagoen 

planean). Ehunekoak. 

Lagun-taldeak ideia aldatzeko estrategiak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Beste aukera batzuk proposatuz 81,8 64,4 73,1 17,3 

Ez du zehazten 5,4 11,4 8,4 - 6,0 
Norberaren irteera 5,4 10,1 7,7 - 4,7 

Behin eta berriz errepikatuz 5,4 8,1 6,7 - 2,6 
Protestatuz (baina beste aukerarik ekarri gabe) 2,0 6,0 4,0 - 4,0 

     
Guztira 100 100 100  

     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

4.6. Esparru fisikoa (edo gorputzarena). 

Bagenekin atal honen izena ez zela guztiz egokia, baina gorputzak parte hartzen duen 

esparruan nerabeen ahalduntzearen adierazpen desberdinak zein diren jakitean atal honetan 

ageri diren hiru informazio-dimentsio nagusietarako lotura lortuko genuke. 

Horrela, lehen alderdian, gure autonomia-erkidegoan bizi diren 14 eta 17 urte bitarteko 

pertsonentzat norbera zaintzeak duen garrantzia azpimarratzen da. Zaintzeko jarduera horien 

barruan egongo lirateke osasunarekin eta irudiarekin zerikusia duten gaiak, eta baita beste 

pertsonek nerabearen gorputzean maila desberdinetan sartzeko ekintzak identifikatzeko 

jarduerak ere.  

Nerabeen arteko afektibitate-harremana izango litzateke atal honen bigarren alderdia. Onartu 
behar dugu atal propioa izatea merezi dutela, baina informazioa laburtzeko atal honetan sartzea 

erabaki dugu, non lotura komunak dituzten. Nerabeek arlo honetan bizitako esperientzia jakitea –

bikotea badute edo izan badute- da atal honetan adierazleetako bat, baina batez ere eurek 

afektibitate-harremanei buruz dituzten eredu idealei begiratu diegu. Helburua, afektibitate-



harreman hauetan maskulinitate eta feminitate-ereduen oinarri axiologikoak eta erreferentziako 

zein diren jakitea da.   

Nerabeen sexu-harremanen egoera eta izaera jakitea da atal honen azken informazio-

dimentsioa. Horrez gain, txosten honen arlorik luzeenetako bat da, eta adin-talde eta funtsezko 

etapa honen sexualitatearen garrantziari, sexu-harreman motei eta gaur egun arte harreman 
horien mantendu diren pertsonei buruzko informazio ugari jasotzen da, generoaren arabera, 

ahaztu gabe nerabeek nahita egiten dituztela jarduera horiek.  Bukatzeko, penetrazioa dagoen 

sexu-harremanei buruzko berariazko atal bat dago, non zer adinarekin hasi diren eta prebentzio-

metodoak zenbateraino erabiltzen dituzten erakusten baita. 

 

4.6.1. Norbera zaintzea. 

Aurretik adierazi dugunez, lehen atal honetan nerabeak bere burua zaintzeko zer jarduera 

egiten dituen azaltzen da. 

 

4.6.1.1. Zaintzeko jarduerak. 

“Zaintzeko jardueren" garapenari dagokionez, nerabeen artean ia ez dago desberdintasunik, 

eta hori da hain zuzen emaitzarik adierazgarrienetako bat 4.6.1.1.1. grafikoan. Horrela, 14 eta 

17 urte bitarteko hamar nerabeetatik bederatzik, zaintzeko zerbait egiten dutela diote; %5,4k ez 

dela zaintzen dio, eta mutil kopurua zertxobait handiagoa da kasu honetan. Bestalde, "ez daki 

edo ez du zehazten" aukera hartu dutenek ez dute ematen horren arrazoirik, edo "dagoen bezala 
ongi (konforme) dagoela" adierazi dute. 

Baina nerabeak oro har zaintzea oso esanguratsua den adierazlea da, berez; hala ere, ez du 

esan nahi generoaren arabera desberdintasunik ez dagoela norbera zaintzeko interesean. 

4.6.1.1.2. grafikoa nahiko adierazgarria, eta bizitzaren zikloaren etapa honetan zaintzeko egiten 

dituzten zenbait jarduera ageri dira. Horretan, bi mutiletatik ia batek (%49,7k) zaintzeko jarduera 

nagusia "ariketa fisikoa (kirola) egitea" dela uste du; nesken kasuan, aldiz, hiru ekintza aipatzen 
dituzte zaintzeko: “bere irudia zaintzea” (%30,4), “jaten duen gauzetan zaintzea (edo 

kontrolatzea) (%29,2), eta azkenik, adierazitako “ariketa fisikoa (kirola) egitea” (%28,9). 

Beraz nerabezaroan interes orokortua edo genero arteko interesa dago norbera zaintzeko; 

hala ere, zaintzeko berariazko gizarte-jardueretan desberdintasunak daude generoaren arabera: 

kirola egitea mutilen kasuan; irudia eta elikadura kontrolatzea nesken kasuan. Horrek ez dio 

garrantzia kendu behar azken bi jarduera horiek mutilengan duten eraginari; izan ere, mutilen 
%23,1ek "elikadura kontrolatzea" hautatu zuen eta %21,8k “irudia zaintzea”. 

 

4.6.1.1.1. grafikoa. Nerabeen zainketa-jarduerak, sexuaren arabera. Ehunekoak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.1.1.2. grafikoa. BAI. Nerabeen zainketa motak, sexuaren arabera. Ehunekoak. 
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4.6.1.2. Irudia zaintzeari buruz. 

Zainketaren alderdietako batera, “irudia zaintzera”, berariaz mugatzen bagara, adierazi dugun 
moduan nerabeen %26,3en kezka dena, nahiz eta neurri handiagoan izan (zaintzeko egiten 

duten lehen jarduera baita) nesken kasuan (%30,4) mutilen kasuan baino gehiago (%21,8), 

ikerketa honen helburua azterketa-metodo kuantitatiboen bidez generoaren arabera gure 

autonomia-erkidegoan bizi diren nerabeen ahalduntze-prozesuen desberdintasunak aurkitzea 

zen. Horretarako, "irudiaren zaintze" hori nerabeek zenbateraino egiten zuten autonomoki 

identifikatzen saiatu ginen. Horretarako, galdeketaren 42. galderan, “zure janzteko modua 
(arropa, hilea...) nork erabakitzen duen" ezagutzea izan zen helburua. 

Eta 4.6.1.2.1. taulatik, besteak beste, hiru ondorio hauek atera daitezke:  Lehendabizi, 

janzteko moduari buruzko erabakia –neurri handia batean, irudiari buruzkoa dela esan 

daitekeena-, gehienbat modu autonomoan (“bakarrik”) egin zen adin hauetan (14-17 urte) sexu 

batean nahiz bestean, %57,3a. 

Bigarren alderdi gisa, nabaria da “ama”ren parte-hartzea gorputzari buruzko erabakian. Hain 
zuzen, erabakitzeko bigarren eragilea bihurtzen da bi sexutan, eta argiago dago mutilen kasuan. 

Eta hirugarren alderdi gisa, irudiari buruzko erabakia nesken artean partekatuago dagoen 

prozesua dela esan daiteke; hala ere, sozializazio hori murriztuagotzat jo daiteke, gehienak 

emakumezkoak direlako: "ama" (%16) eta "emakumezko lagunak" (%15,2). 

 

4.6.1.2.1. taula. Nerabeen irudiaren erabakia. Erantzun anitza. Handienetik txikienera ordenatuta 

“guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Nork erabakitzen du zure janzteko 
modua 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Bakarrik 54,5 60,7 57,3 - 6,2 

Zure amarekin 16,0 20,2 17,9 - 4,3 
Emakumezko lagunekin 15,2 3,4 9,9 11,7 

Gizonezko lagunekin 4,1 5,4 4,7 - 1,3 
Bikotearekin 3,3 4,2 3,7 - 0,9 
Anaiarekin 4,0 2,2 3,2 1,7 

Zure aitarekin 2,3 3,2 2,7 - 0,9 
Beste pertsona batzuekin 0,7 0,6 0,6 0,1 

     
Guztira 100 100 100  

     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.6.1.3. Osasunari eta haren kudeaketari buruz. 

Norberaren zainketaren beste dimentsio bat aipatuz, galdeketan “osasuna"rekin zerikusia 

duten beste alderdi batzuk sartu ziren:  nerabeek kezkaren bat izateak eta zainketaren eragile 
nagusia nor den identifikatzeak, nerabeen ahalduntze-prozesua ezagutzea ahalbidetuko lukete, 



autonomia fisikoaren (ahalduntzearen) esparruaren barruan osasuna gisako alderdi hain 

garrantzitsu baten barruan.  

Ikerketa honetan aztertu ditugun hamar nerabeetatik seik dio ez duela kezkarik bere 

osasunarekin. Eta nerabeen %37,7k baietz erantzun dio galdera horri, eta badirudi nesken artean 

(%40,1) mutilen artean (%35,2) baino kezka handiagoa dela, 4.6.1.3.1. grafikoan ageri den 
moduan. 

 

4.6.1.3.1. taula. Nerabeek “osasuna”rekiko duten kezka, sexuaren arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osasunean kezkaren bat dutela adierazten duten nerabeen zirkulu horretara bakarrik 

mugatuta, 4.6.1.3.2. grafikoaren emaitzen arabera, mutilek autonomia handiagoa dute 
ahalduntzearen esparru fisiko honetan, norbera zaintzeko ehunekoa ("bere osasunaren 

zainketaren arduraduna bakarrik") handiagoa da nesken kasuan (%46,4, %38,9aren aldean), eta 

"beste pertsona batzuk” aukerarena txikiagoa da (%50,0, %55,7aren aldean). 
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4.6.1.3.2. grafikoa. Nerabeen osasunaren zainketaren ardura, sexuaren arabera, osasun kezkaren 

bat badute bakarrik. Ehunekoak.  

 

Osasunaren aurrean kezkaturik agertzen ziren nerabeei (aurreko grafikoan adierazitako 

%42,3ri) zainketaren arduradun nagusia nor zen adierazteko eskatu genien. Handienetik 

txikienera ordenatuta “guztira” zutabetik, 4.6.1.3.1. taulan galdera horren erantzunak ageri dira, 

non “bi gurasoak” eta “ama” nerabearen eragile ohikoenak baitira osasunarekiko kezka horretan.  
Kasu honetan, alaba edo semearen osasunaren zainketaren eragile nagusia emakumea-ama 

dela egiaztatu eta gero, beste baten laguntzarekin edo bakarrik, ez da ikusten desberdintasun 

handirik nerabearen generoaren arabera galdera honetan. Hala ere, nesken kasuan ama eta 

emakumezko lagunak agertzen dira.   

 

4.6.1.3.1. taulak. Nerabeen osasunaren zainketaren arduradunak, sexuaren arabera. Handienetik 

txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Zainketaren arduradunak Osasunarekiko 
arduraren bat badago 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Biekin 49,5 50,7 50,0 - 1,3 

Amarekin 39,8 37,7 38,9 2,1 
Aitarekin 3,2 2,9 3,1 0,3 

Lagun batekin 3,2 1,4 2,5 1,8 
Beste pertsona batzuekin 2,2 2,9 2,5 - 0,7 

Sendagilea 1,1 2,9 1,9 - 1,8 
Bikotearekin 1,1 1,4 1,2 - 0,4 

     
Guztira 100 100 100  

38,9
46,4 42,3

55,7
50,0

53,1

5,4 3,6 4,6

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Neskak Mutilak Guztira

Bai, ni bakarrik Bai, baina beste norbaitekin Ed/Ee



4.6.1.4. Nerabearen gorputzean sartzeko jarduerak. 

Nerabeen gorputzaren esparruarekin zerikusia duen atal honekin bukatzeko, nerabearen 
gorputzean sartzeko jarduerak azaltzen dira, euren ikuspegitik. Gaia zaila zela kontuan hartuz, 

eta jazarpen ekintza horien azterketa zehatza egiten saiatu gabe, eskolan bertan –bullyng 

delakoa-, afektibitate-harremanetan –genero-indarkeria- edo familia-harremanen barruan gertatu 

edo ez, ikerketa hau oinarritutako ahalduntzearen ikuspegitik, adierazgarritasun estatistikoa zuten 

hiru alderdi hauek identifikatzea egoki iruditu zitzaigun: 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta 

Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 17 urte bitarteko euskal nerabeen artean gorputzaren 
jazarpen ekintza hauen kopurua; sartzeko jarduera hauen adierazpenak; eta azkenik, neskek edo 

mutilek horien aurrean izandako erantzunak. 

Lehen informazio-esparruari dagokionez, 4.6.1.4.1. grafikoan ikus daiteke nerabeen %14,6k 

“inoiz” bere gorputzari buruzko iritziek gogaituta sentitu dela adierazi duela. Baina hautemate 

horretan genero desberdintasunak daude; izan ere, hamar nesketatik bik baino gehiagok (%21,4) 

gogaituta sentitu direla adierazi dute, adin bereko mutilen %7,6aren aldean. Beraz, bien artean ia 
14 puntuen aldea dago. 

 

4.6.1.4.1. grafikoa. Nerabeen gorputzean sartzeko ekintzak, sexuaren arabera. Ehunekoak. 
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4.6.1.4.1. taulan, nerabeen gorputzari egindako jazarpen-ekintza horiek egiten dituzten 

pertsonak nor diren ageri da.  Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabean oinarrituta, 

nabarmendu behar da eskola-jazarpenaren (bullying) ehuneko handiak, %43,2a, identifikatutako 

hiru eragileak batzen badira:  “gizonezko lagunak”, “emakumezko lagunak” eta "eskolako 

pertsona helduak". 

Hala ere, gorputzarekin zerikusia duen jazarpenaren eskola-agertokira mugatuta, 

adierazgarriagoa da mutilen kasuan, kontuan hartzen badugu horrela adierazten dutela 

hamarretatik seik baino gehiagok, eta genero berdineko “lagunak berak” ageri dira ekintza horien 

eragile nagusi gisa (%46,5). 

Nesken kasuan, aldiz, gogaikarritzat jotako ekintzak banatuago daude eragile desberdinen 

artean, eta horregatik, baita gizarte-agertoki desberdinen artean ere.  Halaber, ekintza horiek 
normalean eskolan gertatzen dira (%36,8), eta pertsona hauek ere ageri dira: "pertsona 

ezezagunak” (%12,0), “beste pertsona batzuk” (%11,3), “bikote ohiak” (%11,3), bizikidetza-

unitate bera ahaztu gabe; izan ere, nerabeen %26,3k etxeko-familiako agertoki honetan 

gorputzari buruz emandako iritziek gogaituta sentitu direla adierazi dute. 

 

4.6.1.4.1. taula. Nerabeen gorputzari buruzko iritzi gogaikarriak eman dituzten pertsonen tipologia, 

sexuaren arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Nerabeen gorputzari buruzko iritzi 
gogaikarriak eman dituzten pertsonen 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Mutilek eskolan 22,6 46,5 28,4 -24,0 
Neskek eskolan 12,0 14,0 12,5 - 1,9 

Ezezagunek kalean 12,0 7,0 10,8 5,1 
Bikote ohiak 11,3 7,0 10,2 4,3 

Zure anai-arrebek etxean 10,5 4,7 9,1 5,9 
Beste pertsona batzuek 11,3 2,3 9,1 9,0 

Zure aitak etxean 6,8 7,0 6,8 - 0,2 
Zure amak etxean 6,0 2,3 5,1 3,7 

Gaur egun duzun bikoteak 2,3 4,7 2,8 - 2,4 
Familiartekoek 3,0 2,3 2,8 0,7 

Pertsona helduek ikastetxean 2,3 2,3 2,3 - 0,1 
     

Guztira 100 100 100  
     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

 

 

 

 



Beste pertsonek bere gorputzari buruz emandako iritziek gogaituta sentitu direla dioten 

nerabeei jazarpen edo gogaitze hori nola burutzen zen adierazteko eskatu genien.  Oro har, zaila 

da alderdi desberdin horiek galdeketa batean zehaztea, eta oraingo honetan ez dago zalantzarik 

gaiak eta talde hartzaileak eragina izan dutela ekintza gogaikarri horien tipologiari buruzko 

erantzunen kalitatea guztiz onargarritzat ez hartzeko.   

Hala ere, 4.6.1.4.2. taulan, galdeketaren 51. galdearen erantzun irekien kategorizazioaren 

emaitzak ageri dira, handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Ekintza 

horien definizio eza da gertaerarik adierazgarriena; izan ere, “azalpenak” eta “ez du zehazten” 

kategoriak batzen baditugu, guztiaren hiru laurdenak baino gehiago gainditzen dituelako (%77,8). 

Hala ere, “esamesak” identifikatzea gogaitzearen ekintza nagusia da, eta norberaren nortasuna 

osatzen den nerabeen etapa honetan hitzek duten garrantzia erakusten da. 

Eta “hitzek" gogaitzeko duten eginkizun hori, azaldutako jarduera hauetan zehazten da, non 

pisuari buruzkoak -kasu honetan, beste pertsonek pisuari buruz uste dutena ("lodi deitzen naute", 

"argaltzeko esaten didate"...) protagonistak baitira. Mutilen kasuan, "gizonezkoen edertasunaren 

eredu ideal"etik urrun egotea aipatzen da, gihar faltagatik eta baxuak izateagatik. 

 

4.6.1.4.2. taula. Nerabeen gorputzari buruzko zenbait ekintza, gogaikarritzat jotzen direnak, 

sexuaren arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Nerabeen gorputzari buruzko zenbait ekintza, 
gogaikarritzat jotzen direnak 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Iruzkinak 38,6 43,2 39,8 - 4,6 

Ez du zehazten 43,3 22,7 38,0 20,6 
Nire pisuarekin lotutakoak (gizena deitzen didate, 

argaltzeko esaten...) 5,5 15,9 8,2 -10,4 
Beste batzuk 6,3  4,7 6,3 

Jeloskortasuna 3,1  2,3 3,1 
Irainak 3,1  2,3 3,1 

Oso gihartsua ez izatearekin lotutakoak  9,1 2,3 - 9,1 
Nire altuerarekin lotutakoak  4,5 1,2 - 4,5 

Gogaitu egiten naute  4,5 1,2 - 4,5 
     

Guztira 100 100 100  
     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

4.6.1.4.3. taulan, nerabeen erantzunak ageri dira, zenbait agentek zenbait ekintza egin eta 

nerabeek gogaikarritzat jotzen edo bere gorputzarekin sartzen ari direla hautematen dutenean. 

Ahalduntzearen barruan, kasu honetan esparru fisikoaren barruan, argi dago informazio horri 
esker, ekintza-erantzun prozesuen zenbait adierazle adierazgarri jakin ditzakegula, berez 

nerabeenak diren autonomia-borondateko adierazpen eta erabaki hartze gisa. 



4.6.1.4.3. taula. Nerabeen erantzunak beren gorputzari buruzko ekintzen aurrean, sexuaren arabera. 

Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Nerabeak bere gorputzari buruzko ekintzei 
emandako erantzuna 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Ez du zehazten 42,5 27,8 39,3 14,7 

Bere burua defendatzen du 28,3 27,8 28,2 0,6 
Isilik geratzen da 11,8 11,1 11,7 0,7 
Paso egiten du 7,9 11,1 8,6 - 3,2 

Beste pertsona batzuekin hitz egiten du 7,9 11,1 8,6 - 3,2 
Virola egiten du (argaltzeko) 0,8 8,3 2,5 - 7,5 

Argitzen saiatzen da 0,8 2,8 1,2 - 2,0 
     

Guztira 100 100 100  
     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

“Ez du zehazten” erantzunen ehunekoaren interpretazio hipotesi gisa, bestelako iturri batzuek 

egiazta ditzaten, inoiz bere gorputzari buruzko iritziek gogaituta sentitu direla adierazten duten 
nesken erantzunen emaitzek (gogoratu behar dugu %21,4 zirela) iradoki dezakete egoera horien 

aurrean duten erantzun maila txikiagoa dela mutilen aldean. Nesken erdiak baino zertxobait 

gehiagok "ez du zehazten" nola erantzuten duen ekintza horien aurrean (%42,5). Horrek esan 

nahi lezake isilik geratu direla, hots, "isiltzen direla" (%11,8), eta erantzun horiek mutilen kasuan 

gutxiago dira. 

 

4.6.2. Afektibitate-harremanak. 

Atal honetan bi alderdi aztertzen dira:  batetik, nerabeek bere jarduera biografikoan 

afektibitate-harremanen arloan bizitako esperientzia maila ezagutzea, gaur egungo edo 

lehenengo bikote baten esperientziaren bidez egindakoa; bestetik, nerabeen iritziak zein izango 

diren jakitea, afektibitate-harremanen ereduei edo motei buruz hitz egiten duten zazpi esaldien 

inguruan. Horren asmoa da ondorioak ateratzea gaur egun, eta ziur asko, etorkizunean helduak 
direnean, harreman mota horiek eusten diren oinarrietan.  

 

4.6.2.1. Bikotea egotea edo ez. 

Gaur egun nahiz duela gutxi bikotea duten edo ez ezinbesteko galdera zen ikerketa honetan.   
Gainera galdera honek garrantzia adierazgarria du; izan ere, horretatik zenbait interpretazio 

ondoriozta daitezke autonomia fisikoaren (edo gorputzaren) esparru honetan barne hartzen diren 

beste edozein emaitzetan, hipotesi gisa, “zuzeneko esperientzia izatea edo aurretik dagoeneko 

izatea” eta “inoiz ez izatea” ez direlako gauza bera bikote-harremanen “eredu idealei” buruzko 

iritziak edo balorazioak egiteko. Horri buruz arituko gara atal honetan bigarren zatian. 



4.6.2.1.1. grafikoan ikus daiteke parte hartu duten nerabeen %64k bikotea dutela edo izan 

dutela diotela. Horrez gain, berariazko gizarte-harreman (bikote harreman) mota hau, 2007/08 

ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden gure autonomia-erkidegoko 14 eta 

17 urte bitarteko neskek gehiago bizi izan dute (%65,7) mutilek baino (%61,1). 

 

4.6.2.1.1. grafikoa. Bikotea sortzea nerabeen artean, sexuaren arabera. Ehunekoak.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Bikote-taldearen osaera (edo mota)" aldagaiak zenbateraino ekartzen duen azalpenezko 

elementuren bat euskal nerabeen bikote-harremanen esperientzian jakin nahirik, 4.6.2.1.2. 
grafikoan “talde misto bateko kidea izatea”k bikote-harreman bat izaten laguntzen duela ikus 

daiteke; izan ere, mota horretako talde batean duen nerabeen %59,1ek dio harreman bat duela 
edo izan duela. Mutilez bakarrik osatutako taldeek, aldiz, badirudi bikote-harremanak izateko 

aukera gutxiago dituztela. Hori ondorioztatu dugu "bikoterik ez duen edo izan ez duen" zutabean 

%29,5ek erantzun hori eman dutelako. 
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4.6.2.1.2. grafikoa. “Bikote” talde motak nerabeen artean, bikotea egon edo ez. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baina aldagaien erlazio hori adierazgarria bada ere, ez du erabat argitzen fenomenoa; izan 

ere, informazioa biltzeko teknika (kuantitatibo) honen bidez ezin baita jakin lehendabizi taldea -

kasu honetan mistoa- sortzen den, eta gero bikote-harremana, edo alderantziz: lehendabizi 
bikote-harremana, eta horren ondoren neskez eta mutilez osatutako bikote-taldea. Hipotesi gisa 

bakarrik, ikertzaile talde hau 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan 

zeuden 14 eta 17 urte bitarteko eukal nerabeen talde bateko kide izateko bigarren prozesu honen 

alde dago, non bikote-harremana hastearen ondorioz bikotea osatzen duten bi pertsonetako 

baten lagunen artean afektibitate harremana izango lukeen.   Afektibitate-harreman gehienetan, 

“gizarte-dimentsio erantsia” izango litzateke, aurrerago gertatzen diren bestelako gizarte-
dimentsioekin bat, bikote-harreman hauetako batzuk denboran irauten duten, aurkezpenaren 

bidez lehendabizi eta -dena ondo badoa- bikotearen kideetako baten familia-unitateetan sartuz 

(maila desberdinean). 

 

4.6.2.2. Afektibitate-harremanen ereduak. 

14 eta 17 urte bitarteko nerabeei afektibitate-harremanak ulertzeko modu desberdinekin 

zerikusia duten zazpi esaldirekin ados zeuden edo ez galdetu genien.  Emaitza horiek, hein 

batean, gaur egun gure autonomia-erkidegoko nerabeen artean indarrean dauden afektibitate-

harremanen eredutzat har litezke.  

4.6.2.2.1. taulan, nerabeen emaitzak ageri dira, non galderak “ez zaude ados" eta "ados 

zaude" artean bereizi genituen. Daturik adierazgarrienetako bat da bikotearen pertsonetako 

baten banakotasunaren “sakrifizioan” oinarritutako harreman-ereduarekin dagoen desadostasun 
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maila handia.  Horrela, nerabeen %75 ez dago ados (uko egitearen) hiru jarduera hauekin:  

"bikotea duzuean garrantzitsuena da; lagun-taldeak ez du hainbeste garrantzirik", "gatazkak 

saihesteko hobe da zure bikoteari gustatzen zaizkion jantziak jartzea", eta "familia izango 

bazenu, lana utziko zenuke eta etxean geratuko zinateke". 

 

4.6.2.2.1. taula. Nerabeen iritzia afektibitate-harremanei buruz. Ehunekoak. 

Afektibitate-harremanei buruzko iritziak Ez ados Ados ED/EE 

    

Normala da jeloskor egotea maiteminduta zaudenean 25,0 69,7 5,3 

Bikotea duzunean garrantzitsuena da; lagun-taldeak ez du hainbesteko garrantzirik 
dagoeneko. 

72,4 22,2 5,4 

Garrantzitsua da zare bezala agertzea, bikotea ongi egoteko. 6,0 91,3 2,7 

Gatazkak saihesteko hobe da zure bikoteari gustatzen zaion arropa jartzea. 78,7 16,8 4,5 
Normala da zure bikotearen sakelako telefonoari begiratzea "adarrak jarri dizkizula" uste 
baduzu. 60,9 32,6 6,5 

Nahiz eta maiteminduta egon ez diozu uko egin behar zuk uste duzunari.  14,2 75,9 9,9 

Familia bat izango bazenu, lana utziko zenuke eta etxean geratuko zinateke. 74,0 12,6 13,5 
    

Guztira 47,3 45,9 6,8 
    

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

Bikote-harremanaren “uko egitearen” ereduaren aurka daude nerabe gehienak, eta bikotearen 
pertsona bakoitzaren “zuzentasunean” edo “banakotasunaren defentsan” oinarritutako eredu 

baten alde agertzen dira. Horrela, nerabeen %91,3 guztiz ados daude aukera honekin: “zaren 

moduan egon behar zara bikotea ongi egoteko”. Bestalde, nerabeen ia %76 aukera honekin dago 

ados: “nahiz eta maiteminduta egon ezin diozu uko egin zuk uste duzunari”. 

Azkenik, eta “bikotekideen berdintasunean” oinarritutako bikotearen eredua defendatzen duen 

eredu nagusi edo orokortu hori kontuan hartuz, zenbait zalantza ditugu zenbait ekintzetik; izan 
ere, eredu "posesiboa" antzeman daiteke. Batetik, %69,7 ados dago edo normaltzat jotzen du 

"maiteminduta zaudenean jeloskor jartzea", baina ez dago ados (%60,9) "zure bikotearen 

sakelako mugikorrari begiratzea"rekin, “adarrak jarri dizkizula uste baduzu". 

“Ados” zutabeko emaitzei bakarrik begiratuta, baina sexuaren arabera bereiziz, 4.6.2.2.2. 
taulak zenbait desberdintasun erakusten ditu iritzi horietan. Horrela, bistakoa da "uko egitearen 

eredua"k estaldura handiagoa duela mutilen artean nerabezaroan; izan ere, eredu hori 
adierazten duten hiru ekintzetan (“bikotea duzunean garrantzitsuena da; lagun-taldeak ez du 

hainbeste garrantzirik", "gatazkak saihesteko hobe da zure bikoteari gustatzen zaizkion jantziak 

jartzea", eta "familia izango bazenu, lana utziko zenuke eta etxean geratuko zinateke) "ados" 

agertzen diren ehunekoak "mutilak" zutabean "neskak" zutabean baino nabarmen handiagoak 

dira. Horren ondorioz, neskak ”ados”tasun maila handiagoa dute "berdintasunezko" ereduan 

sartzen diren ekintzekin.  



Emaitza hauen arabera, esan genezake ekintza "posesiboek" estaldura handiagoa dutela 

nesken artean; izan ere, nesken %36,3 ados egongo litzateke aukera honekin: "zure bikotearen 

sakelako mugikorrari begiratzea adarrak jarri dizkizula uste baduzu.” 

 

4.6.2.2.2. taula. Nerabeen “aldeko” iritziak afektibitate-harremanen barruan, sexuaren arabera. 

Ehunekoak. 

 

Afektibitate-harremanei buruzko iritziak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     

Normala da jeloskor egotea maiteminduta zaudenean 70,5 68,9 69,7 1,6 

Bikotea duzunean garrantzitsuena da; lagun-taldeak ez du hainbesteko garrantzirik 
dagoeneko. 

15,6 29,0 22,2 -13,4 

Garrantzitsua da zare bezala agertzea, bikotea ongi egoteko. 92,2 90,3 91,3 1,9 

Gatazkak saihesteko hobe da zure bikoteari gustatzen zaion arropa jartzea. 9,1 24,8 16,8 -15,7 
Normala da zure bikotearen sakelako telefonoari begiratzea "adarrak jarri dizkizula" uste 

baduzu. 36,3 28,7 32,6 7,6 

Nahiz eta maiteminduta egon ez diozu uko egin behar zuk uste duzunari. 79,1 72,6 75,9 6,5 

Familia bat izango bazenu, lana utziko zenuke eta etxean geratuko zinateke. 7,3 18,0 12,6 -10,7 
     

Guztira 44,3 47,5 45,9  
     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

Azkenik, 4.6.2.2.3. taulan, ez da antzeman desberdintasun handirik nerabeen emaitzen 

artean, eta berariaz une honetan afektibitate-harreman bat (“bikotea”) duten nerabeetara 

mugatzen direnetan. Esan daiteke afektibitate- edo bikote-harreman batean bizitako 

esperientziak bi alderdi hauek indartzen dituela: Bikotekide bakoitzaren zuzentasuna eta 

banakotasuna sustatzen duten jardueren garrantzia, kontuan hartzen baditugu erantzun hauen 

ehuneko handiak: “zaren moduan egon behar zara bikotea ongi egoteko” eta “nahiz eta 
maiteminduta egon ezin diozu uko egin zuk uste duzunari”; eta bikotearen esperientziak zentzu 

posesiboa handitzen duela dirudiela, "jelosien" bidez, bikotea duten nerabeen %72,7 ados 

dagoela horrekin, guztira zutabean adierazitako %69,7aren aldean. 



4.6.2.2.3. taula. Bikotea duten edo izan duten nerabeen iritziak afektibitate-harremanen barruan. 

Ehunekoak.   

Afektibitate-harremanei buruzko iritziak Ez ados Ados ED/EE 

    

Normala da jeloskor egotea maiteminduta zaudenean 23,8 72,7 3,4 

Bikotea duzunean garrantzitsuena da; lagun-taldeak ez du hainbesteko garrantzirik 
dagoeneko. 

73,5 23,6 2,8 

Garrantzitsua da zare bezala agertzea, bikotea ongi egoteko. 5,4 93,0 1,6 

Gatazkak saihesteko hobe da zure bikoteari gustatzen zaion arropa jartzea. 81,2 16,0 2,8 
Normala da zure bikotearen sakelako telefonoari begiratzea "adarrak jarri dizkizula" uste 

baduzu. 57,9 37,3 4,8 

Nahiz eta maiteminduta egon ez diozu uko egin behar zuk uste duzunari. 14,0 78,2 7,8 

Familia bat izango bazenu, lana utziko zenuke eta etxean geratuko zinateke. 74,1 11,4 14,4 
    

Guztira 47,2 47,5 5,4 
    

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.6.3. Sexu-harremanak. 

Nerabeen artean sexu-harremanen egoeraz eta ezaugarriez interesa agertzea, pentsa 

daitekeen moduan kontu konplexua da. Ikerketa aplikatu askok, teknika kuantitatiboak –hau 

bezalakoa- nahiz kualitatiboak erabili arren, hori erakutsi dute behin eta berriz. 

Baina oker egongo ginateke konplexutasun hori nerabezaroaren edo belaunaldi honen sexu-
harremanei buruzko ezagutzara eramango bagenu; izan ere, "sexua”k ikerketa-esparru 

irristakorra izaten jarraitzen du, eta mito nahiz aurreiritzi ugari ditu. 

Ildo horretan, eta dagokigun esparruan, adierazi behar dugu EAEn bizi diren nerabeen sexu-

harremanei buruzko ezagutzarekin lotutako galdeketaren galderek arazo nagusiak ekarri dituztela 

grabazioan, kodetzean eta geroko azterketan. Hori horrela, erantzunetan adostasun eza tekniko 

ugari aurkitu ditugu –alegia, dauden iragazkiak ez dira bete-, eta horren ondorioz, ikastetxeetako 
geletan arloko lana egiten ari ginen bitartean burututako galdeketa ugari ez ditugu kontuan hartu.  

Hala ere, erantzunen adostasun ezaren arazo horiek ez dira oro har gertatu; baizik eta 

alderantziz, “mutil”ek egindako galdeketan egon dira gehienbat. Ondoriozta dezakegu mutilekl 

“lotsa handiagoa” dutela bere sexu-egoerari buruzko informazioa emateko, eta nahiz eta ikerketa 

honetan sortutako "testuingurua"egokia izan; izan ere, galdeketan iraulitako informazio 

kuantitatiboaren tratamenduan anonimatua eta konfidentzialtasuna sustatzen zen, nork bere 
burua identifikatzeko galderarik ez zegoelako. 

Baina gizonezkoen sexu-portaeraren inguruan dauden gizarte- eta kultura-aurreiritziek 

eragina izaten jarraitzen dute, eta erantzunean objektibotasuna bilatzeko egokienak diren 

testuinguru zientifikoak gaintzeko gai dira; baita gure autonomia-erkidegoko 1991. eta 1994. 

urteen artean jaiotako mutilen artean egoten jarraitzeko gai ere.  



Eta mutilek bere sexu-harremanei buruzko informazioa eman behar dutenean dagoen 

"maskulinitate eredu" horretara mugatuko gara; izan ere, adin eta belaunaldi bereko neskek ez 

dute kezka hori gai horretako "errealitatea" ezkutatzeko edo uko egiteko. 

Halaber, badirudi une egokia dela zer erantzun-mota eman dituzten adierazteko; hots, euskal 

nerabeei "sexualitateari” edo “sexu harremanei” buruz galdetzen genien galderen emaitza 
zehatzak emateko. Galdera hauek “zentzu zabalean” hartu genituen, galdeketan nahiz nerabeei 

aurkezteko “breefing”ean kontzeptu zabal hori islatu nahirik. Egindako galdeketekin –“sukaldeko 

lana” denarekin- lortutako informazioa laburtu eta aztertu eta gero, argi geratu da nerabeek 

"sexu-organoak kontuan hartzen dituztela sexualitateari buruz hitz egitean". 

Ikerketa honetan egiaztatu dugu "sexualitate" hitza erabiltzen dutenean "penetrazioa"rekin 

lotzen dutela. Eta sexu-harremanen eta penetrazioaren arteko erlazio positibo horren egiaztatze 
enpirikoak –gaur egun, sexualitateari buruz euskal nerabeek duten iritzi mugatua berretsiz- 

eragina izan du teknikoki koherentziarik ez duten galdeketaren galdera desberdinei emandako 

erantzunak aurkitzean, zehazki “ez zuten sexu-harremanik" aukera erantzuten zutenean 

galdeketaren 46. galderan, nahiz eta aurrerago pertsona berek adierazi penetraziorik gabeko 

sexu-harremanak izan dituztela edo laztandu direla adierazi.   

 

4.6.3.1. Sexualitatearen garrantzia (zentzu zabalean). 

Aurretiko testuinguru hori adierazita, gure ustez balio analitiko adierazgarria duena, 4.6.3.1.1. 
grafikoa euskal nerabeen eguneroko bizitzan sexualitateak (zentzu zabalean ulertuta) duen 
garrantziaz hitz egiteko erabil dezakegu.  Gure ustez, lau izango lirateke alderdirik 

garrantzitsuenak: lehendabizi, inkestatutako hamar nerabeetatik hiruk baino gehiagok (%31,6) 

dio “(sexuan) pentsatzen duela, baina ez duela egiten”. 



4.6.3.1.1. grafikoa. Sexualitatearen garrantzia nerabeen artean, sexuaren arabera. Handienetik 

txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. (Erantzun anitza). 

 

Hala ere, ziur asko, gaitera emaitzak baldintzatzen ari den erantzuna neska eta mutilen arteko 

diferentzia da "norberak praktikatzea"ri dagokionez; izan ere, mutilen kasuan lehen jarduera da 

bosten artean (%30,5); nesken kasuan, aldiz, laugarren postuan dago (%5,4). Emaitza hauei 

begira esan genezake mutilen artean sexu-jarduera nagusia masturbatzea dela; izan ere, 
2008/09 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 17 urte bitarteko 

gure autonomia-erkidegoko mutilen %86k erantzun hori eman zuten. 

Horrek ere “(sexua) une honetan pentsatzen (eta beraz egiten) ez dudan gauza da” 

erantzunaren ehunekoa baldintzatzen du nesken kasuan; izan ere, nesken %28,7k erantzun hori 

eman zuen, mutilen %14,5aren aldean.  

Eta azkenik, 4.6.3.1.1. grafikoan interesa duen beste datu ageri da: gure autonomia-
erkidegoan bizi diren nerabeek ia ez dute "Internet” erabiltzen sexualitatearekin zerikusia duten 

jardueretarako, %2,4 emaitza hauen arabera. Hala ere, mutilak dira gehienbat erabiltzen 

dutenak; izan ere, mota horretako jarduerak egiten dituztela adierazi duten hamar pertsonetatik 

bederatzi mutilak dira. Hala ere, zoritxarrez, kasu gehienetan ez dute zehaztu nola erabiltzen 

duten sareen sarea, galdeketan galdera irekia eman bagenuen ere. 
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4.6.3.2. Sexu-harremanak egotea edo ez. 

Aurreko emaitzen arabera, neskek, printzipioz, sexu-harreman gutxiago dituzte etapa eta 
gizarte-testuinguru bereko mutilek baino. Halaber, ez dute mutilek beste pentsatzen sexuan. 

Baina bereizketa horren arrazoi nagusia da mutilak masturbatzen direla. Eta hori izango litzateke 

4.6.3.2.1. grafikoan jarraitu beharreko interpretazio-ildoa; izan ere, nerabeen %43,3k adierazi du 

sexu-harreman motaren bat duela (zentzu zabalean) eta badirudi neskek (%47,7) esperientzia 

praktiko zertxobait handiagoa dutela (ehuneko lau puntu gehiago) mutilek baino, %60,8k “sexu-

harremanik izan ez dutela" adierazi baitute. 

 

4.6.3.2.1. grafikoa. Sexu-harremanak egotea (zentzu zabalean) nerabeen artean, sexuaren arabera. 

Ehunekoak.  

 

4.6.3.3. Sexu-harreman motak. 

2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailako ikasketak egiten ari ziren 

gure autonomia-erkidegoko nerabeen %43,3k (%47,4 nesken kasuan; %39,2 mutilenean) sexu-

harreman motaren bat izan duela adierazi du, eta zer motatako sexu-harremanak ziren galdetu 

genien. 4.6.3.3.1. grafikoan ikus daiteke “penetrazioa dagoen harremanak" %39,2 direla; oso 

alde gutxira, "musuak, laztanak..." -"petting leuna" delakoa- aukera dago (%38,7) eta azkenik, 

"penetraziorik gabeko sexu-harremanak", %17,8arekin. 

47,4
39,2

43,3

52,6
60,8

56,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Neskak Mutilak Guztira

Bai Ez



4.6.3.3.1. grafikoa. Harreman motak nerabeen artean, sexuaren arabera. Ehunekoa. Erantzun 

anitza. 

 

Erantzun anitzeko galdera honetan ageri diren harremanei begiratuta, zenbait desberdintasun 

dago nerabearen generoaren arabera; izan ere, badirudi penetrazioa dagoen sexu-harremanak 
eta musuak nahiz laztanak ugariagoak direla nesken artean mutilen artean baino. 

14 eta 17 urte bitarteko euskal nerabeen sexu-harremanetan parte hartzen duten eragileak 

nor diren identifikatu aurretik sexu-harreman moten eta bikote-taldearen osaeraren artean 

dauden loturak aztertzen baditugu generoaren homegeneitate handiagoaren edo txikiagoaren 

ikuspegitik (neskak bakarrik, mutilak bakarrik, mistoa), talde mistoek planteatutako hiru 

aldagaietan baiezko ehuneko altuagoak daudela ikus dezakegu.  Talde misto bateko kidea 
izateak adierazitako hiru modalitateetan (penetrazioarekin, penetraziorik gabe, eta musuak, 

laztanak) sexu-harremanak izaten lagunduko luke. Hala ere, sexu-harremanik izan ez duten 

nerabeen artean gehien dagoen talde-osaera ere bada; beraz, azalpenezko garrantzi hori 

murrizten du.   

 

4.6.3.4. Sexu-harremanetan parte hartzen duten pertsonak. 

4.6.3.4.1. taulan euskal nerabeen sexu-harremanetan parte hartzen duten zortzi eragile 

posible ageri dira, “ED/EE” erantzunaren kategoriaren ondoan, handienetik txikienera ordenatuta 

"guztira" zutabetik.  Erantzun anitza dela baztertu gabe, bistakoa da sexu-harremanetan eragile 
nagusia "beste sexu bateko bikote egonkorra (ezkongaia)" aukera nagusi dela, nerabeen 
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%57,0rekin. Bigarren lekuan, "beste sexu bateko pertsona ezagun bat” aukera dago, erantzunen 

%21,4rekin. 

 

4.6.3.4.1. taulak. Nerabeek sexu-harremanak dituzten edo izan dituzten pertsona motak, sexuaren 

arabera. Erantzun anitza. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. 

Ehunekoak. 

Norekin izaten dituzu (edo izan dituzun) sexu-harremanak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     

Beste sexu bateko bikote egonkorrarkein (mutil/neska lagunarekin) 65,9 47,8 57,0 18,1 

Beste sexu bateko pertsona ezagun batekin 22,3 20,4 21,4 1,9 
Gutxi ezagututako edo ezagutu berriak diren beste sexu bateko 

pertsonekin 4,7 12,4 8,5 - 7,7 

Beste sexu bateko pertsona ezagunekin 1,9 10,9 6,3 - 9,0 

ED/EE 4,3 4,5 4,4 - 0,2 

Zure sexu bereko bikote egonkorrarekin (mutil/neska lagunarekin) 0,9 2,5 1,7 - 1,5 

Zure sexu bereko beste pertsona ezagun batekin  1,5 0,7 - 1,5 

Zure sexu bereko beste pertsona ezagun batzuekin     

Gutxi ezagututako edo ezagutu berriak diren zure sexuko pertsonekin     
     

Guztira 100 100 100  
     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

Emaitzei esker ondoriozta dezakegu mutilak sexu-harremanetan ez direla neskak bezain 

"fidelak", ez bakarrik "bikote egonkor batekin (ezkongaiarekin)" aukerak ehuneko txikiagoa 

duelako (%47,8) baizik eta "gutxi ezagututako edo ezagutu berria den beste sexu bateko 
pertsonarekin“ egindako sexu-harremanen nahiz “beste sexu bateko pertsona ezagunekin 

egindakoen ehunekoa handiagoa delako (%12,4, %10,9aren aldean). Neskek sexu-

harremanetan duten “fideltasun handiagoa” batez ere egiaztatzen da “bikote egonkorrera (mutil-

laguna)" mugatzen direlako: ia %66. 

4.6.3.4.1. taulako emaitzak aztertzen jarraitzen badugu, nabarmendu behar da nerabe hauek 

izandako sexu-harremanen izaera “ziurra”. Horrela, hamarretatik bederatzik dio harremanak 
dituen edo izan dituzten beste pertsonak "ezagutzen" dituela. Eztabaida daiteke, noski, pertsona 

bakoitzarentzat zer den pertsona “ezaguna” izatea, eta zalantzarik gabe belaunaldien 

aurreikuspenen aurka egingo luke, baina une honetan gure autonomia-erkidegoko 14 eta 17 urte 

bitarteko nerabeen gaur egungo sexu-harremanen berri izatea da helburu. Hala ere, beren sexu-

jardueraren izaera burugabea edo buruarina aipatzen duten hitzaldietatik nahiko urrun dago.  

Sexu desberdinen arteko sexu-harremanak nagusi dira eta horregatik, bigarren maila batean 
daude homosexualen arteko sexu-harremanak 2007/08 ikasturtean EAEko ikastetxeetan DBHko 

3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden 1991 eta 1994. urteen artean jaiotako nerabeen 

artean. Hori ere 4.6.3.4.1. taulan ikus daiteke. Homosexualen arteko harremanak %2,4 dira, 

"zure sexu bereko bikote egonkorra" eta "zure sexu bereko beste pertsona ezagun bat" aukeren 



batura egiten eta gero. Horrez gain, mota honetako harremanak zertxobait ugariagoak dira 

mutilen artean (aurreko bi kategorien %4,0) nesken artean baino, non ia %1 “zure sexu bereko 

bikote egonkorra” aukera baita. Ez da eman erantzunik “zure sexu bereko beste pertsona ezagun 

bat” aukeran. 

Bestalde, 4.6.3.4.1. taulan ikus daitekeenez, nahiz eta emaitzarik ez egon bi erantzun 
kategoria mantendu ditu. “Zure sexu bereko beste pertsona ezagun batzuk" eta "gutxi 

ezagututako edo duela gutxi ezagututako zure sexu bereko pertsonak” aukeren kasuan, sexu-

harremanean parte hartzen duen eragilea inkestatutako nerabearen sexu berekoa ere bada. 

Daturik ez egotea ere informazio adierazgarria da, hein batean, gure autonomia-erkidegoko 

nerabeek homosexualen arteko zenbait jarduera "ezkutatzen" dutela erakusten duelako horrek. 

Hurrengo hiru tauletan, ikerketa kuantitatibo honek egitea ahalbidetzen duen bi aldagaiko 
azterketa baten emaitzak ageri dira:  nerabeak zer sexu-harreman mota izaten dituen pertsona 

bakoitzarekin. Penetrazio dagoen sexu-harremanekin hasita, 4.6.3.4.2. taulan mota honetako 

sexu-harremanak izan dituzten nerabeen %64,1ek “beste sexu bateko bikote egonkorrarekin 

(ezkongaiarekin)" egin dituztela ikus daiteke. Hala ere, eta aurreko emaitza eta azterketekin bat, 

desberdintasun handiagoa ikus daiteke generoen artean. Horrela, nesken kasuan, bikote 

egonkorraren irudia nagusi da lau kasuetatik hirutan baino gehiagotan (%77,2). Mutilen kasuan, 
"beste sexu bateko pertsonak (neskak)" penetrazioa dagoen sexu-harremanetan parte hartzen 

duten eragile gisa hartzen dira -hiru kategoria hauen batura: "beste sexu bateko pertsona ezagun 

batekin", "gutxi ezagututako edo ezagutu berriak diren pertsonekin" eta "beste sexu bateko 

pertsona ezagunekin"-, eta ia "bikote egonkorra (neska-laguna"ren parean kokatzen dira (%44,7, 

%49,5aren aldean. 

 

4.6.3.4.2. taula. Sexu-harremanak  ”penetrazioarekin” dituzten pertsonekin duten harreman mota, 

sexuaren arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Norekin izaten dituzu (edo izan dituzun) sexu-harremanak 
penetrazioarekin 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Beste sexu bateko bikote egonkorrarkein (mutil/neska lagunarekin) 77,2 49,5 64,1 27,7 

Beste sexu bateko pertsona ezagun batekin 16,7 21,4 18,9 - 4,7 
Gutxi ezagututako edo ezagutu berriak diren beste sexu bateko 

pertsonekin 2,6 12,6 7,4 -10,0 
Beste sexu bateko pertsona ezagunekin 1,8 10,7 6,0 - 8,9 

Zure sexu bereko bikote egonkorrarekin (mutil/neska lagunarekin) 0,9 3,9 2,3 - 3,0 
Zure sexu bereko beste pertsona ezagun batekin  1,9 0,9 - 1,9 

ED/EE 0,9  0,5 0,9 
     

Guztira 100 100 100  
     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

 



Aurreko emaitzetan ez bezala, antzeko portaera antzematen da generoen artean nerabeen 

penetraziorik gabeko sexu-harremanetan parte hartutako eragileak identifikatzen direnean; izan 

ere, 4.6.3.4.3. taulan, “beste sexu bateko bikote egonkorra (ezkongaia)” nabarmentzen da lagun 

gisa jarduera horietan; hala ere, berriz ere, eragile hori nesken artean mutilen artean baino 

nagusiagoa da. 

 

4.6.3.4.3. taula. Sexu-harremanak  ”penetraziorik gabe” dituzten pertsonekin duten harreman mota, 

sexuaren arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Norekin izaten dituzu (edo izan dituzun) sexu-harremanak 
penetraziorik gabe 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Beste sexu bateko bikote egonkorrarkein (mutil/neska lagunarekin) 58,1 54,1 55,8 4,0 

Beste sexu bateko pertsona ezagun batekin 32,6 23,0 26,9 9,6 
Gutxi ezagututako edo ezagutu berriak diren beste sexu bateko 

pertsonekin 4,7 11,5 8,7 - 6,8 
Beste sexu bateko pertsona ezagunekin 2,3 11,5 7,7 - 9,1 

Zure sexu bereko bikote egonkorrarekin (mutil/neska lagunarekin) 2,3 0,0 1,0 2,3 
Zure sexu bereko beste pertsona ezagun batekin 0,0 0,0 0,0 0,0 

ED/EE 0,0 0,0 0,0 0,0 
     

Guztira 100 100 100  
     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

Eta hirugarren sexu-harremanean; hots, "musuak, laztanak..." (petting leuna) aukeran emaitza 

hauek ageri dira berriz (4.6.3.4.4. taula), eta "beste sexu bateko bikote egonkorra (ezkongaia)” 

da erantzun nagusia bi kasutan; hala ere, nesken kasuan handiagoa da mutilen kasuan baino: 

%63,0, %50,9aren aldean. 

 

4.6.3.4.4. taula. Nerabeek “musuak, laztanak…” sexu-harremanak dituzten pertsonekin duten 

harreman mota, sexuaren arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. 

Ehunekoak. 

Norekin izaten dituzu (edo izan dituzun) sexu-harremanak 
(musuak, laztanak,…) 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Beste sexu bateko bikote egonkorrarkein (mutil/neska lagunarekin) 63,0 50,9 56,8 12,1 

Beste sexu bateko pertsona ezagun batekin 27,8 21,1 24,3 6,7 
Gutxi ezagututako edo ezagutu berriak diren beste sexu bateko 

pertsonekin 7,4 14,9 11,3 - 7,5 
Beste sexu bateko pertsona ezagunekin 1,9 11,4 6,8 - 9,6 

Zure sexu bereko bikote egonkorrarekin (mutil/neska lagunarekin) 0,0 0,9 0,5 - 0,9 
Zure sexu bereko beste pertsona ezagun batekin 0,0 0,9 0,5 - 0,9 

ED/EE 0,0 0,0 0,0 0,0 
     

Guztira 100 100 100  
     



Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

Beraz, ondoriozta dezakegu 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan 

zeuden EAEko 14 eta 17 urte bitarteko neskek, adierazitako hiru sexu-harremanak 

(penetrazioarekin, penetraziorik gabe eta musuak edo laztanak) “beste sexuko bikote 

egonkorrarekin (mutil-lagunarekin)” izateko joera handiagoa dutela mutilek baino. Gainera, 

genero-desberdintasun hori nabariagoa da neskek penetrazioa dagoen sexu-harremanak "mutil-
laguna"rekin izateko joera dutelako.  

 

4.6.3.5. Sexu-harremanak borondatez izatea. 

Ahalduntzea nabari daitekeen alderdi jakin bat da pertsonak zenbait gizarte-jarduera egitean 

borondatez egiten duen edo ez jakitea. 2008/09 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. 

mailan zeuden 14 eta 17 urte bitarteko gure autonomia-erkidegoko nerabeek izandako sexu-

harremanetan autonomia handiagoa edo txikiagoa izan duten jakitea izan zen galdeketaren 50. 

galderaren helburua. Eta 4.6.3.5.1. grafikoan argi ikusten da euskal nerabeek gehienbat 

autonomia dutela sexu-harremanetan; izan ere, nerabeen %88,8k (mota horretako esperientzia 
izan dutenak; hots, sexu-harremanik mantendu ez dutenak kanpoan utzita) “bere borondatearen 

kontra ez dutela inoiz izan sexu-harremanik” adierazi dute. 

 

4.6.3.5.1. grafikoa. Sexu-harremanak egotea nerabeen borondatetik harantzago, sexuaren arabera. 

Ehunekoak. 
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Informazio hori adierazgarriena izanik, horrek ez du esan nahi "beren borondatetik kanpo 

sexu-harremanak izan dituela adierazten duten" nerabeen ehunezkoa ahaztu behar garela 

(%6,8). Gainera, ehuneko altuagoa da mutilen barne banaketan, %8,7, neskenean baino %5,3. 

4.6.3.5.1. taulan, bestelako informazio interesgarria ageri da, nerabeek borondatez kontra 
izan dituzten sexu-harreman mota zehazki jakiteko, galdeketan horrela adierazi eta gero (%6,8). 

Penetrazioa dagoen sexu-harremanak kasuen %48,67an ageri dira, eta nesken (%53,3) eta 

mutilen artean (%45) proportzionalki neskek gehiago bizi duten esperientzia da. Kontrako gauza 

gertatuko litzateke penetraziorik gabeko sexu-harremanen kasuan. 

 

4.6.3.5.1. grafikoa. Sexu-harremanak egotea nerabeen borondatetik harantzago, sexuaren 

arabera. Ehunekoak. 

Mantentzera behartutako sexu-harreman mota Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Bai, sexu-harremanak izaten ditut penetrazioarekin 53,3 45,0 48,6 4,8 

Bai, sexu-harremanak izaten ditut penetraziorik gabe 26,7 40,0 34,3 - 7,6 
Bai, musuak, laztanak,…beste pertsona batekin 20,0 15,0 17,1 2,9 

     
Guztira 100 100 100  

     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008     

 

Galdeketan noizbait nahi gabe sexu-harremanak (zentzu zabalean) izan zituztela adierazi 

zuten nerabeen %6,8ri egoera horren arrazoiak azaltzen saiatzea eskatu genien.  4.6.3.5.2. 
taulan emaitza horiek ageri dira handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabean oinarrituta. 
Emaitza horietatik hiru ondorio hauek atera ditzakegu. Lehendabizi, bi sexu-harremanetatik 

batean “nire bikoteak nahi zuelako” arrazoia aipatzen dute beren borondateen kontra izateko, eta 

adierazgarria da mutilen ehunekoa neskena baino handiagoa izatea arrazoi beragatik, %60, 

%36,4aren aldean.  

“Bikoteak konbentzitu ninduelako” da borondatez kontrako sexu-harreman horiek izateko 

bigarren arrazoia, baina aurrekoan ez bezala, neskak nagusi dira honetan.  



   Eta azkenik, nabarmendu behar da gainerako arrazoiak kuantitatiboki ez direla adierazgarriak; 

hala ere, nabarmentzekoa da kasuen %9,1ean "pertsona ezezagun batek sexu-harremanak 

izatera behartzea" aukera nesken kasuan bakarrik ageri dela. 

 

4.6.3.5.2. taula. Sexu-harremanak izateko arrazoiak nerabeen borondatetik harantzago, sexuaren 

arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

 

Sexu-harremanak izatera behartzearen 
arrazoiak 

Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Nire bikoteak nahi zuelako 36,4 60,0 50,0 -23,6 

Beste pertsonak konbentzitu zintuelako 36,4 6,7 19,2 29,7 
Besteen aurrean gaizki ez geratzeko 9,1 6,7 7,7 2,4 

Mozkortuta zeundelako 9,1 6,7 7,7 2,4 
Pertsona ezezagun batek behartuta 9,1  3,8 9,1 

Lagunek aholkatu zidatelako  6,7 3,8 - 6,7 
Bestela utziko zidalako, eta horren beldur 

nintzen  6,7 3,8 - 6,7 
Ezin izan zenuelako konbentzitu  6,7 3,8 - 6,7 

     
Guztira 100 100 100  

     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.6.3.6. Harremanak penetrazioarekin: zer adinarekin hasten diren eta prebentzio-metodoak. 

4.6.3.6.1. grafikoaren emaitzen arabera, 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta 

Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 17 urteko bitarteko EAEko nerabeen ia laurdenak (%24,5) 

dio sexu-harremanak penetrazioarekin izan dituztela. Gainera, badirudi neskek mutilek baino 

sexu-harreman gehiago izan dituztela modu horretara: %27,2 vs %21,7.  

 

4.6.3.6.1. grafikoa. Harremanak penetrazioarekin dituzten nerabeak, sexuaren arabera. Ehunekoak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galdeketaren 48. galderan penetrazioa dagoen sexu-harremanak izan dituztela adierazi duten 
pertsonetara mugatzen bagara, zer adinarekin hasi ziren eta prebentzio-metodorik erabili zuten 

galdetu genien. Batez beste 15,03 urterekin hasi zirela adierazi zuten, eta ez dago alde 

nabarmenik mutilen eta nesken artean; izan ere, 4.6.3.6.1. taulan ikus daitekeen moduan, 

nerabeen batez besteko adina 14,94 urte dira, eta neskena, 15,09. Horren ondorioz, hamar 

nerabeetatik seik (%57,0) 15 eta 16 urte arteko adinarekin hasi ziren mota honetako harremanak 

izaten. 

 

4.6.3.6.1. taula. Sexu-harremanak penetrazioarekin hasteko adina nerabeen artean, sexuaren 

arabera. Handienetik txikienera ordenatuta “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Penetrazioa dagoen sexu-harremanak 
izaten hasteko adina 

Neskak Mutilak Guztira 

    
15 urte 29,6 30,1 29,8 
16 urte 32,4 20,5 27,2 
14 urte 22,2 15,7 19,4 
ED/EE 7,4 12,0 9,4 

14 urtetik behera 4,6 13,3 8,4 
17 urte 3,7 8,4 5,8 

    
Guztira 100 100 100 

    
Batez beste 15,09 14,95 15,03 

    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008   

 

Ikerketa honetan aztertutako nerabeen ia %90k penetrazioa dagoen sexu-harremanetan 

“prebentzio-metodoren bat” erabiltzen dutela adieraztea da gure ustez 4.6.3.6.2. grafikoaren 
daturik adierazgarriena. Eta 4.6.3.6.2. taulan, argi ikus daiteke "kondoia" dela gehien erabiltzen 
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duten prebentzio-metodoa; izan ere, 1991 eta 1994. urteen artean jaiotako gure autonomia-

erkidegoko nerabeen %82,0k erabiltzen dute. 

Nerabe gehienak biltzen dituen informazio hori adierazita, 4.6.3.6.2. grafikoan eta 4.6.3.6.2. 
taulan, gutxienez, hiru kontu ondoriozta ditzakegu, kuantitatiboki txikiagoak diren arren 

informazio kualitatibo garrantzitsua ematen dutenak penetrazioa dagoen sexu-harremanei buruz 
nerabeen artean. 

Lehendabizi, penetrazioa dagoen sexu-harremanetan badirudi mutilek prebentzio-metodoa 

gutxiagotan erabiltzen dutela. Eta bi arrazoiengatik da:  batetik, “ED/EE” erantzunaren ehunekoak 

(%10,8) interpretazio desberdinak izan ditzake. Horien artean dago erantzun nahi ez izatea, 

baina baita zer galdetzen ari zaion ez jakitea; bestetik, mutilen %6,0k adierazi du "ez duela 

prebentzio-metodorik erabiltzen" eta ikerketa honetan parte hartutako neskarik ez du eman 
erantzun hori.  

 

4.6.3.6.2. grafikoa. Nerabeek sexu-harremanetan erabilitako prebentzio-metodoak, sexuaren 

arabera. Ehunekoak. 
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4.6.3.6.2. taula. Nerabeek sexu-harremanetan erabilitako prebentzio-metodoen tipologia, sexuaren 

arabera. Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Erantzun anitza. 

Ehunekoak.    

Prebentzio-metodoa identifikatzea Neskak Mutilak Guztira 

    
Kondoia 80,8 83,8 82,0 

"Atzera egitea" 6,7 6,3 6,5 
Pilulak (pilula antisorgailuak) 6,7 3,8 5,5 

Uztaia 2,5 3,8 3,0 
Hurrengo eguneko pilula 2,5 2,5 2,5 

Aparra edo spray espermizida 0,8 0,0 0,5 
    

Guztira 100 100 100 
    
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008   

 

Bigarrenik, “prebentzio-metodorik ez erabiltzea”ren erantzuna nagusi da mutilen kasuan (%6), 
eta horrek interpretazio desberdinak ekar litzake. Horien artean, noski, erantzunaren 

objektibotasuna sartzen da, baina erantzun hori ematearen arrazoia ere izan liteke 

nerabezaroaren mutil batek prebentzio-metodorik ez duela erabiltzen adierazteak sozialki duen 

garrantziarengatik. 

Azkenik, eta interpretazio horrekin lotuta, adierazi behar da penetrazioa dagoen sexu-

harremanetan erabilitako “bigarren” prebentzio-metodo gisa “atzera jotzea” dela nerabeen 
%6,5en artean. Gainera, neska eta mutilen artean emaitzak oso antzekoak dira. 

 

4.7. Etorkizunari begira:  nerabeak gaur, helduak bihar. 

Izenburuan bertan adierazi denez, azken atal honetan euskal nerabeak helduak direnean zer 

trebakuntza- eta lan-jarduerei jarraituko dieten aurreikusten saiatuko gara. 

Eta 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden gure autonomia-
erkidegoko 14 eta 17 urte bitarteko nerabeen esperientzietan oinarrituta ematen ditugula iritzi 

hauek ahaztu gabe, norberaren bizitzaren proiektuaren aurreikuspen honekin batera katalogo 

axiologiko bat edo balio adierazgarrienen eredu bat egin dugu, horiek helduaroan osatutako 

bizimodu batzuetan edo besteetan izan dezaketen eraginarekin. 

 

4.7.1. Egin nahi dituzten ikasketak. 

4.7.1.1. grafikoan galdeketa egin genuenean (2008ko maiatza) nerabeek egin nahi zituzten 

ikasketak ageri dira. Gure ustez, adierazgarriena da hamar euskal nerabeetatik zazpik (%70) 

unibertsitateko ikasketak egin nahi dituztela. Nesken kasuan unibertsitatera joateko joera hori 

handiagoa da (%78,1) mutilen kasuan baino (%61,6), eta horren arrazoia ez da bakarrik mutilek 



beste bide batzuei ekiten diotela, esaterako Lanbide Heziketari, non mutilen ehunekoa neskena 

baino zertxobait handiagoa baita (%19,6, %12,3aren aldean), baizik eta bereziki askok ez 

dakitelako zer egingo dute. Horren erakusgarri dugu "ED/EE” kategorian izandako %16,7a. 

Etorkizunari begira, badirudi 1991 eta 1994. urteen artean jaiotako gure autonomia-

erkidegoko nerabe gehienek ikasten jarraituko dutela DBH edo Batxilergoa bukatu eta gero, eta 
beranduagorako utziko dutela lan-merkatua, kontuan hartzen badugu nerabeen %0,6k “ez duela 

ikasten jarraituko” adierazi dutela.  

Horrez gain, esan genezake, hurrengo bost urtetan orientazio-jarraibideak gaur egungo berak 

izango direla, eta unibertsitateko ikasketak nagusi izango direla mutilen nahiz nesken kasuan, 

nesken kasuan agian handiagoa. Bestalde, Lanbide Heziketak bigarren maila batean jarraituko 

du, eta badirudi mutilentzat neskentzat baino erakargarriagoa dela. 

 

4.7.1.1. grafikoa. Nerabeek egiteko asmoa dituzten hezkuntza-ibilbideak, sexuaren arabera. 

Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.1. Unibertsitateko jarduerak. 

4.7.1.1.1. taulan, ikerketa honetan parte hartu duten nerabeek egin nahi duten titulazioak 

ageri dira, ezagutza-arloaren arabera bilduta. Bost arloak handienetik txikienera ordenatuta 

daude "guztira" zutabean oinarrituta. Ikus daitekeenez nahiko argi bereizten dira "nesken 

ezagutza-arloak" eta "mutilen ezagutza-arloak". Horrela, “Gizarte Zientziak eta Juridikoak” arloan 
dauden titulaziotan biltzen diren nesken %37,3a; mutilen kasuan, aldiz, %23,0. Eta gauza bera 

gertatzen da "Osasun Zientzien" arloan: nesken %30,3 hautatu dituzte; mutilen %11,1. 
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“Irakaskuntza teknikoetan” dago genero desberdintasunik handiena unibertsitateko 

trebakuntza-jardueraren hautaketan; izan ere, mutilen lehen ezagutza Arola da (%43,8) eta 

nesken laugarrena (%12,2). Beraz, 31,6 puntuko aldea mutilen alde.  

 

4.7.1.1.1. taula. Unibertsitatera joan nahi duten nerabeek gehien nabarmendutako ezagutza-arloak, 

sexuaren arabera. Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Ezagutza-arloak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Gizarte Zientziak eta Juridikoak 37,3 23,0 31,3 14,3 

Irakaskuntza Teknikoak 12,2 43,8 25,4 -31,6 
Osasun Zientziak 30,3 11,1 22,2 19,2 

ED/EE 12,8 13,6 13,2 - 0,8 
Zientzia Esperimentalak 4,9 5,1 5,0 - 0,2 

Giza Zientziak 2,4 3,4 2,8 - 1,0 
     

Guztira 100 100 100  
     
Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.7.1.1.2. taulan, gure autonomia-erkidegoko etorkizun hurbilean unibertsitateko trebakuntza-

jardueren hautaketan dagoen genero desberdintasun horrek jarraitzen duela ikus dezakegu. 

Beraz, esan dezakegu, gaur  egungo ezagutzaren genero banaketaren jarraibideak eta horiekin 
lotutako lanbide-eskumenak berriz sortuko direla ziur asko. Horrela, nerabeek gehien adierazi 

dituzten bederatzi titulazioen hautaketa egiten da. “Medikuntza” da nerabe gehienek egin nahi 

duten unibertsitateko titulazioa (%23,1), baina Osasun Zientzien arloaren barruan, neska kopurua 

mutilena baino handiagoa da, %32,1 hain zuzen, %12,3aren aldean. 

Genero desberdintasun bera ikus dezakegu hurrengo bi titulazioetan: "Ingeniaritza (oro har)", 

mutilen lehen aukera dena (%38,1), nesken laugarrena (%10,2); eta "Irakaslegoa (oro har)", 
mutilen bosgarren aukera dena (%9,7), nesken bigarrena (%20,9). 

 

4.7.1.1.2. taula. Unibertsitatera joan nahi duten nerabeek gehien eskatutako titulazioen hautaketa, 

sexuaren arabera. Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Gehien eskatutako titulazioak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Medikuntza 32,1 12,3 23,1 19,8 

Ingeniaritza (oro har) 10,2 38,1 22,8 -27,9 
Irakaslegoa (oro har) 20,9 9,7 15,8 11,2 

Ekonomi eta enpresa-zientziak 8,6 6,5 7,6 2,1 
Arkitektura 8,0 10,3 9,1 - 2,3 
Erizaintza 11,2 1,3 6,7 9,9 

Informatika 0,5 10,3 5,0 - 9,8 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 3,2 7,1 5,0 - 3,9 



zientziak 
Zuzenbidea 5,3 4,5 5,0 0,8 

     
Guztira 100 100 100  

     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.7.1.2. Lanbide Heziketako jarduerak. 

Hurbil dugun etorkizunean esan dezakegu “gizona-ingeniaria-teknikaria” eta “emakumea-

irakaslea-medikua” ereduek behera egin dutela. Azken horrek, besteak zaintzeko joera 

handiagoa du. Eta Lanbide Heziketari jarraitzeko asmoa duten nerabeen erantzunek generoaren 

araberako ezagutzearen gizarte-banaketa neurri handiagoan indartzea besterik ez dute egiten. 

 

4.7.1.2.1. grafikoa. Gehien nabarmendutako Lanbide Arloak LH ikasi nahi duten nerabeen artean. 

Ehunekoak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.1.2.1. grafikoan garbi ikus daitekeenez, nesken %20k Lanbide Heziketako ikasketei 

jarraitzeko asmoa agertu dute, eta kategoria “teknikoan” egingo lukete. Bestalde, %69,4k, 

“gizarte” arloan egingo lukete. Mutilen kasuan emaitzak guztiz alderantzizkoak dira funtsezko 

etapa eta belaunaldi berean; izan ere, %80k kategoria teknikoan egiteko asmoa duete, eta %30k, 
gizarte arloan. 

4.7.1.2.1. taularen bidez hobeto uler daitezke aurreko grafikoaren emaitzak, parte hartzen 

duten pertsonek berek adierazitako Lanbide Arloak banakatzen direlako. Horregatik, hain zuzen 

ere ez dira ageri formalki dauden Lanbide Arlo guztiak. “Guztira” zutabetik handienetik txikienera 
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ordenatuta, nabarmenak dira genero desberdintasunak zenbait Lanbide Arlo hautatzean; hala 

nola, "Ibilgailu Autopropultsatuak mantentzea” eta “Elektrizitatea eta Elektronika”, mutilen artean 

nagusi direnak, eta "Osasuna", "Irudi pertsonala" eta "Gizarte- eta kultura-zerbitzuak eta 

Komunitate zerbitzuak", nesken artean nagusiak. 

 

4.7.1.2.1. taula. LH ikasi nahi duten nerabeen artean aipatutako Lanbide Arloen tipologia. 

Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak 

Lanbide arloak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
ED/EE 22,4 18,7 20,2 3,8 

Ibilgailu autopropultsatuak 
mantentzea 2,0 14,7 9,7 -12,6 

Osasuna 16,3 2,7 8,1 13,7 
Informatika 4,1 10,7 8,1 - 6,6 

Lanbide arloa zehaztu gabe 2,0 12,0 8,1 -10,0 
Goi-mailakoa (zehaztu gabe) 6,1 6,7 6,5 - 0,5 
Elektrizitatea eta Elektronika  10,7 6,5 -10,7 

Gizarte- eta kultura-zerbitzuak eta 
kom. 12,2 1,3 5,6 10,9 

Irudi pertsonala 12,2  4,8 12,2 
Ostalaritza eta Turismoa 2,0 6,7 4,8 - 4,6 

Arte Grafikoak 8,2 1,3 4,0 6,8 
Administrazioa 2,0 4,0 3,2 - 2,0 

Komunikazioa, Irudia eta Soinua 2,0 4,0 3,2 - 2,0 
Merkataritza eta Marketin 6,1 0,0 2,4 6,1 

Ekoizpenerako zerb. Mant. 2,0 2,7 2,4 - 0,6 
Itsasoko eta arrantz. Jard.  1,3 0,8 - 1,3 
Eraikuntza eta Obra Zibila  1,3 0,8 - 1,3 

Fabrikazio mekanikoa  1,3 0,8 - 1,3 
     

Guztira 100 100 100  
     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

Egokia da adieraztea “EE/EE” kategorian egon direla erantzun kopururik handiena LHko 

ikasketei jarraitu nahi dieten nerabeen kasuan. Kategoria horri, "ez du zehaztu lanbide-arloa" 

gehitu ahal zaio %8,1ekin. Bestelakoen artean, eta bakarrik emaitz honen interpretazioaren 

hipotesi gisa, nerabeen %20,2k ez du jakin bere lanbide-trebakuntza zehazten, Erdi Mailakoa 

edo Goi Mailakoa den edo ez. Gerta liteke, beraz, nerabeek trebakuntza-jarduera horri buruzko 

informaziorik ez izatea.  

 

4.7.2. Garatzeko asmoa duten lanbideak. 

Atal honetan, 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden gure 

autonomia-erkidegoko nerabeek egiteko asmoa zuten lanbideen hautaketa ageri da. Aurreko 



emaitzekin antzekotasun handia dute, trebakuntza-jardueraren eta lanbide-okupazioaren artean 

erlazioa dagoelako. 4.7.2.1 taulan, bi gertaera egiazta daitezke:  neskek (%19,4) nahiz mutilek 

(%17,8) ez dakite zer lanbide egingo duten etorkizunean, eta lanbide teknikoen –mutilen 

gustukoenak direnak- eta gizarte- eta osasun-lanbideen artean –nesken gustukoenak-, genero 

bereizketak jarraitzen du.  

 

4.7.2.1. taula. Nerabeek gehien eskatutako lanbideen hautaketa, sexuaren arabera. Handienetik 

txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

Egiteko asmoa duten lanbideak Neskak Mutilak Guztira Aldea 

     
Ez daki 19,4 17,8 18,6 1,6 

Irakaslegoa (oro har) 14,6 5,5 10,1 9,1 
Ingeniaritza (oro har) 3,5 15,1 9,2 -11,6 
Medikuntza (oro har) 13,4 4,7 9,1 8,7 
Enpresa-zuzendaritza 6,0 3,1 4,6 2,9 

Arkitektura 2,8 5,5 4,1 - 2,7 
Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren 

zientziak 2,0 5,0 3,5 - 2,9 
Informatika 1,3 5,2 3,2 - 4,0 
Erizaintza 5,5 0,5 3,1 5,0 

Suhiltzailea 0,3 3,7 1,9 - 3,4 
Fisioterapeuta 2,8 0,8 1,8 2,0 

Albaitaritza 2,3 1,0 1,7 1,2 
Psikologia 2,0 0,5 1,3 1,5 

Gainerakoak 24,2 31,6 27,8 - 7,4 
     

Guztira 100 100 100  
     

Iturria: Behatoki, s.l. enpresak egindako ikerketa 2.008    

 

4.7.3. Lortzeko asmoa duten profesionalen lanpostuak. 

2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 17 urte 

bitarteko EAEko nerabeen geroko trebakuntza- eta lan-jarduerak ezagutzeko ziren aurreko 

galderek (36. eta 37. galderek), generoaren arabera egon zitezkeen bereizketa horizontaleko 

zantzuak aurkitzea zuten helburu. Galdeketaren 38, galdera, aldiz, nerabezaroan generoaren 

arabera egon zitezkeen “bereizketa bertikaleko” zenbait adierazpen identifikatzeko diseinatu 
genuen.  

“Beirazko sabaia” delakoaren identifikazioak informazioaren teknika kualitatiboekin zerikusi 

handiagoa badu ere,30 zentzu horretan egon zitezkeen joeretara hurbiltzeko modurik egokiena 

                                                
30 Ikusi ikerketa hauek: BARBERÁ, E. ET AL. “Más allá del "techo de cristal". Diversidad de género.”Revista del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2.002, 40, 55-68. or.; eta LAZARO, N.; ET AL. “Desigualdades de género en 
el trabajo. La brecha de género en el empleo y la distribución de las tareas de cuidado.” CIRIEC. Revista de Debate 
sobre Economía Pública, Social y Cooperativa, 2.004, 50, or. 55-75. 



nerabeei "noraino gustatuko litzaiekeen heltzea" galdetzea zela uste izan genuen. Halaber, 

informazio hori, ahalduntzearekin zerikusia duten kontuekin lotuta dago, etorkizuneko garapen 

profesionala diseinatu edo aurreikusi behar denean nerabezaroan dauden genero-

desberdintasunera jotzen delako. 

 

4.7.3.1. grafikoa. Nerabeek etorkizunean lortzeko asmoa dituzten lanpostuak, sexuaren arabera. 

Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Ehunekoak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.3.1 grafikoaren emaitzak ikuspegi desberdinetatik interpretatu badaitezke ere, egia esan, 

2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 4. mailan zeuden gure autonomia-
erkidegoko nerabeek lanbide-eskalan duen posizioaren inguruan emandako iritzian erantzukizun 

motaren bat hartzeko borondatea antzematen da; izan ere, bakarrik %7,4k “bestelako langile bat” 

izan nahi duelako.     

Erantzukizuneko lanpostuaren barruan bi maila ezarri genituen: erantzukizunik handienekoa 

(“nagusia izatea”) eta erantzukizunen bat duena (“nagusia izatera heldu gabe"). Eta horretan hain 

zuzen zenbait desberdintasun egon ziren generoen artean; izan ere, mutil gehienek (%38,4) 
erantzukizun handieneko lanpostuak nahi zituzten nesken aldean (%32,5) “nagusia izatea” 

aukeran. Beraz, “nagusia izatera heldu gabe" aukeran, aldea alderantzizkoa izan zen: %46,5 

mutilen kasuan eta %55,4koa nesken kasuan.  
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4.7.4. Bizi estiloei eta bestelako balioei buruz. 

Galdeketaren galderetako bat EAEn bizi diren nerabeek 1 eta 10 artean puntuatu behar zuten 

helduei buruzko bestelako ikuspegiak ziren. Etorkizunari begiratzeko jarduera hori, talde 

dinamikak egiten direnean eta teknika kuantitatiboak erabiltzen diren ikerketetan –txosten honen 

beste atal batzuetan adierazi dugun moduan eskasak direnetan- askotan erabiltzen den ariketa 
bat da, eta helburua da norberaren etorkizuneko erabakietan dauden genero errolen berri izatea. 

Etorkizunean helduak izango diren gaur egungo nerabeen “bizitza proiektuekin” zerikusia 

duen informazio honek izan dezakeen interpretaziorik sakonena ere kontuan hartuz, 

nerabezaroko edo gaztaroko izaera axiologikoko kontuei begiratzean, 4.7.4.1. taulan nerabeen 

batez bestekoak ikus daiteke, gure kultura-testuinguruan pertsonen jarduera biografikoa eta 

nortasun soziala egituratzen duten berariazko zazpi alderditan hain zuzen ere.  Alderdi horiek, 
bost arlotan bil daitezke: lana (enplegu gisa), familia-unitatea edo bizikidetza-eredua, lagunak, 

dirua eta pertsonak nahi duena lortzeko duen pertseberantzia.  

 

4.7.4.1. taula. Nerabeek etorkizuneko bizitzan aurreikusten dituzten alderdi nabarmenen hautaketa. 

Handienetik txikienera ordenatuta, “guztira” zutabearen arabera. Batez bestekoak. 

Bizitza-proiektuaren beste alderdi batzuk Neskak Mutilak Guztira  Aldea 

      
Egungo lagun berak izatea 8,56 8,47 8,52  0,09 

Bikotekidea eta seme-alabak izatea 8,15 8,22 8,19  -0,07 
Amets bat izatea eta lortzen saiatzea 8,29 7,92 8,11  0,37 

Bikotekidearekin bizitzea 7,96 8,05 8,00  -0,09 
Lanean arrakasta izatea 7,83 7,91 7,87  -0,08 

Diru asko irabaztea 7,52 7,84 7,67  -0,32 
Bakarrik edo lagunekin bizitzea 5,10 4,78 4,94  0,32 

      
Fuente: Estudio elaborado por Behatoki, s.l. 2.008      

 

 

 

Emaitzen irakurketa orokorra egiten badugu, gaur egun EAEn bizi diren 1991 eta 1994 urteen 

artean jaiotako nerabeen ikuspegi heldua egin daiteke. Horrela, eta ordena honi jarraitu, hierarkia 

baten osagaiak hauek izango lirateke: “adiskideak”, mantendu beharreko balioa dira; 

“bikotearekin eta seme-alabekin bizitzea” –hala ere, ondorengoekin zerikusia duen azken alderdi 

hau ez da hain garrantzitsua-; “norberaren ametsa lortzen saiatzea”; “lanean arrakasta lortzea”, 
eta azkenik, “dirua irabaztea”. 

Alderdi hauetako bakoitza banakatuz, “gaur egungo adiskideak mantentzea” da nerabeek 

gehien baloratutako bizitzaren edo etorkizuneko proiektuaren alderdi nagusia.  Bestelako 

gogoeten artean, ez dago zalantzarik inkestatutako pertsonak dauden funtsezko etapak proiektu 



horretan duen eragina. Funtsezko etapa horretan, adiskidetasunak lotura handia du pare-

taldearekin; nerabeari segurtasun-ingurune berria ematen dion gizarte-harremanetako egitura da, 

eta bere eta gizartearen nortasuna moldatzen da. Beraz, logikoa da nerabeek bere jarduera 

biografikoaren hurrengo etapetan erreferente axiologiko hori –egungo lagunak- galdu nahi ez 

izatea.   

Nerabeek egiten duten "testuinguru pribatu-afektibo-etxekoaren eredu egokia"ren 

proiekziotzat har daitekeen “bizikidetza-unitatearen eredua"ri dagokionez, galdeketan egokiak 

izan litezkeen hiru eredu sartu ziren: “ama-aita-seme-alabak” (“bikotea eta seme-alabak izanik”), 

“bikotea” (“bikoten bizirik”) eta “independentea" (“bakarrik edo lagunekin bizirik”). Azken 

bizikidetza-eredu horrek eman zituen baloratu beharreko alderdien multzoan emaitzarik 

baxuenak, eta nabarmen gainera: batez beste %4,94. Neska nerabeek “bakarrik edo lagunekin 
bizirik” aukeraren alde egin zuten (5,10, mutilen 4,78aren aldean); hala ere, pentsamendu-

kodeetan eta gaur egun gure autonomia-erkidegoko nerabeen bizimodu helduetan ez dira barne 

hartzen.  

Beste bi bizikidetza-ereduek, aldiz (ereduak-egokiak), harrera garrantzitsuagoak dituzte 

neskek nahiz mutilek egindako proiekzioetan. Horrela, gaur egun zabalduen dagoen bizikidetza-

eredua –jatorriz burgesa den gizarte- eta kultura-sorkuntzan eta "eredu normalizatu" bihurtu arte 
egondako hedatze-prozesuan sartu gabe-, hau da, "bikotea eta seme-alabak", nerabeek gehien 

baloratutako bigarren alderdia da, 8,19ko puntuazioarekin batez beste. Hala ere, ez dago oso 

urrun beste familia-eredua: “bikotearekin bizirik”, non ondorengoak ez baitira hartzen.  

Bizikidetza-eredu baten eta bestearen arteko alde txiki horrek ondorio desberdinetara eraman 

gaitzake, baina ez dago zalantzarik nerabeen etorkizuneko kode axiologikoetan eta portaeran, 

ondorengoek protagonismo nagusia ez duten bizikidetza-eredu bat finkatu dela afektibitatearen 
esparruan.  

“Norberaren ametsa lortzen saiatzea” aukerak du hirugarren puntuaziorik altuena zazpi 

alderditan; 8,11 guztira. Aipagarria da balio horrek zerikusi handia duela pertseberantziarekin, 

esfortzuarekin, norberaren borondatearekin, eta hein batean ahalduntzearekin eta erabakietan 

autonomia izatearekin, sozialki ezarrita dauden irizpideak kontuan hartu gabe; izan ere, pertsona 

bakoitzaren proiektu biografiko edo bizitzako proiektuei buruzko plangintzetan idealismoarekin 
lotzen baita. Horrela, hasiera batean instrumental, pragmatiko edo materialistagoak diren balioen 

gainetik -esaterako, lanean arrakasta lortzea edo diru asko irabaztea- kokatzen da.  

Hala ere, emaitza honi egin ahal zaizkion interpretazio desberdinak alde batera utzita, bi kontu 

garbi geratu dira:  batak, gaur egungo nerabeen etorkizuneko proiekzioa egiteko aukera ematen 

du, non irizpide idealak eta norberaren autonomia sartzen diren, eta kasu jakin honetan, norberak 

nahi duena lortzeko esfortzuan islatzen da. Bestea, ahalduntze ekintza jakin honek garrantzi 
handiagoa hartzen duela emakumezko nerabeen kasuan. Horrela, eta 4.7.4.1. taulan ikus 

daitekeenez, “zure ametsa izatea eta lortzeko esfortzua egitea” da neskek gehien baloratutako 

bigarren alderdia, 8,29rekin, mutilen 7,92aren aldean. Horrenbestez, baloratutakoz azpi 

alderdietatik genero artean dagoen desberdintasunik handiena da (0,37). 



“Lanean arrakasta lortzea” aukerak zerrendako bosgarren puntuaziorik altuena du, mutilen 

nahiz nesken kasuan. Eta 2007/08ko ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan 

zeuden gure autonomia-erkidegoko nerabeek egindako lanaren aintzatespen sozialeko balio hori, 

arlo hauen atzetik kokatu da: adiskidetasuna (gizarte-harremanen esparrua), bikotearen bizitza 

eta seme-alabekin (afektibitate-familia esparrua) eta norberaren ametsa lortzea esfortzu eginez 
(norberaren esparrua). Horrek, nerabeek gaur egun beren eguneroko esperientzia baldintzatzen 

duten faktoreetan oinarrituz egiten dituzten bizitzaren proiekzioen ikuspegitik behintzat, lan arloko 

ondorioetako bat (“arrakasta”) beste eragin batzuen menpean jartzea ekartzen du, norberari eta 

afektibitateari dagokienez.   

Eta azken azterketa hori ere baliagarria izan daiteke galdeketaren 34. galderari emandako 

erantzunak interpretatzeko. “Diru asko irabaziz” aukerak lortutako puntuazio, noski, ezin da hartu 
eskastzat edo hondartzat; izan ere, oso ongia lortu du (7,67), baina gainerakoak baino baxuagoa 

da ("bakarrik edo lagunekin biziz" aukera izan ezik). Ikerketa honetan, nerabeek bizitzaren 

proiektuan emandako ikuspegi ekonomikoak garrantzia badu ere, adierazitako bestelako 

alderdiak nagusi diren testuinguru baten barruan garrantzia erlatiboa izanik, egia da mutilek 

neskek baino balio handiagoa izan dutela alderdi horretan: 7,84 7,52ren aldean.  

Horrela,  gure autonomia-erkidegoan bizi diren nerabeek lagunak mantentzeari eta bikotean 
bizitzeari buruz dituzten interes desberdinak alde batera utzi gabe, atal hau bukatzeko esan 

genezake desberdintasun txikia dagoela generoen artean bizitzari buruzko ikuspegietan; izan 

ere, neskek nahiago dute norberaren autonomia garatzea. “Nork bere ametsa izatea" aukeran 

lortutako puntuazio altuagoan ikus daiteke hori; "lanean arrakasta" eta “diru asko irabaztea” 

aukeretan, aldiz, puntuazio txikiagoa izan dute.  

 



5. ONDORIOAK. 

 

Ez da erraza ikerketa honetan sortutako alderdi adierazgarrienen laburpena egitea, kontuan 

hartzen badugu adierazle kopuru handia sortu zela berrogeita hamabi galderetan banatutako 

laurehun erantzun aukera baino gehiagoko galdeketa batean. Galdeketa hori, ikastetxeetako 
geletan bertan egin genuen, 2007/08 ikasturtean, Euskal Autonomia Erkidegoan DBHko 3. eta 4. 

maila eta Batxilergoko 1. maila egiten ari ziren 14 eta 17 urteko nerabeen artean, estatistikoki 

adierazgarria den bederatziehun eta hirurogeita hamarrei (970) hain zuzen ere. Zailtasunak, 

gainera, handiagoak dira ikerketaren gai nagusia nerabeen ahalduntze-prozesuaren eta 

negoziatzeko gaitasunaren egungo egoera zein den jakitea bada, aipatutako teknika 

kuantitatiboaren bidez. 

Emakundek bultzatutako ikerketa aplikatu honek, elementu berriak ekarriz ituen hiru 

ezagutza-arlo hauetan: lehendabizi, gure autonomia-erkidegoan bizi diren neska eta mutil 

nerabeen taldearen egoeraren argazkia ematen du, bere eguneroko bizitzan arlo fisikoan (edo 

gorputzarenean), ekonomikoan, arautu gabeko denboran (aisialdia edo eskolatik kanpokoa) eta 

bikoteen taldean eragina duten gaien inguruan. Bigarren arlo gisa, ikerketa honek euskal 

nerabeak helduak izango direnean izango dituzten portaerazko zenbait joera edo jarraibide 
aurreratzen ditu; betiere, mota guztietako prospekzioari atxikitako mugak aintzat hartuta. Azkenik, 

ikerketa honi esker, nerabeengana  hurbil gaitezke, genero-ikuspegi batetik, eta bizitzaren etapa 

garrantzitsu honetan neska eta mutilen artean egon daitezkeen diferentziak ikus daitezke. 

Horretarako, ahalduntze kontzeptuari ikusmolde zabal batetik begiratu diogu. 

Ezagutzaren lehen mailatik hasita, eta ikerketa honetan aztertutako nerabeen irudia osatuko 

luketen alderdiak bakarrik aipatzeagatik, hamar nerabeetatik zortzi, seme-alabak dituen 
bizikidetza-unitate nuklear batean bizi dira. Bizikidetza-testuinguru honetan, erantzukizun maila 

baxua dute etxeko lanak direlakoetan, kontuan hartzen badugu hamarretatik lauk adierazten 

badu oinarrizko edo ohiko jarduerak inoiz ez edo gutxitan egiten dituztela. Adierazle horrek 

garrantzi handiagoa hartzen du bizikidetza-unitate horien %60 baino gehiagotan, bi gurasoak 

lanean ari direla.    

Arlo ekonomikoan, %66,5ek aste-saria du, 5 eta 20 € artekoa dena. Adinaren arabera 
diferentziak badaude ere, 14 eta 17 urte bitarteko hamar nerabeetatik ia zazpik ez du bestelako 

diru-sarrera iturririk. Beraz, nagusiki gurasoek egindako esleipen horrekiko menpetasun-maila 

handia dute. 

Nerabeen %55,5 bikote-talde misto batean daude, eta horrekin, kalean, parkean edo 

bestelako leku publikoetan egoten dira. Horrez gain, 22:00 eta 00:00ak artean itzultzen dira 

gehienak etxera asteburuetan. 

Arautu gabeko denboran (eskolaz kanpokoan edo aisialdian), lehen jardueraren eskola-

eskaerak luzatzen dituzten jardueren garrantziari buruzko gogoeta aurrerago egiteko utziz, , 

nabarmendu behar da euskal nerabeek hiru jarduera egiten ematen dituztela denbora hori asteko 



ia egun guztietan. Hirurak egiteko euskarri teknologikoak erabiltzen dira: musika entzutea, 

telebista ikustea eta Interneten sartzea, bideo-jokoak. 

Arlo fisikoaren edo gorputzaren ikuspegitik, nabarmendu behar da 2007/08 ikasturtean DBHko 

3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden ia nerabe guztiek zaintzazko jarduera bat egiten 

dutela. Hala ere, norbera zaintzeko interes orokor horrek alde nabarmenak ditu generoari 
dagokionez adin horietan, aurrerago adieraziko dugun moduan. 

Bikote-harremanei dagokienez, parte hartu zuten nerabeen %64k adierazi zuen bikotea zuela 

edo izan zuela. Badirudi, bikote-talde misto batean daudenean errazagoa egiten zaiela. Eta 

afektibitate-harremanen eredu egokienei dagokienez, badirudi laguntza handia dagoela talde 

honetan pertsona bakoitzaren errespetuan edo tolerantzian oinarritutako ereduen aldetik. 

Horregatik, erabat baztertu da aldeetako baten sakrifizioaren ondorioz bikote-harreman bat 
ezartzea eta finkatzea dakarren edozein jarduera edo erabaki.  

Ikerketa honen ondoriorik garrantzitsuenetako bat da euskal nerabeen artean sexualitateari 

buruzko ikuspegiak ez duela mugarik, penetrazioarekin lotzen delako.  Sexualitateak sexu-

organoekin duen lotura hori alde batera utzita, nerabeen %43,3k adierazi du sexu-

esperientziaren bat izan duela zentzu zabalean, non beste sexuko bikote egonkorra esperientzia 

horren agente nagusia den. Gainera, sexu-harremanak nahita eta norberak erabakita izan dira. 

Azkenik, 2007/08 ikasturtean DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. mailan zeuden 14 eta 17 

urteko bitarteko euskal nerabeen ia laurdenak dio sexu-harremanak penetrazioarekin izan 

dituztela. Batez beste 15,05 urtekin hasi dituzte, eta %90 kasutan prebentzio-metodoren bat 

erabili dute. Horien artean, kondoia da erabiliena: hamarretik zortzik baino gehiagok erabili dute. 

Eta nahiz eta arriskua duten sexu-jarduerak izaten jarraitu, emaitzen arabera, badirudi oso gutxi 

direla, eta oso urrun daudela nerabeak txoriburuak direla dioten adierazpenetatik.  

Ikerketa honek ekartzen duen bigarren ezagutza-mailari dagokionez, nerabeak hautatzea 

diseinu metodologikoaren ikuspegitik irizpide pragmatiko edo operatiboen menpe dago, eta hain 

zuzen nerabeak aukeratu ditugu ordura arte ezarritako gizarte-harremanak oinarritzen ziren 

oinarrien berrantolaketa edo berriz planteatzea ekartzen duen autonomia-prozesua hasten 

delako ibilbide biografikoaren aldi horretan.  Horrek eragin nabarmendu du norberaren eta 

gizartearen nortasunaren sorkuntzan geroagoko alditan, ahalduntzeari eta negoziatzeko 
gaitasunari dagokienez. Eta etorkizuneko eragin horiek dira nerabeei aztertzeko interesa ematen 

diotenak, hurrengo urteetako gizarte- eta genero-harremanen izaera aurreratzeko gaitasuna 

dutelako. 

Ikerketa honen helburu nagusia euskal nerabeen zenbait tipologia ezartzea izan ez bada ere, 

egia esan, talde honen ahalduntze prozesuen eta negoziatzeko gaitasunaren gaur egungo 

egoera zein den jakiteko, belaunaldi honek gizarte-egituran zer integrazio maila duen jakin behar 
da aurretik.  Lortutako emaitzen arabera, gaia zaila zela eta adierazle kopurua mugatua, esan 

dezakegu 1991 eta 1994 urteen artean jaiotako gure autonomia-erkidegoko nerabeek, 

"normaltzat" har daitezkeen eguneroko portaerazko jarraibideak eta balio-kodeak dituztela; 



alegia, gaur egun, helduen belaunaldiek ezarritako, garatutako eta esperotako ereduetatik 

"hurlbil" daudela. 

Azken urteetan esan izan da nerabezaroa goizago hasi dela gurearen antzeko gizarte-

testuingurutan, esaterako janzteko moduekin lotutako portaeretan paradigmatikoki adierazitakoa. 

Horren ondorioz, aldaketa-prozesu horren beste alde bat galdu ohi da:   nerabeen “integrazio 
goiztiarra” denboren eta espazioen egitura-jarraibideetan, eta horren ondorioz, helduen 

belaunaldiek ezarritako jarduera integratuetan. Eta ikerketa honen emaitzek, gizarte-aldaketako 

prozesu honen beste dimentsio hori argitu dute; izan ere, DBHko 3. eta 4. eta Batxilergoko 1. 

mailako 14 eta 17 urte bitarteko euskal nerabeak nahiko prestatu egongo lirateke neurri handi 

batean gizarte-egiturako eredu berak "birsortzeko"; baita gaur egun indarrean dauden genero-

ereduak ere. 

Ikerketa honen geroko kapitulu integratuan adierazitako bi joera nagusik egitura-mailako edo 

gizarte-birsorkuntza mailako ondorio horren alde egingo lukete: batetik, gaur egungo nerabeek 

nola ikusten duten beren burua helduak direnean, gaur egun, belaunaldi helduetan (bere 

gurasoen kasuan) dauden bizitza estiloetatik oso urrun ez daudenak; bestetik, emaitzetan 

argiago ikusten dena, nerabeek egiteko asmoa dituzten prestakuntza-jarduerak eta jarduera 

profesionalak, non "emakumea-maistra-medikua" eta "gizona-ingeniaria-teknikaria" lan 
okupazioko ereduek berdin jarraitzen dutela dirudien, prestakuntza-orientazio arautuarekin bat. 

Gainera, badirudi, Unibertsitatera joateko orientatuta daudela, hamar kasuetatik zazpitan, eta 

gaur egun dagoen ezagutzaren gizarte-diferentzia islatzen du, titulazioen aukeraketan generoari 

begiratzen badiogu. 

Nerabeek helduak direnean gure gizarteko gaur egungo egitura-eredu gehienei jarraituko 

dietela esateko oinarri sendoa dugu, izan ere, nerabeek, gaur egun, arautu gabeko denboran edo 
aisialdian ezagutza formalak bereganatzeko edo prestakuntza-jarduerak egin ohi ditu. Hamar 

nerabeetatik ia hiruk eskolaz kanpoko jardueretan eskolarekin edo jarduera formalarekin 

zerikusia duten jarduerak egiten dituzte –ikastea, etxek olanak egitea, edo bestelako ezagutzak 

bereganatzea-.  Halaber, ia ehuneko berean, kirol jardueraren bat utzi behar izan dute. Hala ere, 

tresnaren bat jotzen du aisialdian, bizitza heldurako prestatzeko "eskaerei" erantzuteko.  

Baina -gure autonomia-erkidegoan bizi den nerabearen gaur egungo egoeraren hirugarren 
ezagutza-mailan sartuz-, bizitza helduaren –ustezko- eskaerei aurre egiteko beharrezkoak diren 

eskumenak ikasteko jardueren aurreratze hori nesken artean mutilen artean baino 

nabarmenagoa dela izan da adierazgarriena.  Neskak mutilak baino goizago bereizten dituzte 

"beharrezkoak” diren jarduerak (hezkuntza-ezagutzak finkatzearekin eta ezagutza gehiago 

lortzearekin lotutakoak) eta jadanik, adin batekin, “beharrezkoak ez" direnak (hala nola, kirol 

jardueraren bat egitea eta musika-tresnaren bat jotzea).  Horregatik, neska gehiagok uzten 
dituzte prestakuntzarekin edo eskolarekin zerikusirik ez duten jarduera motak mutilek baino. 

Bestalde, aipatu jarduera horiek 14 urte betea urretik hasten dituzte neskak, eta mutilek 

nerabezaroan egiten jarraitzen dute. 



Ahalduntzearen arautu gabeko denboraren edo aisialdiko arlo horretan aurkitu dira nerabeen 

eskaera nagusiak berdintasuna egoteko; izan ere, denbora gehiago eskatzen dute astean zehar 

etorkizunerako prestatzearekin zuzenean lotuta ez dauden beste jarduera batzuk egin ahal 

izateko, eta asteburuetan, mutilek ematen duten denbora bera emateko gizarte-testuingurutan. 

Laburbilduz, EAEko Emakume eta Gizonen Berdintasunaren IV. Planean ezarritako 
ahalduntze arauetako batek xedatzen duen arabera, autonomiaz eta herritartasun osoz, beren 

banakotasuna erabiltzen eta erabiliko duten pertsonak bihurtzeko gai diren neska eta mutil 

nerabeak gure gizartean egoteari buruzko ezagutzaren bat ekarri beharko bagenu, horretarako 

baldintza objektiboak daudela esan beharko genuke; zalantzarik gabe, bide horretan aurrera 

egiten ari garela, eta egon daitezkeen arazoak gaur egungo gizarte-esparruan eta esparru 

axiologikoan bideratu edo ebatziko direla. Izan ere, badirudi, nerabeek, oro har, horrela hartzen 
dutela. 

Baina, ikerketa aplikatu honek gure gizarte-egituran oso finkaturik edo erroturik dauden 

genero-jarraibideak berrets iditu, gaur egun, rol esleipen desberdinak dituzten eragileen 

aniztasun batetik etorritako mezu eta jarduerekin, eta horren ondorioz, nerabearen generoaren 

arabera, etorkizunerako aurreikuspenak ekarri ditu. 

Ikerketa honen emaitza desberdinek 14 eta 17 urte bitarteko euskal nerabeen artean dauden 
genero-desberdintasun horiei eustea ahalbidetu dute.  Dagoeneko aipatu dugun prestakuntza-

denbora arautuaren bizitasun edo goiztiartasun handiagoa arautu gabeko (aisialdia) denboraren 

gainean, gure autonomia-erkidegoko nesken artean mutilen artean baino handiagoa dena; 

denbora gutxiago izatea asteburuetan gizarte-jarduera egiteko, gizarte-harremanetan arrisku 

maila handiagoa dutelako izendatzean (eta ordezkatzean); gurasoek emakumezko nerabeek 

egiten dutenari buruzko ezagutza handiagoa izatea −amek nagusiki aipatzen duten “erne 
egotea”−; norbera zaintzeko jarduerak, apainduta egotea (irudi ona) eta elikadura kontrolatzea 

edo zaintzea, mutilek egindako ariketa fisikoaren (kirolaren) aldean, zaintzeko jarduera nagusia 

dena; bikote egonkorrarekiko fideltasun handiagoa sexu-harremanetan (mutil-laguna); edo 

prestakuntza-bidea –unibertsitarioak, gehienek aukeratutakoak, lanbide-heziketakoak- gaur 

egungo genero-bereizketari jarraitzea, horren bidez, hurrengo urtetan gure lan-merkatuak berdin 

jarraituko duela adierazten dugularik. Horiek guztiak, gure eguneroko errealitateko elementuak 
dira eta gabeziak dituzte nerabezaroan dagoeneko ezarrita dauden generoen arteko 

berdintasunari eta ahalduntzeari dagokienez.   

Argi dago gai horiek gehiago sakondu behar direla, eta ikerketa-ildo horri jarraitzera 

animatzen dugu, ikerketa honetan egindako informazio estatistikoaz eta diseinu metodologikoaz 

baliatuz, hala nola, nerabeen adinaren arabera, erantzunetan dauden aldeei begiratuta, baina 

baita ikerketa bera osatuz ere, hurbiltzeko beste teknika kualitatibo batzuen bidez. 
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ANEXO 2. CUESTIONARIO CASTELLANO. 

 

Egunon / Buenos días: 
Escucha un momento las indicaciones de la persona encargada del cuestionario. 
Gracias de antemano por participar en este estudio. 
 
 
 

1. ¿Eres chico o chica? 
 

- Chico  
- Chica  

 
2. ¿Qué edad tienes? _ _ 

 
3. ¿Dónde naciste? _______________________________ 

 
4. ¿Y tu madre donde nació? ________________________ 

 
5. ¿Y tu padre donde nació? _________________________ 

 
6. Señala todas las personas que viven en tu casa principal o en la que pasas la mayor parte del 

tiempo. 
 

- Madre    - Abuela   
- Padre    - Abuelo   
- Pareja actual de la madre   - Hermano/s (especifica cuantos sin incluirte) _ 
- Pareja actual del padre   - Hermana/s (especifica cuantos sin incluirte) _ 

 
7. ¿Puedes decirme cuáles son los estudios (finalizados) de tu PADRE y de tu MADRE? (elige 

sólo una opción) 
 

PADRE MADRE 
- Sin estudios             
- Graduado Escolar            
- Bachillerato             
- Form. Profesional            
- Universitarios            
- Ns/Nc             

 
8. ¿Tiene trabajo tu PADRE? (elige sólo una opción) 

 
- Sí   ¿En que trabaja? ________________________________________________ 

 
  - Está enfermo   

- No  → - Está jubilado   
  - Está buscando trabajo   
   - Amo de casa   →  - Siempre ha sido amo de casa        
      - Dejó de trabajar para cuidar a otras  

   personas  
- No tengo o no le veo  
- Ns/nc   

Código Centro: _ _ Código Nivel Educativo _   Código Modelo _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Y tu MADRE, ¿tiene trabajo? (elige sólo una opción) 
 

- Sí   ¿En que trabaja? _________________________________________________ 
 
  - Está enferma   

- No  → - Está jubilada   
  - Está buscando trabajo   
   - Ama de casa   →  - Siempre ha sido ama de casa       

- Dejó de trabajar para cuidar a otras 
personas  

 
- No tengo o no la veo  
- Ns/nc   

 
10. ¿Qué sabe realmente tu MADRE sobre …? (señala una casilla por cada fila) 

 
- No tengo o no la veo  

 
  

Sabe Mucho Sabe poco 
No sabe 
nada 

Ns/ 
Nc 

1. … quienes son tus amigos/as     

2. … cómo gastas tu dinero     

3. … tus problemas     

4. … tus ligues     

5. … dónde vas por la noche     
6. … qué haces en tu tiempo libre     

7. … cómo te va en el colegio     

 
11.  Y tu PADRE, ¿qué sabe realmente sobre …? (señala una casilla por cada fila) 

 
- No tengo o no le veo  

 
 

 Sabe Mucho Sabe poco 
No sabe 
nada 

Ns/ 
Nc 

1. … quienes son tus amigos/as     

2. … cómo gastas tu dinero     

3. … tus problemas     

4. … tus ligues     

5. … dónde vas por la noche     
6. … qué haces en tu tiempo libre     

7. … cómo te va en el colegio     

 



12. Cómo sabes, hay una serie de actividades que son necesarias para el buen funcionamiento de 
las casas. Señala qué hace tu madre (o pareja actual de tu padre) y qué hace tu padre (o pareja 
actual de tu madre) en casa. (señala una casilla por cada fila) 

 
- No tengo o no veo a mi madre  
- No tengo o no veo a mi padre   

 

 

 
 

Sólo la 
Madre 

Más la 
Madre que 
el Padre 

Más el 
Padre que 
la Madre 

Sólo 
el 
Padre 

Los 
dos 

Otros/as 
________ 

Ns/ 
Nc 

1. Las comidas que se han de hacer 
cada día, las decide y organiza… 

       

2. Las cuentas de la casa las lleva…        
3. La talla de mi ropa o el número que 

calzo la conoce… 
       

4. Cuando saco malas notas, me da 
más “corte” decírselo a… 

       

5. Es más fácil explicar mis 
problemas a…. 

       

6. Quién insiste más para que ayude 
hacer las cosas de casa es… 

       

7. Cuando en casa van al súper, 
quién piensa y hace la lista de lo 
que falta es… 

       

8. Las pequeñas reparaciones de 
electricidad, fontanería etc., las 
hace… 

       

9. Cuando me siento con poco ánimo 
me ayuda y me echa un cable  
para superarlo… 

       

10. Cuando se ha de avisar para que 
reparen la lavadora, la nevera, etc. 
lo hace… 

       

11. Los fines de semana las tareas de 
casa las hace… 

       

12. Quien decide dónde ir y cuando de 
vacaciones en la familia es … 

       

13. Las labores domésticas las hace  
habitualmente… 

       



13. ¿Qué es lo que sueles hacer tú en casa? (señala una casilla por cada fila) 
 

  Casi 
todos 
los días 

Más de 1 
vez a la 
semana  

Casi todas 
las 
semanas 

Una vez al 
mes  

Nunca o 
rara vez 

Ns/ 
Nc 

1. Hacer las camas de los otros       

2. Hacer tu cama       

2. Hacerte tu comida       

3. Hacer la comida para los demás       

4. Cuidar de familiares       

5. Limpiar la casa       

6. Ordenar tu cuarto.       

 
14. ¿Tienes una paga semanal? (elige sólo una opción) 
 

- Menos de 5€ a la semana  
- De 5 a 10€ a la semana  
- De 10 a 20€ a la semana  

- Sí  → ¿nos puedes decir cuánto? →   - De 20 a 30€ a la semana  
- Más de 30 € a la semana  
- Ns/Nc    
 

- No, pides según necesitas  
- No me dan paga     
- Ns/Nc     

 
15.  ¿Y quién te da la paga? 

 
- Mi madre  
- Mi padre  
- Los dos   
- Otra/s persona/s   (especificar) _____________________________________ 

 
16. ¿En qué sueles gastar el dinero que te dan en casa? (marca las que consideres) 
 

- En el transporte   En el local (lonja, …)   
- En chucherías (bollos, …)  Videojuegos    
- En ropa    Material escolar    
- En tabaco   En el saldo del móvil   
- En ir de fiesta   Invitar y/o regalar al novio/a  
- En libros, CD-s, cine, …   Ns/Nc     
- En bares, cafeterías, …  Otros   (especificar) _____________________ 

 



17. ¿Consigues dinero extra de alguna otra manera? 
 

    - ¿nos puedes decir cómo? (marca las que consideres) 
 

- Dando clases particulares   
- Entrenando, arbitrando   
- Trabajando los veranos   
- Cuidando niños/as    
- Trapicheando    
- Trabajando los fines de semana  
- Otros (especificar) ____________________________________ 

- Sí   → 
-¿nos puedes decir en qué sueles gastar este dinero extra? (marca las que 
consideres) 

 
- En el transporte  En el local (lonja, …)  
- En chucherías (bollos, …) Videojuegos   
- En ropa   Material escolar   
- En tabaco   En el saldo del móvil  
- En ir de fiesta         Invitar y/o regalar al novio/a  
- En libros, CD-s, cine, …  Ns/Nc    
- En bares , cafeterías, …  Otros (especificar) ______ 

 
- No        
- Ns/Nc  

 
18. ¿Sueles ahorrar? (elige sólo una opción) 

 
        - ¿Sueles hablar, decidir o gestionar de alguna forma estos ahorros? 
 

- Lo hago sólo/a    
- Sí  →-    - Suelo hacerlo con mi madre  

- Suelo hacerlo con mi padre  
- Suelo hacerlo con los dos  
- Suelo hacerlo con otros    (especificar) ______________ 

 
- No   
- Ns/Nc.  

 
19. ¿Qué es lo que sueles hacer en caso de que necesites comprar algo que cueste mucho dinero? 

(Por ejemplo: ordenador, motocicleta, ropa, viajes, etc.) (elige las dos opciones más 
habituales) 

 
- En casa te lo dan sin que lo tengas que pedir  
- Pedir a los dos     
- Pedir sólo a tu madre    
- Pedir sólo a tu padre     
- Ahorrar dinero     
- Trabajar para conseguir el dinero   
- Trapichear      
- Sacas dinero de tus ahorros    
- Ns/Nc      
- Otra/s cosa/s (especificar) __________________________________________________ 

 



20. En caso de que no consigas lo que quieres comprar, ¿qué sueles hacer? (elige sólo una 
opción) 

 
- Nada, siempre suelo conseguirlo  
- Nada, me aguanto y no protesto  
- Trato de conseguirlo de otro modo   
- Ns/Nc     

 
21. En caso de que trates de conseguirlo de otro modo, …(elige sólo una opción) 

 
- ¿nos puedes decir cómo? ___________________________________________________ 

 
 -Sí    

- ¿Y sueles conseguirlo? →  -A veces  
 - No    

 
- No hace falta, suelo conseguirlo   
- No trato de conseguirlo    
- Ns/Nc     

 
22. ¿Quiénes forman tu grupo de amigos o amigas? (elige sólo una opción) 

 
- Solo chicas  
- Solo chicos  
- Es mixto  
- Ns/Nc  

 
23. ¿Con que frecuencia soléis hacer las siguientes actividades dentro del grupo? (señala una 

casilla por cada fila) 
 

  
Nunca 

Raras 
veces 

Algunas 
veces 

Con 
frecuencia 

Ns/ 
Nc 

1. Ir a centros comerciales o zonas de tiendas      

2. 
Estar en la calle, en un parque u otros 

lugares públicos 
     

3. Estar en bares, cafeterías, …      

4. Ir de fiesta (discoteca, botellón, …)      

5. Participar en alguna asociación, grupo, …      

6 Practicar algún deporte      

7 Estar en el local (lonja, …)      

 
24. Cuándo hacéis algún plan en el grupo…(elige sólo una opción) 

 
- … siempre se hace lo que tú dices     
- … la mayoría de las veces te suelen hacer caso   
- … hay veces en las que se hace lo que has propuesto y otras no  
- … sólo algunas veces te toman en cuenta    
- … nunca se toma en cuenta lo que tú has propuesto   
- Ns/Nc           
 



25. Y cuando se decide hacer algo dentro del grupo que a ti no te hace gracia, tu…. (elige sólo una 
opción) 

 
- … pasas del tema y vas a lo tuyo     
- … intentas que cambien de idea     
- … expresas que no te hace gracia pero les sigues la corriente   
- … siempre haces lo que los demás dicen    
- Ns/Nc          

 
26. En caso de que trates de que el grupo de amigos o amigas cambie de idea, …  (elige sólo una 

opción) 
 

- ¿nos puedes decir cómo? ____________________________________________________ 
 

 -Sí    
- ¿Y sueles conseguirlo?→  -A veces  

  - No    
- Voy a lo mío   
- Sigo la corriente  
- Ns/Nc   

 
27. De tu grupo de amigos o amigas: (señala una casilla por cada fila) 

 
 

 Nadie 
Menos de 
la mitad 

En torno a 
la mitad 

Más de 
la mitad 

Todos 
Ns/
Nc 

1. ¿Cuántos/as participan en actividades 
deportivas? 

      

2. ¿Cuántos/as participan en actividades 
no deportivas? (asociación, grupos, …) 

      

3. ¿Cuántos/as han tenido relaciones 
sexuales? 

      

4. ¿Cuántos/as participan en las tareas 
del hogar? 

      

5. ¿Cuántos/as tienen pareja?       

 
28. ¿Qué es lo que sueles hacer al salir de clase? (señala una casilla por cada fila) 
 

 
 

Casi 
todos 
los días 

Más de 1 
vez a la 
semana  

Casi todas 
las 
semanas 

Una vez 
al mes 

Nunca 
o rara vez  

Ns/ 
Nc 

1. Estudiar o hacer los deberes de 
clase 

      

2. Escuchar música       

3. Realizar algún deporte       

4. Otras actividades físicas (bailar, 
patinar, ...) 

      

5. Dar paseos       

6. Voluntariado (monitor/a, participar 
en una asociación, ...) 

      



 
 

 
Casi 
todos 
los días 

Más de 1 
vez a la 
semana  

Casi todas 
las 
semanas 

Una vez 
al mes 

Nunca 
o rara vez  

Ns/ 
Nc 

7. Estar en Internet, videojuegos, etc.       

8. Estar con lo/as amigos/as       

9. Estar con el novio / la novia       

10 Acudir a espectáculos (cine, 
deportivo, musical, teatro, …) 

      

11. Colaborar en las tareas domésticas       

12. Extraescolares (idiomas, tocar un 
instrumento, …) 

      

13. Ir de tiendas, de compras       

14. Leer       

15. Sin hacer nada       

16.  Ver televisión       

17. Otra actividad (especificar) ___ 
__________________________ 

      

 
29. De las actividades señaladas antes, ¿hay alguna que realizabas antes y que ahora no realizas? 
 

- Sí  → ¿Nos puedes decir por qué ahora no la/s realiza/s? (pasa al siguiente cuadro y 
marca las que consideres) 

 
- No    
- Ns/Nc  

 

 
¿Cuál es la principal razón por la 
que ahora no la practicas? 

Actividad 1 
______________ 

Actividad 2 
____________ 

Actividad 3 
_____________ 

1. No hay infraestructuras para ello.    

2. No sirve para tu futuro.    

3. Han cambiado tus gustos.    

4. No tienes motivación para seguir.    
5. Tienes otras obligaciones.    

6. Porque no me sentía cómodo/a.    

7 Porque se metían conmigo.    

8. Otra razón (especificar) 
____________________________ 

   



30. ¿Hay alguna actividad a la que te gustaría dedicar más tiempo y no puedes? (elige sólo una 
opción) 

 
        - ¿Nos puedes decir cuál? ___________________________________ 

    _______________________________________________________ 
- Sí  → 

- ¿Cuál es la razón por la que no le dedicas más tiempo?____ 
________________________________________________________ 

 
- No         
- Ns/Nc  

 
31. Cuando sales con tus amigos o amigas los fines de semana, ¿cuál es tu hora de llegada? 

 
- Antes de las 10 de la noche   
- Entre las 10 y las 12 de la noche  
- Entre la 1 y las 3 de la madrugada  
- Mas tarde de las 3 de la madrugada  
- No tengo hora de vuelta   
- No salgo con mis amigos/as   
- Ns/Nc     

 
32. ¿Te gustaría salir hasta más tarde y no puedes?  

 
- No tengo hora de vuelta   
- No salgo con mis amigos/as   

 
- ¿Qué es lo que sueles hacer para poder llegar más tarde? (elige sólo 
una opción) 

 
- Negocias con tu madre   
- Negocias con tu padre   
- Negocias con los dos    
- Haces lo que te da la gana  
- Obedeces lo que te dicen   
- Siempre acabas discutiendo  
- Ns/Nc     
- Otras (especificar) _______________________________________ 

- Sí  →  
- ¿Por qué crees que no te dejan salir hasta más tarde? (elige sólo una 
opción) 

 
- … porque todavía eres muy joven  
- … por tu propia seguridad  
- … porque no se fían de ti   
- … porque estás castigado/a  
- … porque no sabes negociar   
- … porque no sacas buenas notas   
- Ns/Nc      
- Otras (especificar) __________________________________ 

 
- No  → - ¿nos puedes decir por qué? ________________________________ 
- Ns/Nc  

33. Valora de 1 a 10, siendo 1 lo menos importante y 10 lo más, la importancia que tienen para ti 
los siguientes aspectos de la vida. (señala una casilla por cada fila)  



 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Esforzarte para sacar buenas notas           

2. Pasarlo bien           

3. Ser atractivo/a           

4. Ser independiente           
5. Estar interesado/a por lo que te rodea           

6. Ser amigo/a de tus amigos/as           

7. Ser educado/a           

8. Ser responsable           

9. Tener respeto por los demás           

10 Tener curiosidad           

11. Cuidado de las personas queridas           

 
34. ¿Cómo te imaginas cuando seas una persona adulta? Ordena lo que es más importante para tu 

proyecto de vida según los aspectos que se ponen a continuación, siendo, de nuevo, 1 lo 
menos y 10 lo mas importante. (señala una casilla por cada fila) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. … con éxito en el trabajo           

2. … teniendo pareja y niños/as           

3. … viviendo solo/a o con los/as amigos/as           

4. … viviendo con una pareja           

5. 
… teniendo tu propio sueño y esforzándote 
en conseguirlo 

          

6. … ganando mucho dinero           

7. … manteniendo los mismos amigos/as           

 
35. Indica en qué medida estás de acuerdo o no con las siguientes frases. (señala una casilla por 

cada fila)  
 

 
 

Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Ns/ 
Nc 

En el grupo de amigos y amigas      
 Sientes que gustas a las/os demás      

 Si fueses diferente tendrías más 
amigos/as 

     

 No eres tan popular como otra gente 
de tu edad 

     



 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Ns/ 
Nc 

En la familia      

 Tu familia cree que tendrás éxito      

 
Sientes que les decepcionas si no 
haces lo que esperan de ti 

     

 Está orgullosa de cómo eres      

En el colegio/instituto      

 
Los profesores y las profesoras te 
toman en cuenta 

     

 En el aula respetan tu turno de palabra      

 
Cuando vas por los pasillos vas 
tranquilo/a 

     

 
36. ¿Qué estudios tienes intención de realizar? (elige una opción) 

 
- De Formación Profesional   → ¿Cuál? _____________________________________ 
- Universitarios   →¿Cuál? ______________________________________ 
- No pienso seguir estudiando  → ¿Y qué piensas hacer? ________________________ 
- Ns/Nc    
- Otros    (especificar) ___________________________________ 

 
37. ¿En qué profesión te gustaría trabajar?______________________________________________ 

 
38. ¿Hasta dónde te gustaría llegar? (elige una opción)? 

 
- A ser jefa/e.       
- A tener alguna responsabilidad, sin llegar a ser jefa/e  
- A ser un/a trabajador/a más.     
- No pienso trabajar       
- Ns/Nc       

 
39. Por cierto, ¿haces algo para cuidarte? (elige sólo una opción) 

 
- … cuido (me controlo) lo que como  
- … hago dieta      
- … hago ejercicio físico (deporte)   

- Sí  → ¿nos puedes decir cómo?→      - … uso anticonceptivos   
(marca las que consideres)       - … cuidas tu imagen    

- … otras (especificar) _____________________ 
 

- No  → ¿nos puedes decir por qué no?_________________________________ 
- Ns/Nc  

 
40. ¿Tienes alguna preocupación con respecto a tu salud?  

- Sí  
- No  
- Ns/Nc  



41. En caso de tenerla, ¿eres tú la persona responsable de cuidarte? (elige sólo una opción) 
 

- No tengo ningún problema de salud  
- Sí, yo sólo/a      

- Con tu madre   
- Con tu padre    

- Sí, pero con alguien más  → ¿con quién? →   - Con los dos    
- Con un/a amigo/a   
-Con otra/s persona/s  ____ 

 
- No  → ¿nos puedes decir quién lo hace? ______________________________ 
- Ns/Nc  

 
42. ¿Puedes decirnos quién decide tu forma de vestir (ropa, pelo, …)? (marca las que consideres) 

 
- Solo/a    
- Con tu madre   
- Con tu padre   
- Con los amigos   
- Con las amigas   
- Con la pareja   
- Con otras personas  → (especificar) _________________________________ 
- Ns/Nc    

 
43. Ahora nos gustaría saber si tienes o has tenido pareja, novio o novia. 

 
- Sí  
- No  
- Ns/Nc  

 
44. Responde si estás de acuerdo o no con las siguientes frases. (señala una casilla por cada fila) 
 

  
Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 

Ns/ 
Nc 

1. Sentir celos es normal cuando se está enamorado/da.      

2. 
Cuando se tiene pareja es lo más importante, la cuadrilla (los 
amigos y las amigas) deja de tener tanta importancia. 

     

3. 
Es importante mostrarte como eres para que la pareja 
funcione. 

     

4. 
Para evitar conflictos es mejor ponerse la ropa que le agrada 
a tu pareja. 

     

5. 
Es normal mirar el móvil de tu pareja si piensas que te está 
“poniendo los cuernos”. 

     

6. 
No es necesario renunciar a lo que tú crees aún cuando 
estés enamorado/a. 

     

7. Si tuvieras familia, dejarías el trabajo y te quedarías en casa.      

 



45. Ahora nos gustaría conocer algo sobre tu sexualidad. Es … (marca las que consideres) 
 

- … algo en lo que no piensas en estos momentos  
- … pienso en ello, pero no lo práctico       
- … lo práctico conmigo mismo/a        
- … lo práctico con otros/as personas        
- … lo práctico a través de internet        → - ¿y qué haces habitualmente?___ 

______________________________ 
 

46. ¿Mantienes relaciones sexuales? (marca las que consideres) 
- No mantengo ningún tipo de relación.      
- Sí, mantengo relaciones sexuales con penetración   
- Sí, mantengo relaciones sexuales sin llegar a la penetración  
- Sí, besos, caricias, … con otra persona    
- Ns/Nc        

 
47. ¿Con quién mantienes relaciones sexuales? (marca las que consideres) 
 

- No mantengo ningún tipo de relación      
- Con una pareja estable (novio/a) de otro sexo     
- Con una pareja estable (novio/a) de tu mismo sexo   
- Con otra persona conocida de otro sexo    
- Con otra persona conocida de tu mismo sexo    
- Con otras personas conocidas de otro sexo    
- Con otras personas conocidas de tu mismo sexo   
- Con personas poco o recién conocidas de otro sexo   
- Con personas poco o recién conocidas de tu mismo sexo  
- Ns/Nc.        
 

48. En caso de haber tenido relaciones sexuales con penetración, ¿a qué edad comenzaste? (elige 
sólo una opción) 

 
- No he tenido relaciones sexuales con penetración  16 años   
- Menos de 14 años      17 años   
- 14 años        18 años   
- 15 años        Ns/Nc   

 
49. Cuando mantienes relaciones sexuales con penetración, ¿utilizas tú o tu pareja algún método de 

prevención? 
 

- No he tenido relaciones sexuales con penetración    
- No utilizamos ningún método de prevención     

 
       -Píldoras (pastillas anticonceptivas)   
       - Aro (método anticonceptivo)   
       - Preservativos    

- Sí utilizo  → ¿Nos puedes decir cuál? →       - Espuma o spray espermicida  
  (marca las que consideres)             - Píldora del día después   

- “Marcha atrás”    
- Algún otro método   __________ 
- No estoy seguro o no estoy segura   

- Ns/Nc  



50. ¿Alguna vez has mantenido relaciones sexuales (con penetración o sin ella) más allá de tu 
voluntad? (elige sólo una opción) 

 
- No he mantenido ningún tipo de relación sexual     
- No, nunca he mantenido relaciones sexuales contra mi voluntad   

 
- …porque mis amigos/as me lo aconsejaron  
- … porque a mi pareja le apetecía    
- … por miedo a que me abandonara   

Sí  → ¿nos puedes decir por que?→ - … porque la otra persona te convenció   
(marca las que consideres) - … porque no pudiste convencerla   

- …por no quedar mal delante de los demás   
- otras razones: _____________________________ 

- Ns/Nc     
 

51. ¿Alguna vez te sientes molestado o molestada por referencias a tu cuerpo? (elige sólo una 
opción) 

 
- Sí  → ¿nos puedes decir …? (pasa al siguiente cuadro y marca las que 

consideres)) 
 

 
- No   
- Ns/Nc  

 

¿ … por quién o quiénes? 
¿… por qué te sientes molestado/a? 
(comentarios, tocamientos, …) 

… y ante esto, ¿qué sueles hacer? 
(te callas, se lo cuentas a alguien, 
te defiendes, ...) 

- … por tu pareja actual  ____________________________ __________________________ 

- … por una pareja que tuviste  ___________________________ __________________________ 

- … por personas adultas en el colegio  ___________________________ __________________________ 

- … por compañeros  en el colegio  ___________________________ __________________________ 

- … por compañeras en el colegio  ___________________________ __________________________ 

- … por tu padre en casa  ___________________________ __________________________ 

- … por tu madre en casa  ___________________________ __________________________ 

- … por tu/s hermanos/as  en casa  ___________________________ __________________________ 

- … por otros familiares  ___________________________ __________________________ 

- … por desconocidos en la calle  ___________________________ __________________________ 

- … por otras personas __________  ___________________________ __________________________ 



52. Ya por último, ¿qué es lo que tú piensas sobre las siguientes frases? (elige una casilla por 
cada fila). 

 
 

 
Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Ns/ 
Nc 

1. Es mejor ir a rollos que empezar en serio con alguien.      

2. Cuando se tiene relaciones sexuales se disfruta más 
cuando se está enamorado/a. 

     

3. Para poder ligar hay que provocar.      

4. Si vas a rollos con alguien prefieres no salir en serio con 
esa persona. 

     

5. Si tienes oportunidad de liarte con alguien no lo “dejarás 
escapar”, aunque no tengas ganas de liarte. 

     

6. Un chico es más valorado cuanto más liga.      

7. Un chico es más criticado cuanto más liga.      

8. Una chica es más valorada cuanto más liga.      

9. Una chica es más criticada cuanto más liga.      

10. Cuando te gusta una persona hay que ser lanzado o 
lanzada, si no, eres un estrecho o una estrecha. 

     

11. Si una persona te gusta mucho, quedas con esa persona 
sólo para enrollarte, aunque a ti te gustaría tener algo más. 

     

 
53. Si deseas reseñar alguna otra cuestión no recogida en este cuestionario: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 



ANEXO 3. CUESTIONARIO EUSKERA. 

 

Egunon:  
Entzun, arren,arreta guztiarekin galdetegiaren arduradunak emandako oharrak. Eskerrikasko, aldez 
aurretik, azterketan parte hartzeagatik. 
 
 
 
 

1. Neska edo mutila zara? 
 

- Mutila  
- Neska  

 
2. Zein da zurea adina? _ _ 

 
3. Non jaio zinen? _________________________________ 

 
4. Eta zure ama, non jaio zen?________________________ 

 
5. Eta zure aita, non jaio zen?_________________________ 

 
6. Adieraz ezazu zure etxe nagusian edo denbora gehien pasatzen duzun etxean bizi den jendea. 

 
- Ama      - Amona   
- Aita       - Aitona   
- Amaren egungo bikotea   - Anaiak/nebak (zehaztu zenbat zure burua  

kontutan hartu gabe) __ 
- Aitaren egungo bikotea     - Ahizpak/arrebak (zehaztu zenbat zure  

burua kontutan hartu gabe) _ 
 

7. Esan al dezakezu zeintzuk diren zure AITAK eta AMAK (burututa) dituzten ikasketak?(hautatu 
ezazu aukera bakarra) 
 

  AITA     AMA 
- Ikasketarik gabe            
- Eskola graduatua            
- Batxilergoa             
- Lanbide-heziketa            
- Unibertsitarioa            
- Ed/Ee             

 

Zentroaren kodigoa: _ _ Hezkuntza mailaren kodigoa _  Modeloaren kodigoa _ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Zure AITAK, ba al du ordaindutako lanik? (hautatu ezazu aukera bakarra) 
 

- Bai   Zertan egiten du lan? _____________________________________________ 
 
  - Gaixorik dago   

- No  - Jubilaturik dago   
  - Lana bilatzen ari da  
   - Etxeko gizona   �  - Beti izan da etxeko gizona  
      -Lan egiteari utzi zion besteak zaintzeko 
 

- Ez daukat aita edo ez dut ikusten  
- Ed/ee     

 
9. Eta zure AMAK, ba al du ordaindutako lanik?(hautatu ezazu aukera bakarra) 

 
- Bai   Zertan egiten du lan? _____________________________________________ 

 
  - Gaixorik dago   

- No  -Jubilaturik dago   
  - Lana bilatzen ari da  
  - Etxekoandre  �  - Beti izan da etxeko andre  

- Lan egiteari utzi zion besteak zaintzeko 
 

- Ez daukat ama edo ez duk ikusten   
- Ed/Ee  

 
10. Zer daki benetan zure AMAK …? (seinala ezazu laukitxo bana lerroko) 

 
- Ez daukat ama edo ez dut ikusten   

 

  Asko daki Gutxi daki 
Ez daki 
ezer ere 
ez 

Ed/ 
Ee 

1. … zure lagunak nortzuk diren     

2. … zure dirua nola gastatzen duzun     

3. … zure arazoak     

4. … zure ligeak     

5. … nora zoazen gauetan     

6. 
… zure denbora librean zer egiten  
duzun 

    

7. … nola doakizun eskolan     

 



11.  Eta  zure AITAK, zer daki benetan honako gauzei buruz …(seinala ezazu laukitxo bana 
lerroko) 
 

- Ez daukat aita edo ez dut ikusten  
 

  Asko daki Gutxi daki 
Ez daki 
ezer ere 
ez 

Ed/ 
Ee 

1. … zure lagunak nortzuk diren     

2. … zure dirua nola gastatzen duzun     

3. … zure arazoak     

4. … zure ligeak     

5. … gauetan nora zoazen     

6. 
… zure denbora librean zer egiten 
duzun 

    

7. … nola doakizun eskolan     

 
12. Dakizun bezala, etxeko funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren zenbait aktibitate 

daude.Adieraz ezazu zer egiten duen amak (edo aitaren egungo bikoteak) eta zer aitak (edo 
amaren egungo bikoteak) etxean. (seinala ezazu laukitxo bana lerroko) 

 
- Ez daukat aita edo ez dut ikusten  
- Ez daukat ama edo ez dut ikusten   

  
Amak 
bakarrik 

Amak 
gehiago 
aitak baino 

Aitak gehiago 
amak baino 

Aitak 
bakarrik 

Biek 
Besterik 
______ 

Ed/ 
Ee 

1. 
Egunero egin behar diren 
jatorduak erabaki eta 
antolatzen ditu … 

       

2. 
Etxeko kontuak eramaten 
ditu… … 

       

3. 
Arroparen zein oinetakoen 
neurriak ezagutzen ditu … 

       

4. 
Nota txarrak ateratzen 
dituzunean “korte” gehiago 
ematen dizu kontatzea … 

       

5. 
Errazagoa da arazoak 
azaltzea … 

       

6. 
Etxeko lanak egin ditzazun 
gehiago tematzen dena … 

       

7. 

Etxeko erosketak egin 
behar direnean , zerrenda 
pentsatu eta egiten duena 
… 

       

8. 
Etxeko elektrizitate, 
iturgintza lanak etab. egiten 
dituena … 

       

9. 
Triste nagoenean lagundu 
eta arazoa gainditzeko 
laguntza ematen didana … 

       



10. 
Garbigailua, izozgailua 
etab. konpontzeko 
abisatzen duena … 

       

11. 
Asteburuetan etxeko lanak 
egiten dituena … 

       

12. 
Etxekoak oporretan 
bazoazte, nora zoazten eta 
noiz, erabakitzen duena … 

       

13. 
Normalean etxeko lanak 
egiten dituena ...… 

       

 
13. Zer da zuk egiten duzuna etxean? (seinala ezazu laukitxo bana lerroko) 

 

  
Ia egun 
guztietan 

Astean 
baten 
baino 
gehiagotan 

Ia aste 
guztietan 

Hilean 
baten 

Inoiz ere 
ez edo 
oso 
gutxitan 

Ed/ 
Ee 

1. Besteen oheak egin.       

2. Zure ohea egin       

2. Zure janaria egin.       

3. Etxekoen janaria egin.       

4. Etxekoak zaindu.       

5. Etxea garbitu.       

6. Zure logela ordenatu.       

 
14. Asteko “pagarik” ba al duzu?(hautatu ezazu aukera bakarra) 

 
  - Astean 5€ baino gutxiago  
  - Astean  5-10€ artean   

-Bai  � Esan al diezakeguzu →  - Astean 10-20€ artean   
zenbatekoa den?    - Astean 30 € baino gehiago  

  - Ed/Ee     
 

- Behar duzunaren arabera eskatzen duzu  
- Ez didate pagarik ematen    
- Ed/Ee      
 

15. Eta nork ematen dizu “paga”? 
 

- Nire amak   
- Nire aitak   
- Biek    
- Beste pertsona batzuk   (zehaztu) ______________________________________ 

 



16. Zertan gastatzen duzu gurasoek emandako dirua?(marka itzazu kontsideratzen dituzunak)  
 

- Garraioan   - Lokalean   
- Txutxerietan (bolloak…)  - Bideojokoetan   
- Arropan    - Eskolako materialean  
- Tabakoan   - Mugikorraren saldoan  
- Juergatan   - Bikotea gonbidatzen edo zerbait oparitzen  
- Kafetegietara edo tabernetara joaten  - Ed/Ee   
- Liburuetan, zinean, CD-etan …    - Besterik (zehaztu) ___________ 

 
17. Aparteko dirurik lortzen al duzu, bestelako moduren batera? 

 
- Esan al diezakeguzu nola? (marka itzazu kontsideratzen 
dituzunak) 

 
- Klase partikularrak emanez   
- Entrenatzen, arbitratzen   
- Udan lan eginez    
- Umeak zainduz    
- Trapitxeetan    
- Asteburuetan lan eginez   
- Besterik(zehaztu) ___________________________________ 

 
-  Bai  → 

- Esan al diezakeguzu zertan gastatzen duzun irabazitako diru hau? 
(marka itzazu kontsideratzen dituzunak) 

 
- Garraioan  - Lokalean   
- Txutxerietan(bolloak…)  - Bideojokoetan  
- Arropan    - Eskolako materialean 
- Tabakoan    - Mugikorraren saldoan 
- Juergatan    - Bikotea gonbidatzen edo  

zerbait   
- Kafetegietara edo tabernetara joaten  -Ed/Ee  
- Liburuetan, zinean, CD-etan …   - Besterik (zehaztu) __ 

 
- Ez   
- Ed/Ee  
 

18. Aurrezten al duzu?(hautatu ezazu aukera bakarra) 
 

- Gurasoekin aurrezkiez hitz egin, erabaki edo, nolabait, kudeatu 
egiten al dituzu? 
 

- Bai �   -  Ez, bakarrik egin ohi dut   
- Bai, amarekin egin ohi dut  

    - Bai, aitarekin egin ohi dut  
- Bai, biekin egin ohi dut  
- Bai, beste batzuekin   (zehaztu) _________ 

 
 

- Ez  
- Ed/Ee  

 



19. Zer da egiten duzuna garestia den zerbait erosi behar duzunean? (Adibidez: ordenagailua, 
motozikleta, arropak, bidaia etab.) (hautatu ohikoak diren bi aukera ) 

 
- Zure gurasoek eskatu gabe ematen dizute   
- Biei eskatzen diezu     
- Amari bakarrik eskatzen diozu    
- Aitari  bakarrik eskatzen diozu    
- Dirua aurreztu      
- Dirua lortzeko lan egin      
- Trapitxeatu      
- Zure aurrezkietatik dirua ateratzen duzu   
- Ed/Ee       
- Besterik (Zehaztu) _________________________________ 

 
20. Erostea nahi duzun hori lortzen ez duzunean, zer da egiten duzuna? (hautatu ezazu aukera 

bakarra) 
 

- Ezer ere ez, beti lortzen dut nahi dudana.     
- Ezer ere ez, agoantatu egiten naiz eta ez dut protestatzen.  
- Beste moduren batetara lortzen saiatzen naiz.    
- Ed/Ee        

 
21. Beste moduren batetara lortzen saiatzen zaren kasuan …(hautatu ezazu aukera bakarra) 

 
- -Esan al diezakeguzu nola?______________________________________________ 

 
     - Bai    

-Eta lortzen al duzu?�  - Batzuetan  
     - Ez   
 

- -Ez dago beharrizanik, beti lortu ohi dut.   
- -Ez naiz lortzen saiatzen.     
- -Ed/Ee      

 
22. Nortzuk osatzen dute zure lagun taldea?(hautatu ezazu aukera bakarra) 
 

- Neskek soilik  
- Mutilek soilik  
- Mixtoa da  
- Ed/Ee   

 
23. Nolako maiztasunarekin egiten dituzu ondorengo ekintzak talde barruan? (seinala ezazu 

laukitxo bana lerroko)  
 

  
Inoiz 
ere ez 

Oso 
gutxitan 

Noizean 
behin 

Askotan Ed/Ee 

1. 
Gune komertzialetara edo dendak dauden 
lekuetara joan 

     

2. Kalean, parkean edo leku publikoetan egon      

3. Kafetegietan,tabernatan… egon      

4. Juergak bota (diskotekara joan, botelloia …)      

5. Elkarte edo talderen baten parte hartu      



6. Kirolen bat praktikatu      

7. Lokalean egon      

 
24. Taldean planen bat egiten duzuenean …(hautatu aukera bakarra) 

 
- … beti egiten da zuk esandakoa      
- … gehienetan zuk esandakoa egiten da     
- … batzuetan zuk proposatutakoa egiten da eta beste batzuetan ez  
- … batzuetan, soilik, hartzen zaituzte kontutan    
- … inoiz ez da hartzen kontutan zuk proposatutakoa    
- Ed/Ee            

 
25. Eta taldean, zuri gustatzen ez zaizun zerbait egitea erabakitzen denean, zuk … (hautatu ezazu 

aukera bakarra) 
 

- … paso egiten duzu eta zurera zoaz    
- … plana aldatu dezaten saiatzen zara    
- … ideia ez zaizula gustatzen adierazten duzu baina  

 besteen arabera jokatzen duzu     
- … beti egiten duzu besteek esandakoa    
- Ed/Ee          

 
26. Lagun taldeak ideiaz aldatu dezan saiatzen zaren kasuan … (hautatu ezazu aukera bakarra) 

 
- Esan al diezakeguzu nola?_______________________________________________ 

 
    - Bai   

 - Eta lortzen al duzu?�    - Batzuetan  
         -Ez   

 
- Nirera noa   
- Korrontea jarraitzen dut  
- Ed/Ee.    

 
27. Zure lagun taldeari buruz: (seinala ezazu laukitxo bana lerroko) 

 

  
Inork 
ere ez 

Erdiak 
baino 
gutxiagok 

Erdiak 
gutxi 
gora 
behera 

Erdiak 
baino 
gehiagok 

Guztiek 
Ed/
Ee 

1. 
Zenbatek hartzen dute parte kirol 
ekintzetan? 

      

2. 
Zenbatek hartzen dute parte kirola ez 
den ekintzetan?(elkarte, talde …) 

      

3. Zenbatek dituzte harreman sexualak?       

4. 
Zenbatek hartzen dute parte etxeko 
lanetan? 

      

5. Zenbatek daukate bikotea?       

 



28. Zer da klasetik irtetean egiten duzuna,gehienetan? (seinala ezazu laukitxo bana lerroko) 
 

  
Ia 
egunero 

Astean 
baten 
baino 
gehiago 

Ia astero 
Hilean 
baten 

Inoiz ere 
ez edo 
oso 
gutxitan 

Ed/ 
Ee 

1. Ikastera edo klaseko lanak egitera       

2. Musika entzutera       

3. Kirolen bat praktikatzera       

4. 
Beste aktibitate fisikoren batetara 
(dantza egin, patinatu …) 

      

5. Paseoak ematera       

6. 
Boluntariotzara (monitoritza, 
elkarteren batetan parte hartu …) 

      

7. 
Teknologiara: Internet, bideojokoak 
etab. 

      

8. Lagunekin egotera.       

9. Bikotearekin egotera       

10. 
Ikuskizunetara joatera (zinea, 
kirola, musika, antzerkia, …) 

      

11. Etxeko lanetan parte hartzera       

12. 
Eskolaz kanpoko jardueratara 
(hizkuntzak, instrumenturen bat jo ) 

      

13. 
Dendetara joatera, erosketak 
egitera 

      

14. Irakurtzera       

13. Ezer egin gabe egotera.       

14. Telebista ikustera.       

15. Besterik(zehaztu) _____________       

 
29. Arestian aipatutako ekintzetatik, lehen egin eta orain egiten ez duzunik ba al dago? 

- Bai  → Esan al diezakeguzu zergatik orain ez duzun egiten? (hurrengo 
koadrora igaro eta marka itzazu kontsideratzen dituzunak) 

- Ez  

 
Zein da orain ez praktikatzearen 
arrazoia? 

1 Aktibitatea 
_______________ 

2 Aktibitatea 
_____________ 

3 Aktibitatea 
_____________ 

1. Ez dago azpiegiturarik.    

2. Ez dauka etorkizunik.    

3. Zure zaletasunak aldatu egin dira.    

4. Ez duzu jarraitzeko motibaziorik.    

5. Beste ardura batzuk dituzu.    

6. Ez zinelako gustura sentitzen .    

7. 
Beste guztiak zurekin sartzen 
zirelako. 

   

8. Besterik(zehaztu) ____________    



- Ed/Ee  
 

30. Denbora gehiago zuzenduko zeniokeen aktibitaterik eta denborarik zuzendu ezin diezaiokezun 
aktibitaterik ba al dago?(hautatu ezazu aukera bakarra) 

 
-Zein den esan al diezakeguzu? ___________________________ 

- Bai → 
- Zein da denbora gehiago ez zuzentzearen arrazoia? 
_______________________________________________________ 

 
- Ez   
- Ed/Ee  

 
31. Zure lagunekin arratsaldez edo gauez irteten zarenean asteburuetan, zein izan ohi da etxera 

beranduen bueltatzeko ordua? (hautatu ezazu aukera bakarra)  
 

- 10ak baino goizago.    
- 10-12 bitartean.     
- Goizaldeko 1-3 bitartean.    
- Goizaldeko 3k baino beranduago.   
- Ez daukat bueltarako ordutegirik   
- Ez naiz nire lagunekin irteten .  
- Ed/Ee.      

 
32. Beranduago arte irtetea gustatuko litzaizuke eta ezin duzu?  

- Ez daukat bueltarako ordutegirik   
- Ez naiz lagunekin irteten    

 
- Zer da beranduago itzultzeko egiten duzuna? (hautatu aukera 
bakarra) 
- Amarekin negoziatzen duzu   
- Aitarekin negoziatzen duzu   
- Biekin negoziatzen duzu   
- Nahi duzuna egiten duzu   
- Esaten dizutena betetzen duzu  
- Beti bukatzen duzu liskarrean   
- Ed/Ee     
- Besterik(zehaztu) ____________________________________ 

- Bai →  
- Zergatik uste duzu ez dizutela beranduago itzultzen uzten? (hautatu 
aukera bakarra) 
 
- Oraindik gazteegia zarelako   
- Zure segurtasunagatik   
- Ez direlako zutaz fidatzen   
- Zigorturik zaudelako     
- Ez dakizulako negoziatzen   
- Ez dituzulako nota onak ateratzen   
- Ed/Ee      
- Besterik(zehaztu) ____________________________________ 

 
- Ez  →esan al diezakeguzu zergatik?__________________________________ 
- Ed/Ee   



33. Baloratu 1etik 10era, 1 izanik garrantzi gutxien duena eta 10 garrantzi gehien, bizitzako 
ondorengo gaiek zuretzat daukaten garrantzia. (seinala ezazu laukitxo bana lerroko) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Nota onak lortzeko esfortzatzea           

2. Ondo pasatzea           

3. Erakargarria izatea           

4. Independentea izatea           

5. 
Inguratzen zaituenarekiko interesa 
izatea 

          

6. Lagun ona izatea.           

7. Ongi hezia izatea           

8. Arduratsua izatea           

9. Besteenganako errespetua izatea           

10 Jakin nahia izatea           

11. Maite dituzun pertsonen zaintza           

 
34. Nola imajinatzen zara heldua zarenean? Baloratu zure bizitza proiekturako  garrantzitsua dena 

ondoren aurkezten diren gaien arabera, 1 izanik garrantzia gutxien duena eta 10 gehien, 
berriro ere. (seinala ezazu laukitxo bana lerroko) 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. ...arrakastarekin lanean           

2. … bikotearekin eta umeekin           

3. … bakarrik bizitzen edota lagunekin           

4. … bikotearekin bizitzen           

5. … amets propioa izanik berau lortzen saiatzen           

6. … diru asko irabazten           

7. …betiko lagunak izaten jarraituz           

 
35. Adieraz ezazu ze neurritan zauden ados ondoren aurkezten diren baieztapenekin. (seinala 

ezazu laukitxo bana lerroko)  
 

  Guztiz ados Ados 
Desa
dos 

Guztiz 
desados 

Ed/Ee 

Lagun-taldean.      

 Besteen gustukoa zarela sentitzen duzu      

 
Ezberdina izango bazina lagun gehiago izango 
zenituzke. 

     

 
Ez zara zure adineko beste batzuen besteko 
ezaguna. 

     



 
Familian.      

 Zure gurasoek arrakasta izango duzula uste dute.      

 
Gurasoak dezepzionatuko dituzula sentitzen duzu 
beraiek esperotakoa egiten ez baduzu. 

     

 Arro daude zutaz zaren bezalakoa izateagatik.      

Eskolan/Institutuan.      

 Irakasleek kontutan hartzen zaituzte.      

 Klasean hitz egiteko zure txanda errespetatzen dute.      

 Pasilloetatik zoazenean lasai zoaz.      

 
36. Ze ikasketa burutzeko asmoa duzu? (hautatu aukera bat) 

 
- Lanbide heziketa  → Zein? ______________________________________ 
- Unibertsitarioak   →Zein? ______________________________________ 
- Ez daukat ikasten jarraitzeko asmorik →Eta zer egiteko asmoa duzu?______ 

         _____________________________ 
- Ed/Ee    
- Besterik    (zehaztu) ________________________________________ 

 
37. Ze lanbidetan lan egitea gustatuko litzaizuke ?_______________________________________ 
 
38. Norarte heltzea gustutako litzaizuke, zure lanbidean? (hautatu aukera bakarra) 

 
- Nagusia izatera      
- Nagusia izatera heldu gabe, ardura mailaren bat izatera  
- Langile soil bat izatera     
- Ez daukat lan egiteko asmorik    
- Ed/Ee       

 
39. Zure burua zaintzeko zerbait egiten al duzu? (hautatu aukera bakarra) 

 
-… jaten dudana zaintzen dut(kontrolatu)  

-… dieta egiten dut   
- Bai � esan al diezakeguzu nola? → -… ariketa fisikoak egiten ditut  
(marka itzazu kontsideratzen dituzunak ) -… neurri antisorgailuak hartzen ditut  

-… zure itxura zaintzen duzu.   
-… besterik(zehaztu)__________________ 

 
 

- Ez  � esan al diezakeguzu zergaitik ez?______________________________ 
- Ed/Ee  

 
40. Zure osasunarekiko kezkaren bat ba al duzu? 

 
- Bai  
- Ez  
- Ed/Ee  

 



41. Horrela izanik, zu zeu al zara zure burua zaintzeko arduraduna? (hautatu aukera bakarra) 
- Ez daukat inolako osasun arazorik   
- Bai, nik neuk zaintzen dut nire burua.   

 
- Zure amarekin   

- Zure aitarekin   
- Bai, baina norbaitekin gehiago �  - Biekin    

- Lagunen batekin  
- Beste norbaitekin(zehaztu) ___________ 

 
- Ez  �  Esan al diezakeguzu nork egiten duen?___________________________ 
- Ed/Ee  

 
42. Esan al diezakeguzu norekin erabakitzen duzun zure janzteko modua (arropa, ilea…)? (marka 

itzazu kontsideratzen dituzunak) 
 

- Bakarrik    
- Amarekin   
- Aitarekin   
- Mutil lagunekin   
- Neska lagunekin   
- Bikotearekin   
- Beste pertsona batzuekin  � (zehaztu)____________________________________ 
- Ed/Ee    

 
43. Orain, bikotea duzun edo izan duzun jakitea gustatuko litzaiguke. 
 

- Bai  
- Ez  
- Ed/Ee.  

 
44. Erantzun ados zauden edo ez, ondorengo esaldiekin. (seinala ezazu laukitxo bana lerroko)  
 

 
 

Guztiz 
desados 

Desados Ados 
Guztiz 
ados 

Ed/Ee 

1. Jeloskor sentitzea normala da maiteminduta zaudenean.      

2. Bikotea izaterakoan, hau garrantzitsuena bilakatzen da eta 
koadrilak (lagunek) hainbesteko garrantzia izateari uzten 
diote. 

     

3. Zaren bezalakoa agertzea garrantzitsua da bikoteak 
funtziona dezan. 

     

4. Gatazkak ekiditeko hobeto da zure bikoteari gustatzen 
zaizkion arropak janztea. 

     

5. Bikoteak “adarrak jartzen” dituenaren susmoa dagonean, 
normala da bere mugikorra begiratzea. 

     

6. Nahiz eta maiteminduta egon, ez da beharrezkoa 
norberaren sinesmenei uko egitea. 

     

7. Familia izango bazenu, lana utziko zenuke eta etxean 
geratuko zinateke. 

     

 



45. Orain, zure sexualitateari buruz zerbait jakitea gustatuko litzaiguke (marka itzazu 
kontsideratzen dituzunak) 
 

- … Momentuz, ez dut honetaz pentsatzen.    
- … Sexuan pentsatzen dut baina ez dut praktikatzen.   
- … Nire buruarekin praktikatzen dut.    
- … Beste  pertsona batzuekin praktikatzen dut.    
- … Internet bitartez praktikatzen dut.    �  Normalean zer egiten 

duzu? ___________________________________________________________ 
 

46. Harreman sexualik mantentzen al duzu? (marka itzazu kontsideratzen dituzunak) 
 

- Ez dut inolako harreman sexualik mantentzen.      
- Bai,penetrazio bidezko harremanak mantentzen ditut    
- Bai, penetraziora heldu gabeko harreman sexualak mantentzen ditut  
- Bai, beste pertsona batekin, musukatzen, laztantzen … naiz   
- Ed/Ee         
 

47. Norekin mantentzen dituzu harreman sexualak?(marka itzazu kontsideratzen dituzunak) 
 

- Ez dut inolako harreman sexualik mantentzen      
- Beste sexuko bikote egonkor batekin      
- Zure sexu bereko bikote egonkor batekin.     
- Beste sexuko pertsona ezagun batekin      
- Zure sexuko pertsona ezagun batekin      
- Beste sexuko ezagunak zaizkizun pertsona desberdinekin   
- Zure sexuko ezagunak zaizkizun  pertsona desberdinekin   
- Beste sexukoak diren pertsona ezagutu berriekin    
- Zure  sexukoak diren pertsona ezagutu berriekin     
- Ed/Ee.         

 
48. Penetrazio bidezko harreman sexualak izandako kasuan, ze adinetan izan zen zure lehenengo 

aldia? (hautatu ezazu aukera bakarra) 
 

- Ez dut penetrazio bidezko harremanik izan  16 urte   
- 14 urte baino gutxiagorekin    17 urte   
- 14 urte      18 urte   
- 15 urte      Ed/Ee   

 
49. Penetrazio bidezko harreman sexualak izaten dituzunean, zuk edo zure bikoteak erabiltzen al 

duzue prebentzio metodorik? 
 

- Ez dut izan penetrazio bidezko harreman sexualik   
- Ez dugu erabiltzen inolako prebentzio neurririk     
- Ed/Ee       

 
- Pilula antisorgailuak   
-Uztai antisorgailua   
-Preserbatiboak    

-Bai erabiltzen dut  -Esan al diezakeguzu zein? → -Espuma edo spray espermizida  
(marka itzazu kontsideratzen dituzunak)  -Hurrengo eguneko pilula   

    - “Marcha atrás”     
-Beste neurriren batzuk (zehaztu)_______ 

 



50. Inoiz mantendu behar izan al duzu harreman sexualik (penetrazioarekin edo penetraziorik 
gabe) zure gogoz kontra? (hautatu ezazu aukera bakarra) 

 
- Ez dut izan harreman sexualik      
- Ez, inoiz ez dut mantendu harreman sexualik nire gogoz kontra.  

 
- Nire lagunek gomendatu zidatelako  
- Nire bikoteak gogoa izan zuelako   
- Bikoteak utziko ninduen beldurra izan nuelako  

- Bai � Esan al diezakeguzu zergatik?-  - Besteen aurrean txarto ez geratzearren  
(marka itzazu kontsideratzen dituzunak)  - Beste pertsona  konbentzitu ezin izan zenuelako  

- Konbentzitua izan zinelako    
- Beste arrazoi batzuk  _________________ 

 
- Ed/Ee    

 
51. Inoiz minduta sentitu al zara zure gorputzarekiko erreferentziak direla eta? hautatu ezazu 

aukera bakarra) 
- Ez   - Ed/Ee.  
- Bai � esan al diezakeguzu (hurrengo koadrora igaro eta marka itzazu 

kontsideratzen) 
 

…norengatik? 
…zergatik sentitzen zara 
minduta?(komentarioak, 
ikutuak…) 

…eta honen aurrean zer da egiten 
duzuna?(isildu, norbaiti esaten 
diozu, zure burua defendatzen 
duzu…) 

…zure egungo bikotearengatik                ____________________ _________________________ 
…iraganeko bikote batengatik                 ____________________ _________________________ 
...ikastetxeko helduren batengatik           ____________________ _________________________ 
…ikastetxeko ikaskide mutilengatik         ____________________ ________________________ 
…ikastetxeko ikaskide neskengatik         ____________________ _________________________ 
…etxean zure aitarengatik                       ____________________ _________________________ 
…etxean zure amarengatik                      ____________________ _________________________ 
…etxean zure neba/arrebangatik             ____________________ _________________________ 
…beste familiarrengatik(izeba/osaba, lehengusuak…)  ____________________ _________________________ 
…kaleko ezezagunegatik                         ____________________ _________________________ 
…besterik_________________               ___________________ _________________________ 

 



52. Bukatzen joateko, erantzun ados zauden edo ez,ondorengo esaldiekin (hautatu laukitxo bana 
lerroko). 

 

  
Guztiz 
desados 

Desados Ados 
Guztiz 
ados 

Ed/ 
Ee 

1. Rollotara joatea hobeto da, norbaitekin irteten hastea baino.      

2. 
Gehiago disfrutatzen da harreman sexualetaz maiteminduta 
egoterakoan. 

     

3. Ligatu al izateko probokatu egin behar da      

4. 
Norbaitekin rollotara bazabiltza, nahiago duzu berarekin 
seriotan ez hastea. 

     

5. 
Norbaitekin liatzeko aukera baldin baduzu, ez duzu aukera 
joaten utziko, nahiz eta horretarako gogorik ez izan. 

     

6. Mutil bat baloratuagoa da geroz eta gehiago ligatu.      

7. Mutil bat kritikatuagoa da geroz eta gehiago ligatu.      

8. Neska bat baloratuagoa da geroz eta gehiago ligatu.      

9. Neska bat kritikatuagoa da geroz eta gehiago ligatu.      

10. 
Pertsona bat oso gogoko baduzu berarengana jo behar duzu, 
bestela “estrecha” bat zara. 

     

11. 
Pertsona bat oso gogoko baduzu, berarekin geratuko zinateke 
enrollatzeko nahiz eta zuri zerbait gehiago izatea gustatuko 
litzaizukeen. 

     

 
53. Galdetegian bilduta ez dagoen beste gairen bat islatzea nahi izango bazenu. 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


