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Identitate nazionalaren
garapena Euskal Herriko haur

eta nerabeengan

Ikerketa honetan testuinguru soziolinguistiko ezberdinetan hazten ari
diren euskal haurrengan identitate nazionala nola garatzen den aztertzen da.
Emaitzek adierazten dute identifikazio nazionala, endotalde zein exotalde
nazionalen inguruko ebaluaketa eta sentimenduak, eta endotaldearekiko des-
berdintze positiboa eta afektiboa hizkuntza-taldearen arabera aldatzen direla.
Hizkuntza-taldearekin erlazionatutako ezberdintasunekin alderaturik, adina-
ren araberako ezberdintasun gutxi aurkitzen da. Ondorio gisa planteatzen da
teoria kognitibo-ebolutibo tradizionalak ez direla gai ikerketa honetan
identitate nazionalaren garapenean aurkitu den aldakortasun soziokulturala
azaltzeko. Zentzu horretan, teoria sozio-psikologikoak eta, batez ere
Irudikapen Sozialei eta Identitate Sozialari buruzkoak egokiagoak lirateke
haurrek eremu honetan duten garapena azaltzeko.

This study investigated the development of national identity in Basque children
who are growing up in different sociolinguistic contexts. It was found that both national
identification, evaluations of, and feelings towards, national in-groups and out-groups and
positive and affective distinctiveness ascribed to the in-group differed in the three linguistic
subgroups. Compared with the range of differences which occurred as a function of
linguistic group, there were relatively few differences which occurred as a function of the
children’s ages. It is concluded that traditional cognitive-developmental theories are unable
to explain the socio-cultural variability that is exhibited in the development of national
identity, and that SRT and SIT may provide more useful conceptual frameworks for
understanding children’s development in this domain.
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1. Sarrera

Artikulu honetan, identitate nazionalaren garapena aztertzea helburu duen
ikerketa bat aurkezten da. Hain zuzen ere, Euskal Herriko haurren identifikazio na-
zionalak eta talde nazional desberdinekiko ebaluaketa eta sentimenduetan adina-
ren eta testuinguru soziolinguistikoaren araberako ezberdintasunak aztertzen dira.

1.1. Identitate nazionalaren garapena: orain arteko ondorioak

Identitate nazionalaren inguruan orain arte egin diren ikerketek adierazten
dutenez, bost edo sei urte baino gutxiagoko haurrek beren aberriari buruz oso
ezagutza mugatua dute. Askotan aberriaren izena esateko ezintasuna adierazten
dute (Piaget eta Weil, 1951) eta, esan dezaketenean, izen horrek adierazten
duenaren inguruan duten ulermena oso nahasia da (Jahoda, 1961, 1963).

Bosgarren urtetik aurrera, berriz, elkarrizketetan euren taldekidetzari buruz
galdetzen zaienean, haurrek beren burua endotalde nazionalaren kidetzat hartzen
dute (Barrett, 1996; Wilson, 1998). Haurrek beren aberriarekiko eta endotalde
nazionalarekiko dituzten sentimenduak aztertu dituzte zenbait ikerketak, baina
ikerketa-multzo honetatik emaitza nahasiak lortu dira. Batzuetan aurkitu izan da
zazpigarren urtera arte, behintzat, haurrek ez dietela sistematikoki lehentasunik
ematen beren aberriari edo erkideei (Piaget eta Weil, 1951; Middleton, Tajfel eta
Johnson, 1970; Jaspers, Van de Geer, Tajfel & Johnson, 1972). Beste batzuetan,
aldiz, bosgarren edo seigarren urtetik aurrera, haurrek beren erkideei eta endotal-
deari lehentasuna ematen dietela behatu da (Lambert & Klineberg, 1967; Tajfel,
Jahoda, Nemeth, Campbell & Johnson, 1970; Bennett, Lyons, Sani & Barrett, 1998;
Wilson, 1998; Barrett, 2000, argitaratzear). Haurrek beren identitate nazionalari
ematen dioten garrantzia bai eta endotalde nazionalarekiko identifikazio maila ere,
areagotu egiten dira bosgarren edo seigarren urtetik hamaika edo hamabigarren
urtera arte (Barrett, Wilson & Lyons, 1999; Barrett, 2000, argitaratzear). Hala ere,
joera orokor horiek haurrak hazten ari direneko egoera soziokulturalaren eraginez,
aberriaren arabera, aberri barnean eskualdearen arabera edo elkarte baten bar-
nean talde soziolinguistikoaren arabera alda daitezke (Barrett, del Valle, Lyons,
Vila, Monreal & Perera, 1999; Barrett, 2000, argitaratzear).

Atzerriko aberri eta talde nazionalen ezagutzari dagokionez, haurrek bosgarren
urtera arte atzerriko herriak izendatzeko duten gaitasuna oso pobrea dela eta
atzerriko herri bat zer den ulertzeko zailtasun handiak dituztela behatu izan da
(Piaget eta Weil, 1951). Beste herrien ezagutza bosgarren urtetik aurrera hasten
da garatzen (Piaget & Weil, 1951; Jahoda, 1962; Barrett & Farroni, 1996; Barrett,
Lyons, Purkhardt & Bourchier, 1996), nahiz eta oraindik 10-11 urtera arte gutxi
gorabehera, zenbait haurrek beste herriei buruzko oso ezagutza geografiko pobrea
adierazi  (Jahoda, 1962; Barrett & Farroni, 1996; Barrett et al., 1996). Beste herriei
buruzko ezagutzan ezberdintasunak daude talde sozialaren arabera. Adibidez,
Ingalaterrako haurrek Europako beste zenbait herriri buruz duten ezagutza aldatu
egiten da klase sozialaren, kokapen geografikoaren eta generoaren arabera.
Horrela, klase ertaineko haurrek langileriako haurrek baino ezagutza-maila
altuagoa dute; hiritarrek baserritarrek baino gehiago dakite eta mutilek neskek
baino gehiago (Barrett et al., 1996). Aberri ezberdinetako haurrek eta aberri
berean eskualde ezberdinetan bizi diren haurrek ere ezagutza maila ezberdinak
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adieraz ditzakete; Italiako iparraldeko haurrek, adibidez, beste aberriei buruzko
ezagutza-maila altuagoa dute Italiako hegoaldeko eta Ingalaterrako haurrekin
alderatuz (Barrett & Farroni, 1996; Axia, Bremner, Deluca & Andreasen, 1998). 

Tarteko haurtzaroan, beste aberrien inguruko ezagutza areagotzearekin batera,
aberri horietan bizi den jendeari buruzko estereotipoen lanketa eta jabetza gertatzen
dira (Piaget & Weil, 1951; Jahoda, 1962; Lambert & Klineberg, 1967; Barrett &
Short, 1992). Hala ere, haurrek estereotipo nazionaletan onartzen dituzten ezber-
dintasun indibidualen kopurua handitu egiten da 5 eta 10 urteren artean (Barrett &
Short, 1992; Barrett, Wilson et al., 1999). Horrela, helduagoak diren haurrek
txikiagoek baino gogo hobeaz onartzen dute talde nazional ezberdinetako kideen
artean aldakortasun handia egotea. Batzuetan haurrek oraindik ezagutzen ez
dituzten atzerriko talde jakin batzuenganako sentimendu sendoak garatzen dituzte
(Johnson, Middleton & Tajfel, 1970; Barrett & Short, 1992). Ingalaterrako haurrek,
adibidez, askotan Alemaniaren edo alemaniarren inguruko informaziorik ez izan
arren, alemaniarrengana sentimendu negatiboak adierazten dituzte (Johnson,
1973; Barrett & Short, 1992). Bestalde, haur askok sei edo zazpigarren urtetik
aurrera sistematikoki beren aberria hobesten badute ere, beste zenbait exotalde
nazionalenganako oso sentimendu positiboak adieraz ditzakete (Lambert &
Klineberg, 1967; Johnson et al., 1970; Middleton et al., 1970; Barrett & Short,
1992). Barrett, Wilson et. al. (1999) lanaren egileek 5-11 urteko haur ingelesekin
egindako ikerketa batean aurkitu zuten 10 edo 11 urteko haurrek exotalde
nazional jakin bat (hots, amerikarrak) bere endotaldea bezain gustuko zutela. Bost
edo seigarren urtean gutxi gorabehera, haurrek beste herriak lehentasunaren
arabera sailkatzen dituzte, eta sailkapen hori nahiko egonkor mantentzen da
haurtzaroan zehar (Johnson et al., 1970; Jaspers et al., 1972; Barrett & Short,
1992). Hala ere, exotalde nazional guztiekiko hobespen-maila areagotzeko joera
behatzen da bosgarren eta hamargarren urteen artean (Lambert & Klineberg,
1967; Barrett & Short, 1992; Barrett, Wilson et al., 1999), hamargarren urtetik
aurrera joera hori lautu egin ohi delarik (Lambert & Klineberg, 1967).

1.2. Identitate nazionalaren garapenari buruzko ikuspegi teorikoak

Gai honen inguruan egin ziren lehen ikerketetan, oso eragin handia izan zuten
Piaget-en teorizazioek; bereziki, identitate nazionalaren garapenean, estadio
ezberdinak daudela eta estadio horiek eragiketa aurreko pentsamendua, eragiketa
konkretuen arrazonamendua eta pentsamendu formala islatzen dituztela dioen
planteamendua (Piaget & Weil, 1951). Beranduago, Jahoda-k (1964) Piaget-en
estadioetan oinarritutako azalpen horren ezegokitasuna erakutsi zuen, haur asko-
ren garapenean ez baitzen estadio-jarraipen hori betetzen. 1960ko hamarkadan
eta 1970ekoaren hasieran burututako ikerketak nahiko ateorikoak izan ziren, eta
gehienetan haurren adinaren araberako aberrien eta talde nazionalen ezagutzaren
eta afektuen garapen-joerak aztertzea zuten helburu (ikus, adibidez, Lambert &
Klineberg, 1967; Johnson et al., 1970; Middleton et al., 1970). Ikerlan horietan be-
hatutako garapen-joerak (bosgarren eta hamargarren urtearen artean exotaldeen
inguruko hobespen-maila areagotzea, adibidez) bat datoz gaur egungo ikuspegi
kognitibio-ebolutiboek aurreiritzien garapenari buruz ematen dituzten azalpenekin
(e.g. Aboud, 1988; Doyle, Beaudet & Aboud, 1988; Doyle & Aboud, 1995).
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Ikuspegi horien arabera, tarteko haurtzaroan zehar aurreiritziak urritu egiten dira
aldaketa sozio-kognitiboak gertatzen direlako, bereziki umeak talde sozial handiak
ezaugarri positibo edota negatiboak dituzten mota askotako subjektuz osaturik
daudela onartzen duelako.

Azken urteotan identitate nazionalaren garapenaren inguruko ikerketetan eragi-
na izan duten teoriak, berriz, psikologia sozialetik datozkigunak dira. Helduen iden-
titate nazionala psikologia sozialean oso ikertua izan den fenomenoa dugu (ikus,
adibidez, Billig, 1995; Breakwell & Lyons, 1996; Reicher & Hopkins, 2000; Reiza-
bal, 1995; Reizabal eta Valencia, 1995) eta gaur egun asko dira teoria sozio-psiko-
logikoak haurrek alor honetan duten garapenari aplikatzen saiatzen ari diren bila-
kaeraren psikologoak (e.g. Barrett & Farroni, 1996; Barrett, Lyons, Bennett, Vila,
Giménez de la Peña, Arcuri & de Rosa, 1997; Bennett et al., 1998; Barrett, Wilson
et al., 1999; Cutts Dougherty, Eisenhart & Webley, 1992; de Rosa, 1997; de Rosa
& Bombi, 1997; Vila, del Valle, Perera, Monreal & Barrett, 1998). Hain zuzen ere,
bi dira gaur egun identitate nazionalaren garapena azaltzeko aplikatzen diren
teoria sozio-psikologikoak: “kognitiboak” eta “sozialak”. 

Kognitiboek, hain zuzen ere, Identitate Sozialari buruzko Teoriak (Social
Identity Theorty, SIT) (Tajfel 1981; Turner, 1987; Hogg & Abrams, 1988; Oakes,
Haslam & Turner, 1994) eta honen formulazio berria den Kategorizazio Sozialari
buruzko Teoriak (Social Categorization Theory, SCT) (Turner, Hogg, Oakes,
Reicher & Wetherell, 1987; Oakes, Haslam & Turner, 1994) diote identitate-arloko
fenomeno asko barne-prozesu kognitiboen eta motibatzaileen ondorio direla.
Jendeak mundu soziala sailkatzeko erabiltzen dituen kategoriak hartzen dituzte
abiapuntutzat bi teoria horiek. Pertsona batek bere burua horietariko kategoriaren
batean sailkatzen duenean (klase soziala edo generoa, adibidez), eta kategoria
horrekin subjektiboki identifikatzen denean, “identitate sozial” bat garatu duela
esaten da. Identitate soziala talde bateko kide izatearen ezagutzatik eta
taldekidetza horrek subjektuarentzat duen esanahi emozionaletik eratortzen den
norberaren kontzeptuaren zatia da (Tajfel, 1978).

SITak eta SCTak diotenaren arabera, identitate sozial bat garatzeak zenbait
ondorio kognitibo ditu. Alde batetik, kategoria sozial ezberdinak osatzen dituzten
kideen arteko ezberdintasunak areagotzea (“Talde arteko desberdintzea” delako
fenomenoa) eta talde bera osatzen duten kideen arteko berdintasunak areagotze-
ko joera (“Talde-barneko Homogenizazioa”) agertzen dira. Bestalde, talde barneko
faboritismoa garatzen da. Gizabanako orok bere buruaren irudi positiboa behar du,
eta honela, bere portaera hori lortzera zuzenduko du. Talde batekiko identifikazioa
dagoenean, irudi positiboaren beharra norberaren taldea besteekin konparatuz ho-
bestean islatzen da. Gogoramen baikor honek, konparaketa-dimentsio egokietan,
norberaren taldea besteena baino “hobea” dela dioen ikuspegia behar du (Tajfel,
1978). 

Horrekin batera, SCTak dio taldeei buruzko estereotipoen edukiak, bai eta talde
jakin bati egozten zaion homogeneotasun-maila ere, testuinguruaren araberakoak
direla (Oakes et. al., 1994). Teoria honek dio, alde batetik, endotaldea ebaluatzeko
hautatu diren konparaketa-taldeen arabera, estereotipo-dimentsio ezberdinak era-
bil daitezkeela talde jakin bat deskribatzeko. Bestetik dio endotaldean hauteman-
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dako homogeneotasun-maila areagotu egiten dela, endotaldeko kideak soilik dau-
den egoera batekin konparatuz, ebaluaketa taldearteko konparaketa testuinguru
batean ematen denean. Are gehiago, endotaldean hautemandako homoge-
neotasun-maila areagotua izango da, baldin eta endotaldea numerikoki txikiagoa
bada, edota taldea ekonomikoki, politikoki edo sozialki menpekotasun-egoeran
badago; egoera hauetan endotaldearen homogeneotasuna areagotu egiten da,
endotaldearen kohesioa eta osotasuna mantentzeko (Brown, 1995).

Teoria “sozialen” artean Irudikapen Sozialei buruzko Teoria (Social Represten-
tation´s Theory, SRT) (Moscovici, 1988; Farr & Moscovici, 1984; Breakwell &
Canter, 1993) askotan aplikatu ohi zaio helduen identitate nazionalaren azterketari
(ikus, adibidez, Breakwell & Lyons, 1996). Irudikapen Sozial bat (Social Represen-
tation, SR) talde bateko partaideek mundu sozialari zein materialari buruz duten
ezagutza eta uste-sistema multzo partekatua da. Ondorioz, SR horiek gizakiak
errealitatearen inguruan duen ezagutzan eragin garrantzitsua dute. SRak sozialki
landuak, mantenduak eta taldekideen artean sozialki transmitituak diren baloreen,
kontzeptuen eta praxi sozialen sistema antolatuak dira eta funtzio bikoitza dute:
alde batetik, gizakiei beren mundu soziala eta materiala menperatzen eta honetan
era egokian jarduten uzten dien ordena bat ezartzeko baliagarriak dira (hau da,
gizabanakoaren jokabidearen gidari dira); bestalde, munduko alde ezberdinak
kodifikatu eta izendatzeko era bat eskaintzen dute, eta honi esker elkarte bateko
kideen arteko komunikazioa ahalbidetzen dute (Moscovici, 1973). 

Identitateari dagokionez, teoria honek dio arlo honetan gertatzen diren fenome-
noek –talde barneko faboritismoa, talde arteko desberdintzea eta talde barneko
homogeneotasuna, adibidez– jatorri soziala dutela. Horrek zera esan nahi du:
fenomeno horien jatorria taldeko partaideek partekatutako endotaldeei zein
exotaldeei buruzko usteen, ideien, iritzien eta abarren sistemetan (SRetan)
kokatzen dela. SR horiek ingurunean daude eta haurrek beraientzat garrantzitsuak
diren pertsonekin (gurasoekin, irakasleekin, kideekin…) dituzten elkarrekintza
sozialen bidez eskuratzen dituzte  (Duveen & Lloyd, 1986, 1990; Lloyd & Duveen,
1990; Emler, Ohana & Dickinson, 1990; Emler & Dickinson, 1993; Barrett, 1996).

Identitate nazionalaren garapenari bi teoria-mota horiek aplikatzeak ikuspegi
hau izango luke ondoriotzat: bai SIT bai eta SCTaren arabera, umea talde nazional
batekin subjektiboki identifikatzen denean, endotaldea beste exotalde batzuekin
konparatuz era positiboagoan ebaluatzeko behar motibatzailea du. Horrela, en-
dotalde nazionalari egotzitako desberdintze positiboa (“Positive Distinctiveness”)
eta faboritismo-mailak talde horrekiko identifikazio-mailarekin erlazionatuta egon
beharko lirateke. Horrekin batera, SCTak aurresaten du kopuru aldetik txikiagoak
edota politikoki menpekotasun-egoeran dauden taldeetako partaideek endotaldea-
ri homogeneotasun-maila handiagoa egozten diotela, eta haurren estereotipo na-
zionalen edukia testuinguruaren arabera aldatu egiten dela. SRTak, berriz, oso
bestelako aurreikuspenak egiten ditu. Horren arabera, nazioarekiko identifikazio-
-mailak, talde barneko faboritismoa eta endotaldeei zein exotaldeei buruzko irudi-
kapenak umearen taldekidetzaren arabera aldatzen dira. Horrela, umeari taldearen
arabera SR ezberdinak transmitituko zaizkio. Alde horretatik, SRTak, haurren uste
eta sentimendu nazionaletan, taldeen araberako ezberdintasunak aurresaten ditu.
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Beraz, identitate nazionalaren garapena aztertzeko eremu teoriko ezberdinak
daude. SIT eta SCT aplikatzen saiatu diren ikerketetan ikusi da emaitzek ez dituz-
tela beti bi teoria hauek egiten dituzten aurreikuspenak egiaztatzen. Bennett-ek eta
bere kideek, 1998an burututako ikerketa batean, aurkitu zuten haur askok talde
barneko faboritismoa garatzen zutela taldearekin identifikatu aurretik. Ondorio hori
ez dator bat SITarekin, honen arabera talde barneko faboritismoa identifikazio
subjektiboaren ondorioa baita. Barrett-ek, Wilson-ek eta bere kideek 1999an aurkitu
zuten 5-11 urteko haurrengan estereotipoen edukia eta talde barneko homogeneo-
tasun-maila ez direla endotaldea konparatzen deneko exotaldearen arabera
aldatzen; beraz, ondorio horren eta SCTaren aurreikuspenen artean kontraesana
dago. Ildo beretik, Lyons, Barrett, Bennett, Sani, Vila, Giménez de la Peña, Arcuri,
Berti, de Rosa & Bombi-k (1997) aurkitu zuten  6 eta 9 urteko haurren talde
barneko homogeneotasun-maila ez dela areagotzen gutxiengo bateko partaide
diren haurrengan; eta hori ere SCTren aurreikuspenen aurka doa.

Emaitza horiek guztiak SIT eta SCTarekin bat ez datozen arren, bai, ordea,
SRTaren aurreikuspenekin. Aipatu bezala, zenbait ikerketatan (Barrett & Farroni,
1996; Axia, Bremner, Deluca & Andreasen, 1998; Barrett et al., 1996) aberrien
geografiari buruzko irudikapen ezberdinak aurkitu zituzten nazionalitatearen, klase
sozialaren, generoaren eta eskualdearen arabera. Ildo beretik, Barrett-ek eta bere
kideek 1997an Erresuma Batuan, Espainiar Estatuan eta Italian egindako ikerketa
batean, eskualde ezberdinekin identifikatzen ziren haurren endotaldeei eta exotal-
deei buruzko irudikapenetan ezberdintasunak behatu zituzten. Orain arteko emai-
tzak ere bat datoz aurreiritzi etnikoaren garapenaz ikuspegi kognitibo-ebolutiboak
dioenarekin  (e.g. Doyle et al., 1988). Honek guztiak tarteko umezaroan aurreiritzi
etnikoen eta nazionalen murrizketaren oinarria ulermen sozio-kognitiboan gertatzen
diren aldaketetan dagoela pentsatzera bultza gaitzake. 

1.3. Testuinguru soziolinguistikoaren eragina

Orain arte garapenaren inguruko ikerketa gutxitan aztertu da umea garatzen ari
deneko testuinguru soziolinguistikoaren eragina. Gai hori sakonki ikertu duen lan
bakarra 1999an Barrett, Del Valle eta bere kideek egindakoa dugu; lan horretan
Kataluniako haurren identitate nazionalaren sentimendua aztertzen zen. Katalu-
nian egindako beste ikerketa batean (Vila, 1996) aurkitu zen harreman estua da-
goela identifikazio nazional subjektiboaren eta etxean erabiltzen den hizkuntzaren
artean (hots, etxean gaztelania, katalana edo bi hizkuntzak erabiltzearen artean).
Barrett, Del Valle eta euren kideen ikerketak, berriz, haurren identifikazio naziona-
laren azterketa zuen helburu, eta emaitzek adierazi zuten etxean gurasoekin
komunikatzeko erabiltzen den hizkuntzaren arabera ezberdintasun sistematikoak
daudela identitate katalanaren eta espainiarraren garapenean. Hots, etxean
katalan hutsez hitz egiten duten subjektuek identitate katalanari garrantzi handia-
goa emateko joera dute, oso katalan sentitzen dira eta ez dira batere espainiar
sentitzen. Gaztelaniaz hitz egiten dutenengan, berriz, oso bestelako joera behatu
zen: identitate espainiarrari garrantzi handiagoa ematen diote eta oso espainiar
sentitzen dira. Azkenik, bi hizkuntzak erabiltzen dituzten haurrek nahiko garrantzia
egozten diote europar identitateari eta katalan bezain espainiar sentitzen dira.
Emaitza horiek SRTaren aurreikuspenekin bat datoz, emaitzen arabera aztertu-
tako eremuan haurrek dituzten irudikapenak, egunero eurekin elkarrekintzan egon
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eta eurentzat garrantzitsuak diren pertsonen taldekidetzaren arabera aldatzen
baitira.

Helduekin egindako beste ikerlan batzuetan lortutako emaitzekin ere bat datoz
aipatutako ondorioak. Ikerla horietan adierazten dute, alde batetik hizkuntzaren
erabilpena eta identitate-talde ezberdinen sorkuntzaren artean harreman estua
dagoela. Bestalde, identitate-talde desberdinek jarrera linguistiko desberdinak
adierazten dituztela (Giles, Bourhis & Taylor, 1977; Sachdev & Bourhis, 1990;
Azurmendi, Garcia & Gonzalez, 1998). Azkenik, Euskal Herrian unibertsitatean
euskaraz ikasten diharduten helduek euskal identitatearekiko identifikazio sendo
eta positiboa eta espainiar identitatearekiko identifikazio urria adierazten dute;
gaztelaniaz ikasten dihardutenek, ordea, euskal identitatearekiko identifikazio-
-maila baxua eta espainiar identitatearekiko identifikazio altua adierazten dute
(Azurmendi, Garcia & Gonzalez, 1998); eta horrek gure ikerketaren ikuspuntutik
garrantzi handia du.

1.4. Ikerlan honen helburuak

Euskal Herrian bizi diren haurrengan identitate nazionala nola garatzen den
aztertzea du helburu ikerketa honek. Besteak beste, honako hau jakitea: ea haur
horien identitate nazionalaren garapena bat datorren ala ez SIT, SCT, SRT eta
teoria kognitibo-ebolutiboek aurresaten dutenarekin. Horrekin batera, eta SRTari
dagokionez, Euskal Herrian identitate nazionalaren garapena etxeko hizkuntza-
-egoerarekin sistematikoki erlazionatuta dagoen ala ez aztertu nahi da. 

Hain zuzen ere, honako arazo hauek aztertzen dira: 

a) Testuinguru linguistikotzat umeak etxean gurasoekin komunikatzeko erabil-
tzen duen hizkuntza hartuz, ondokoa aztertzea: ea testuinguru linguistiko
ezberdinetan garatzen diren haurrek identifikazio nazionalaren eredu ezber-
dinak azaltzen dituzten. Hots, ea Barrett-ek, Del Valle-k eta bere kideek
(1999) eta Azurmendik eta bere kideek (1998) aurkitutakoari jarraituz au-
rreikusten den, etxean euskara hutsez hitz egitea euskal identifikazio-maila
handiagoarekin eta espainiar identifikazio-maila txikiarekin lotuta dagoela,
eta, gaztelania hutsez hitz egitea espainiar identifikazio-maila altuagoarekin
eta euskal identifikazio-maila baxuagoarekin erlazionatuta dagoela.

b) Ea euskara hutsez hitz egiten duten haurrek beren endotaldearen eta beste
exotalde nazionalen inguruan egiten dituzten ebaluaketak bat datozen ala
ez, gaztelania hutsez hitz egiten duten haurrenekin.

c) Ea euskara hutsez hitz egiten duten haurrek beren endotaldearen inguruan
eta beste exotalde nazionalen inguruan dituzten sentimenduak, eta gaztela-
nia hutsez hitz egiten duten haurrenak berdinak diren ala ez. 

Laburbilduz, (a), (b) eta (c) puntuekin, SRTak egiten duen aurreikuspen zabala
probatu nahi da, zeinaren arabera, Euskal Herriko haurren identitate nazionala
talde soziolinguistiko ezberdinetako taldekidetzaren arabera aldatuko den. 

Horrekin batera (d) aztertzen da: ea endotaldearekiko faboritismoa eta endotal-
deari egotzitako desberdintze positiboa identifikazio nazionalaren mailarekin erla-
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zionatuta dauden ala ez. Arlo horretan, SITek eta SCTek egindako aurreikuspenak
probatzea izango litzateke gure helburua; aurrikuspenen arabera bi aldagai horien
artean dagoen harremana probatzea. 

Azkenik, aztertzen da (e) ea beste ikerketetan behatu den bezala, Euskal He-
rrian bizi diren haurren identifikazio nazionalean, ebaluaketetan eta sentimendue-
tan adinaren araberako ezberdintasunik dagoen, Euskal Herriko haurren garapen-
-eredua teoria kognitibo-ebolutiboek planteatutakoarekin bat datorren ala ez
jakiteko. 

2. Metodologia

2.1. Lagina

Lagina Hego Euskal Herrian bizi diren 6, 9, 12 eta 15 urteko 246 subjektuk osa-
tzen dute. Horietatik 103 mutilak ziren eta 143 neskak. Etxeko hizkuntza-egoera
haurrei etxean gurasoekin hitz egiteko zein hizkuntza erabiltzen zuten galdetuz
lortu zen. Galdera horri ematen zioten erantzunaren arabera, haurrak hiru azpital-
de linguistikotan sailkatu ziren: gaztelaniadun hiztunak, hau da, etxean gaztelania
hutsez hitz egiten duten haurrak (N = 97); euskal hiztunak edo etxean euskara
hutsez hitz egiten duten haurrak (N = 87) eta elebidunak edo etxean bi hizkuntzak
erabiltzen dituztenak (N = 62). Hizkuntza-taldearen eta adinaren arabera egindako
laginaren banaketa azaltzen da 1. taulan.

1. Taula. Haurren adinaren batezbestekoa (eta desbiderapen estandarrak)
hilabeteetan adin-taldearen eta hizkuntza-taldearen arabera.

2.2. Prozedura

Datuak biltzeko tresnatzat, galde-sorta erabili zen. Hori haur bakoitzari bakarka
pasa zitzaion, eskolak horretarako utzitako gela lasai batean. Galde-sorta eran-
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12 URTE 144.8 (5.5)
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tzuteko hizkuntza umeak elkarrizketatzailearekin elkartzean bere kabuz erabili
zuena izan zen. Behin adiskidetzeko harremanak izan eta gero, umeari honako
hau esaten zitzaion: 

Begira, ...... (umearen izena), neska-mutil askorekin hitz egitera etorri naiz.
Haurrentzako liburu bat idazten saiatzen ari naiz eta nire liburua ondo egon dadin,
komenigarria iruditu zait zure adineko pertsonekin hitz egitea. Horrela jakingo dut
idazten ari naizen gauzei buruz dakizuena, pentsatzen duzuena edo sentitzen duzue-
na. Horrek esan nahi du zure benetako ideiak eta pentsamenduak direla balio dute-
nak. Ez dago erantzun zuzen edo okerrik eta nik galdetzen dizudan zerbait ulertzen
ez baduzu, esan iezadazu lasai. Zu baino zaharragoak diren haurrekin ere hitz egin
dut. Horregatik, zenbait galdera zail samar egingo zaizkizu. Baina beste batzuk
errazagoak izango dira. Ez kezkatu zailak direnak ezin badituzu erantzun. Ados? Ezin
baduzu erantzun, esan eta kito. Zer, lagunduko al didazu? Oso ondo, has gaitezen. 

Elkarrizketatzailea, umeak ulertzeko arazorik edo bazuen, laguntzeko prest ze-
goen. Haurrek galde-sortari ordena berean erantzun zioten. Galde-sortari erantzu-
teko erantzun-txartelak erabili ziren. 

Galde-sortaren lehen bertsioa eta erantzun-txartelak ingelesez zeudenez,
euskarara eta gaztelaniara itzuli ziren, azken hizkuntza honetan dauden sexuaren
araberako ezberdintasunak kontuan hartuz. Bi itzulpenak konparatu egin ziren eta
egon ziren desadostasunak eztabaidaren bidez bideratu ziren. Itzulpenak berriz
ere itzultzaile independiente batek ingelesera itzuli zituen, eta azken itzulpen hori
lehen bertsioarekin konparatu zen itzulpen-prozesuak sor zitzakeen esanahi-alda-
ketak saihesteko.

2.3. Galde-sortan sartzen diren aldagaiak

Galde-sorta, umearen datuez gain, honako aldagai hauek osatzen zuten:

2.3.1. Autokategorizazioa 

Autokategorizazioa bi eratara aztertu zen: lehenengoan umeari 15 txartelez
osatutako txartel-joko bat aurkezten zitzaion. Txartelek honako termino deskripti-
boak zituzten: 6 urte, 9 urte, 12 urte, 15 urte, neska, mutila, hiria (hain zuzen ere,
gentilizioa),  euskalduna, extremadurarra (txartel hau aukeratu zen Euskal Herrian
dauden etorkinen ehunekorik handiena herri horretatik datorrelako), espainiarra,
europarra, ingelesa, frantsesa, italiarra eta alemaniarra. Elkarrizketatzaileak zoriz
banatzen zituen txartelak mahai gainean honako hau esanez: «Begira txartel
hauek. Hitz hauek guztiek pertsonak deskribatzeko balio dute. Zeintzuk uste duzu
balioko luketela zu deskribatzeko? Zure ustez, zeintzuk adierazten dute zu nola-
koa zaren? Nahi dituzun guztiak aukera ditzakezu. Irakurtzen lagunduko al
dizut?». Behin umeak txartelak aukeratu eta gero, elkarrizketatzaileak gainontzeko
txartelak aparte jarri eta umeak aukeratutakoak mahai gainean zabaltzen zituen
zorizko ordena batean. Orduan, honako hau esaten zion: «Beraz, txartel hauek
guztiak deskribatzen zaituzte. Zuk, txartel hauetatik bakarra aukeratu beharko
bazenu zuretzat garrantzitsuena delako, zein aukeratuko zenuke?».

Autokategorizazioa aztertzeko bigarren era honako galdera hau izan zen:
«Orain imajina ezazu Ameriketan zaudela oporretan eta norbaitek nongoa zaren
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galdetzen dizula. Zer erantzungo zenioke?». Oraingo honetan, erantzun-txartele-
tan honako aukera hauek zeuden idatzirik: Hiria/Herria, Euskal Herria, Espainia,
Europa, Ez dakit. 

2.3.2. Identifikazio nazionalak

Haurren identifikazio nazionalak hiru txartel-joko erabiliz neurtu ziren. Lehenean,
identifikazio espainiarra aztertzen zen, eta txartelek honako testu hau zuten: oso
espainiarra, zertxobait espainiarra, ez batere espainiarra, ez dakit. Elkarrizketa-
tzaileak txartel-jokoa zabaltzen zuen umearen aurrean ezkerretik eskubira arestian
jarritako ordenean eta hau esaten zion: «Hauetako zein txartel da zure ustez ho-
beto deskribatzen zaituena?» Umearen erantzuna apuntatzen zen. 

Bigarren txartel jokoa euskal identitateari zegokion eta txarteletan idatzitako
testua honako hau zen: oso euskalduna, zertxobait euskalduna, ez batere
euskalduna, ez dakit. Prozedura, espainiar identitatearekin erabilitakoa izan zen.
Azkenik, identitate konparatuak aztertzea helburu zuen hirugarren txartel-joko bat
zabaltzen zen mahai gainean. Joko hori honako txartel hauek osatzen zuten: eus-
kalduna, espainola baino euskaldunagoa, espainola bezain euskalduna, euskal-
duna baino espainolagoa, espainola, ez dakit. Oraingoan ere, umeari bere burua
hobekien deskribatzen zuen txartela aukeratzeko eskatzen zitzaion, eta bere eran-
tzuna apuntatu egin zen.

2.3.3. Endotalde nazionalaren eta beste exotalde jakin batzuen inguruko
ebaluaketak eta sentimenduak

Aldagai horiek neurtzeko, bi metodo erabili ziren. Lehenean umeari honako
zazpi talde nazionalen inguruko deskribaketak eskatzen zitzaizkion: euskaldunak,
extremadurarrak, espainiarrak, frantsesak, italiarrak, britainiarrak eta alemaniarrak.
Umeari zorizko ordenan testu hau zuten 12 txartelez osatutako txartel-joko bat
aurkezten zitzaion: zikinak, garbiak, atseginak, ezatseginak, argiak, leloak,
alperrak, langileak, alaiak, goibelak, zintzoak, iruzurtiak. Termino hauek aukeratu
ziren beste ikerketa batzuetan behatu izan delako haurrei talde nazionalak deskri-
batzeko eskatzen zaienean beren kabuz termino horiek erabiltzen dituztela (Lambert
& Klineberg, 1967; Barrett & Short, 1992). Behin txartelak erakutsi eta gero,
honako hau esaten zitzaion: 

Hemen pertsonak deskribatzen dituzten hitz batzuk dituzu. Guk esan dezakegu
pertsona bat ... (lehenengo txarteleko hitza) dela eta beste bat ... (bigarren txarteleko
hitza) dela. Bai? Beno, ba nahi dudana zera da: zuk banan-banan txartel guztiak
aztertzea eta zuretzat euskaldunak deskribatzen dituzten haiek separatzea. Egin al
dezakezu, mesedez? (umeari txartel-joko osoa eman). Euskaldunak deskribatzen
dituzten hitzak separa itzazu. 

Bigarren metodoa, berriz, honakoa izan zen: umeak talde bakoitza deskribatu
eta gero, ea talde hori gustukoa zuen ala ez galdetzen zitzaion. Baietz ala ezetz
esaten zuenean, «Zenbat gustatzen zaizkizu/ez zaizkizu gustatzen, gutxi ala as-
ko?» galdetu eta testu hau zuen txartel-jokoa erakusten zitzaion erantzuna aukera
zezan: Asko gustatzen zaizkit. Apur bat gustatzen zaizkit. Ez zaizkit gehiegi gus-
tatzen. Ez zaizkit batere gustatzen. Ez dakit. Bi metodoetan arestian aipatutako
prozedura bera erabili zen zazpi taldeekin.
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3. Emaitzak

3.1. Autokategorizazioa

Autokategorizazioa aztertzeko erabili genuen lehen betebeharrean haurrek hiz-
kuntza-taldearen arabera emandako erantzunak 1. Irudian daude ikusgai. Haurren
lehen aukeraketaren eta hizkuntza-taldearen eta adinaren arteko harremanik
bazegoen egiaztatzeko, Log Lineal analisi hierarkiko bat egin genuen. Analisi
horrek adierazitakoaren arabera, ez dago harreman esanguratsurik erantzunen
eta adinaren artean. Bai, ordea, erantzunaren eta hizkuntza-taldearen artean (χ2

(10) = 38.61, p < .001). Euskal hiztunen eta elebidunen artean maiztasun han-
diagoz aukeratu zen euskalduna kategoriarik garrantzitsuenentzat (euskal hiztu-
nen %39,1 eta elebidunen %40,3) gaztelaniadun hiztunekin konparatuta (%14,4).
Bestalde, espainiarra delako kategoriari dagokionez, gaztelaniadun hiztunen
artean txartel hori kategoriarik garrantzitsuenentzat %11,3k aukeratu zuten eta
beste bi talde linguistikoetan ez zuen inork aukeratu. Europarra kategoria hiru tal-
deetan oso gutxitan aukeratu zuten kategoriarik garrantzitsuenentzat. Hain zuzen
ere, euskal hiztunen %1,1ek, elbidunen %1,6k eta gaztelaniaren erabiltzaileen
%5,2k. Generoa adierazten zuten txartelak, ostera, hiru taldeetako kideentzat oso
kategoria garrantzitsuak zirela behatu zen (euskal hiztunen %39,1ek, elbidunen
%33,9k eta gaztelaniaren erabiltzaileen %44,3k aukeratu zuten). 

1. irudia. Haurrek aukeran zituzten kategorietatik garrantzitsuenentzat
hautatu zituztenen maiztasunak hizkuntza-taldearen arabera.

Aipatu bezala, autokategorizazioa neurtzeko erabili genuen bigarren metodoa
honako galdera hau izan zen: «Orain imajina ezazu Ameriketan zaudela oporretan
eta norbaitek nongoa zaren galdetzen dizula. Zer erantzungo zenioke?». Haurrek
hizkuntza-taldearen arabera emandako erantzunak 2. Irudian ikus daitezke. Log
Lineal analisi hierarkiko batek adierazi zigun erantzunen eta hizkuntza-taldearen
artean harremana dagoela (χ2 (10) = 17.77, p < .06), eta erantzunen eta adinaren
artean ere bai (χ2 (15) = 123.00, p < .000). Gaztelania hutsa erabiltzen dutenen
artean gutxiago izan ziren beste bi taldeekin konparatuta, Euskal Herria erantzun
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zutenak eta gehiago Espainia aukeratu zutenak (gaztelaniaren erabiltzaileen
kasuan %21,6k aukeratu zuten, eta euskal hiztunen %36,8k eta elebidunen
%40,3k aukeratu zuten).

Erantzunen eta adin taldearen arteko harremanaren azalpena honako hiru
gertakaritan koka daiteke: alde batetik, Hiria aukeratzen dutenen kopuruan
ematen den beherakadan (6 urtekoen %88.9tik 15 urtekoen  %12.1era). Bestalde,
Euskal Herria erantzun zuten subjektuen kopurua handitzean (6 urtekoen %3.2tik
15 urtekoen %57ra) eta, azkenik, Espainia erantzuna areagotzean (6 urtekoen
%6.3tik 15 urtekoen %27.6ra). Hizkuntza-taldearen, adinaren eta erantzunen
arteko hirugarren mailako harremana ez zen esanguratsua izan.

2. irudia. «Imajina ezazu Ameriketan oporretan zaudela eta norbaitek nongoa
zaren galdetzen dizula. Zer erantzungo zenioke?» galderari emandako

erantzun ezberdinen maiztasuna hizkuntza-taldearen arabera.

3.2. Identifikazio nazionalak

3.2.1. Espainiar identifikazioa

Log Lineal analisi hierarkiko batek adierazitakoaren arabera, identifikazio
espainiarrari buruzko betebeharrean, oso harreman esanguratsuak daude
erantzunen eta hizkuntza-taldearen (χ2 (8) = 42.94, p < .000) eta adinaren artean
(χ2 (12) = 63.42, p < .000). Emaitzak 3. Irudian ikus daitezke. Erantzunen eta
hizkuntza-taldearen arteko harremanari dagokionez, Ez batere espainiarra txartela
euskal hiztunen eta elebidunen artean oso aukeratua izan zen bitartean (%33,7
eta %36,1), gaztelaniadun hiztunen artean maiztasun handiagoz aukeratu zen
Oso espainiarra (%37,1). 
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Erantzunen eta adinaren arteko harremanaren arrazoia hemen koka daiteke:
alde batetik,  Ez dakit erantzunak adinarekin duen gainbeheran, erantzun hau 6
urtekoen  %41.3tik, 15 urtekoen % 5.2ra jaisten baita. Bestalde, ez batere
espainiarra erantzuna areagotzean, 6 urtekoen %12.7tik 15 urtekoen %34.5era
pasatzen baita. Azkenik, zertxobait espainiarra erantzunaren maiztasuna areago-
tzean, zeina 6 urtekoen %17.5etik 15 urtekoen %50.0ra pasa baita. Oraingoan ere
ez zen esanguratsua izan hizkuntza-taldearen, adinaren eta erantzunaren arteko
hirugarren mailako harremana.

3. irudia. Espainiar identifikazio-maila ezberdinen maiztasuna 
hizkuntza-taldearen arabera.

3.2.2. Euskal identifikazioa

Log Lineal analisi batek adierazitakoaren arabera, oso harreman esangura-
tsuak daude euskal identifikazio-mailaren eta hizkuntza-taldearen (χ2 (6) = 53.57,
p <.000) eta adinaren artean (χ2 (9) = 33.09, p <.000). Emaitzak 4. Irudian ikus
daitezke. Identifikazio euskaldunaren eta hizkuntza-taldearen arteko harremanari
dagokionez, nahiz eta hiru talde linguistikoetan oso euskalduna txartela izan
aukeratuena, taldeen arteko ezberdintasunak behatzen dira. Euskal hiztunen eta
elebidunen artean horixe izan zen aukeratuena (%85.1 eta %74.8) bigarrenari
izugarrizko aldea atereaz. Gaztelaniadun hiztunen artean, berriz, sub-jektuen
%43.3k aukeratu zuten. Gaztelaniadun hiztunei dagokienez, aipagarria da
horietako %14.4k aukeratu zuela ez batere euskalduna; beste bi taldeetan, aldiz,
txartel hori aukeratu zuten subjektuen portzentaia askoz ere baxuagoa izan zen
(euskal hiztunen %4,6 eta elebidunen %3,2). 
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4. irudia. Euskal identifikazio-maila ezberdinen maiztasuna 
hizkuntza-taldearen arabera.

Erantzunen eta adinaren arteko harremanaren arrazoia hemen koka daiteke:
alde batetik,  Ez dakit erantzunak adinarekin duen gainbeheran, erantzun hau 6
urtekoen  %15.9k aukeratzetik, 15 urtekoen % 1.7ra jaisten baita. Bestalde, zertxo-
bait euskalduna erantzuna areagotzean, 6 urtekoen %6.3tik 15 urtekoen %22.4ra
pasatzen baita. Kasu horretan ere ez zen esanguratsua izan hizkuntza-taldearen,
adinaren eta erantzunaren arteko hirugarren mailako harremana.

3.2.3. Espainiarra vs. Euskal identifikazioa

5. irudia. Espainiarra vs. euskalduna identifikazio konparatuan erantzun
ezberdinen maiztasuna hizkuntza-taldearen arabera.

Log Lineal analisi hierarkikoak oraingoan adierazitakoaren arabera, oso
harreman esanguratsuak daude aldagai honen eta hizkuntza-taldearen artean (χ2

(10) = 58.55, p < .000), ez ordea, erantzunen eta adinaren artean. Emaitzak 5. Iru-
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dian ikus daitezke. Euskalduna izan zen erantzunik aukeratuena euskal hiztunen
eta elebidunen artean (%65.5 eta %46.8), eta Euskaldunago espainiarra baino
erantzuna bigarren tokian kokatzen da (%16,1 eta %27,4). Gaztelaniadun hiztunen
artean, berriz, euskalduna bezain espainiarra da aukeratuena (%25,8) eta bigarren
tokian espainiarrago euskalduna baino (%21,65).

3.2.4. Endotalde nazionalen eta beste exotalde jakin batzuen inguruko ebaluake-
tak eta sentimenduak

Euskaldunak, extremadurarrak, espainiarrak, frantsesak, italiarrak, britainiarrak
eta alemaniarrak talde nazionalei egotzitako izenlagunen analisia honela burutu
zen: lehenik, umeari aurkeztutako 12 izenlagunak honako dimentsio hauetan sail-
katu ziren: Garbiak (Zikinak/garbiak), atseginak (Atseginak/Ezatseginak), argiak
(Argiak/Leloak), langileak (Alperrak/Langileak), alaiak (Alaiak/Goibelak) eta
zintzoak (Zintzoak/Iruzurtiak). Ondoren, umeak talde nazional bakoitzari buruz
emandako erantzunak honela puntuatu ziren: ez bazuen dimentsio bateko izenla-
gunik aukeratzen, 0; izenlagun negatiboa aukeratzen bazuen, 1; biak aukeratzen
bazituen, 2; eta positiboa aukeratzen bazuen, 3. Azkenik, puntuaketa horiek batu
eta gero umeak erabilitako dimentsio kopuruarekin zatitu ziren. Prozedura horri
esker, 1etik 3rako eskala batean, talde bakoitzaren ebaluaketari buruzko izan
puntuaketa lortu zen. Zenbat eta altuagoa puntuaketa, orduan eta positiboagoa
umeak talde horri buruz egiten duen ebaluaketa. 

Zazpi talde nazionalen ebaluaketari buruzko puntuaketak Oblimin Rotazioko
faktore-analisi baten bidez aztertu ziren. Emaitzak 2. taulan daude ikusgai.
Faktore-analisiak bi dimentsio eman zituen: lehenean frantsesen, extremadura-
rren, alemaniarren, espainiarren, italiarren eta britainiarren inguruko ebaluaketak
zeuden eta bigarrenean euskaldunen ebaluaketak sartzen ziren. Faktore horiek
Besteak eta Gu izenda daitezke, Gu euskaldunak eta Besteak beste talde nazio-
nalak izanik. 

2. taula. Talde nazionalei egotzitako izenlagunen oinarrian dauden faktoreak.

Besteak faktorea osatzen zuten sei puntuaketak fidagarriak izan ziren
(Cronbach-en alpha = 0.75) eta, ondorioz, sei puntuaketa horietatik ebaluaketen
batez besteko puntuaketa soil bat eratorri zen. Gu eta Besteak puntuazioetan

        1. FAKTOREA        2. FAKTOREA
                                                                                                                                    

FRANTZIARRA .76
EXTREMADURARRA .66
ALEMANIARRA .66
ESPAINIARRA .66
ITALIARRA .63
INGELESA .63

EUSKALDUNA .92
                                                                                                                                    
Eigenvalue 2.68 1.07
Azaldutako bariantzaren %         %38.3         %15.2%
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adinaren edo hizkuntza-taldearen arabera ezberdintasun esanguratsuak zeuden
jakiteko, 4 (adina) x 3 (hizkuntza-taldea) x 2 (Gu eta Besteak) bariantza-analisi
anizkoitz bat egin zen, lehen bi faktoreak aldagai askeak eta hirugarrena errepika-
pen neurri gisa erabili zirelarik. Ez zen adinaren araberako eragin esanguratsurik
aurkitu. Bai, ordea, Gu eta Besteak-ena (F (1,197) = 175.50, p <.001). 3.Taulan
ikus daitezkeen puntuaketen batezbestekoak begiratuz gero, hiru talde linguisti-
koetan Gu-ri buruzko puntuaketak Besteak-i buruzkoak baino altuagoak direla
beha daiteke. Horrekin batera, hizkuntza-taldearen efektu nagusia aurkitu zen
(F (2, 197) = 3.75, p <.05). Efektu hori hizkuntza-taldearen eta Gu eta Besteak–en
arteko elkarrekintza esanguratsu batek osatuta zegoen (F (2, 197) = 17.07, p
<.001). Scheffe Test-ak erabili ziren hizkuntza-taldearen eragin hori aztertzeko.
Horiek adierazi zuten euskal hiztunek Besteak-i emandako puntuaketak elebi-
dunenak eta gaztelaniadun hiztunenak baino askoz ere baxuagoak zirela. Horrekin
batera, analisiak adierazi zuen Gu dimentsioaren kasuan euskal hiztunek
emandako puntuaketak gaztelaniadun hiztunenak baino askoz ere altuagoak
zirela. Horrela, etxean gaztelania erabiltzea (gaztelania hutsa edo gaztelania eta
euskara) Besteak-en ebaluaketa positiboarekin erlazionatuta dago eta euskara
hutsez hitz egitea, aldiz, Gu-aren ebaluaketa positiboagoarekin lotuta doa,
gaztelaniaren erabiltzaileekin konparatuz gero.

3. taula. Gu eta Besteak faktoreen batezbestekoak
(eta desbiderapen estandarrak).

1. Gaztelaniadun hiztunen eta elebidunen Besteak puntuaketetako ezberdintasun esangu-
ratsua.
2. Gaztelaniadun hiztunen Gu puntuaketetako ezberdintasun esanguratsua.

3.2.5. Endotalde nazionalen eta beste exotalde jakin batzuen inguruko sentimenduak

Arestian aipatzen genuen bezala haurrei, talde nazional bakoitza deskribatu eta
gero, ea talde hori gustukoa zuten ala ez galdetzen zitzaien. Haurren erantzunak
honela puntuatu ziren: Ez zaizkit batere gustatzen = 1, Ez zaizkit gehiegi gusta-
tzen = 2; Ez dakit = 3; Apur bat gustatzen zaizkit = 4; Asko gustatzen zaizkit = 5.
Zazpi talde nazionalen inguruko sentimenduei buruzko puntuaketak Oblimin Rota-
zioko faktore-analisi baten bidez analizatu ziren. 4. taulan ikus daitekeen bezala,
faktore-analisiak bi dimentsio eman zituen: lehenean alemaniarren, frantziarren,
italiarren, extremadurarren eta britainiarren inguruko sentimenduak kokatzen ziren
eta bigarrenean euskaldunen eta espainiarren inguruko sentimenduak elkarren
aurka zeuden. Faktore horiek Beste europar taldeen inguruko sentimenduak eta
Euskaldunen vs. espainiarren inguruko sentimenduak taldeetan bil daitezke. 

GAZTELANIADUN
HIZTUNAK

EUSKAL
HIZTUNAK

ELEBIDUNAK

1. FAKTOREA:
BESTEAK

2.48 (0.35) 2.11 (0.57) 1 2.43 (0.51)

2. FAKTOREA: GU 2.79 (0.42) 2.93 (0.20) 2 2.86 (0.31)
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4. taula. Talde nazionalen inguruko sentimenduen oinarrian 
dauden faktoreak.

Beste europar taldeen inguruko sentimenduak faktorea osatzen zuten bost
puntuaketak fidagarriak izan ziren (Cronbach-en alpha = 0.64) eta, ondorioz,
sentimenduen batez besteko puntuaketa soil bat eratorri zen. Espainiarrenganako
sentimenduen inguruko puntuaketa negatiboa zenez, alderantziz puntuatu ziren
eta faktore horren inguruko batez besteko puntuaketa bat eratorri zen.

Sentimenduei buruzko bi puntuaketetan adinaren edo hizkuntza-taldearen
arabera ezberdintasun esanguratsuak zeuden jakiteko, 4 (adina) x 3 (hizkuntza-
-taldea) x 2 (Beste europar taldeen inguruko sentimenduak eta Euskaldunen vs.
espainiarren inguruko sentimenduak) Bariantzaren Analisi Anizkoitz bat burutu
zen, lehen bi faktoreak aldagai aske dira eta hirugarrena errepikapen-neurri gisa
erabili ziren. Analisi horretan adinaren efektu nagusia aurkitu zen  (F(3, 217) =
5.52, p <.001). Scheffe Test-ak erabili ziren adinaren efektu hori aztertzeko. Test
horiek adierazi zuten bederatzi urtekoen sentimenduak ez zirela 15ekoenak bezain
positiboak (afektuaren batezbesteko orokorra bederatzi urtekoen kasuan = 3.14
(SD = 0.57) eta  hamabost urtekoenean = 3.55 (SD = 0.43)). Emaitza horiek
bitxiak dira eta azaltzeko zailtasun handiak dituzte. Ez zen adinaren beste inongo
eraginik behatu. Bai, ordea, hizkuntza-taldearena (F(2, 217) = 3.95, p<.05). Hau
hizkuntza-taldearen eta Beste europar taldeen inguruko sentimenduak eta Eus-
kaldunen vs. espainiarren inguruko sentimenduak-en arteko elkarrekintzak osatuta
zegoen (F(2, 217) = 20.73, p<.001). Batezbestekoak 5. taulan ikus daitezke.

Scheffe Test-ak erabili ziren hizkuntza-taldearen eragina aztertzeko. Horiek
adierazi zuten euskal hiztunek Europako beste herrien inguruan dituzten sentimen-
duak ez direla gaztelaniadun hiztunenak eta elebidunenak bezain positiboak; eta
gaztelaniadun hiztunek euskal taldearen inguruan dituzten sentimenduak ez direla
beste bi taldeenak bezain positiboak. Horrela, gaztelaniaren erabilpena etxean
(gaztelania hutsa, edo gaztelania eta euskara) Europako beste herriak-en eba-
luaketa positiboarekin erlazionatuta dagoen bitartean, euskararen erabilpena (ele-
bidunak barne) euskal taldearen ebaluaketa positiboagoarekin (eta espainiarren
inguruko sentimendu negatiboagoarekin) lotzen da.

  1 FAKTOREA        2 FAKTOREA
                                                                                                                                    

ALEMANIARRA .70
FRANTZIARRA .68
ITALIARRA .67
EXTREMADURARRA .59
INGELESA .55

EUSKALDUNA  .84
ESPAINIARRA .38 -.59
                                                                                                                                    
Eigenvalue 2.27 1.17
Azaldutako bariantzaren % 32.5 16.7
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5. taula. Beste talde europarrak eta euskaldunak vs. espainiarrenganako
afektuen batezbestekoak (eta desbiderapen estandarrak).

1. Gaztelaniadun hiztunen eta elebidunen Beste talde europarrak puntuaketetako
ezberdintasun esanguratsua.
2. Euskal hiztunen eta elebidunen Euskaldunenganako vs. Espainiarrenganako afektua
puntuaketetako ezberdintasun esanguratsua.

3.2.6. Desberdintze positiboa eta identifikazio nazionalaren mailaren arteko

harremana

Identitate Sozialari buruzko teoriak dioenaren arabera, gizabanako orok bere
buruaren irudi positiboa behar du, eta horrela, bere portaera irudi positibo hori lor-
tzera zuzenduko du. Talde batekiko identifikazioa dagoenean, irudi positiboaren
beharra besteekin konparatuz, norberaren taldea hobestean islatzen da. Gogora-
pen baikor horrek konparaketa-dimentsio egokietan norberaren taldea besteena
baino “hobea” dela dioen ikuspegia behar du (Tajfel, 1978).  Horrela, talde naziona-
larekiko identifikazio-maila talde horri egotzitako desberdintze positiboaren mailare-
kin erlazionatuta egon beharko litzateke. Aurreikuspen hori era honetan aztertu zen.

Lehenik, izenlagunen bidezko ebaluaketetan talde frantziarrak, extremadu-
rarrak, alemaniarrak, italiarrak eta britainiarrak lortutako puntuaketen eta euskaldu-
nen puntuaketaren arteko kenketa egin zen, eta hortik euskal taldearekiko desber-
dintze positiboko bost puntuaketa eratorri ziren. Puntuaketa horiek Oblimin Rota-
zio-ko faktore-analisi baten bidez aztertu ziren, analisi horrek honako hau adirazi
zuen: guztiak faktore bakar batean biltzen zirela (eigenvalue = 2.80;  bariantzaren
% azaldua = %55.9), eta aldagaiek horretan 0.72 edo gehiagoko ekarpena egiten
zutela. Bost aldagaien fidagarritasuna egokia izan zenez (Cronbach alpha = 0.80),
euskal taldearen desberdintze positiboari buruzko puntuaketaren batezbesteko bat
eratorri zen. Horretan ondokoa aurkitu zen: euskal taldearen desberdintze positi-
boaren eta euskal identifikazio-mailaren artean korrelazio esanguratsua eta positi-
boa zegoela (r = 0.26, p<.001; korrelazioa 0.26 mantentzen zen, adina partzialki
bazterturik). 

Bigarrenez, izenlagunen bidezko ebaluaketetan talde frantziarrak, alemania-
rrak, italiarrak eta britainiarrak lortutako puntuaketen eta espainiarren (kasu

GAZTELANIADUN
HIZTUNAK

EUSKAL
HIZTUNAK

Elebidunak

1. FAKTOREA: BESTE
TALDE

EUROPARRENGA-
NAKO AFEKTUA

3.46 (0.78) 2.99 (0.91) 1 3.39 (0.77)

2. FAKTOREA: TALDE
EUSKALDUNA VS.

ESPAINIARREN-
GANAKO AFEKTUA

2.95 (0.90) 2 3.77 (0.85) 3.62 (0.83)
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honetan ez zen extremadurarren puntuaketarik erabili, extremadurarrak espainiar
taldearen azpitalde bat direlako) puntuaketaren arteko kenketa egin zen, eta hortik
espainiar taldearekiko desberdintze positiboko bost puntuaketa eratorri ziren.
Puntuaketa horiek Oblimin Rotazio-ko faktore-analisi baten bidez analizatu ziren.
Analisi horrek adierazi zuen guztiak faktore bakar batean biltzen zirela (eigenvalue
= 2.53;  bariantzaren % azaldua = %63.2) eta aldagaiek faktore horretan 0.79 edo
gehiagoko ekarpena egiten zutela. Bost aldagaien fidagarritasuna egokia zenez
(Cronbach-en alpha = 0.81), Espainiar taldearen desberdintze positiboko puntua-
ketaren batezbesteko bat eratorri zen. Hauxe aurkitu zen: espainiar taldearen des-
erdintze positiboaren eta espainiar identifikazio-mailaren artean korrelazio esangu-
ratsu eta positiboa zegoela (r = 0.31, p<.001; adina partzialki bazterturik r = 0.27,
p<.001). Beraz, euskal eta espainiar identifikazioen kasuetan emaitzak SITekin bat
etorri ziren, identifikazio-maila taldeari egotzitako desberdintze positiboarekin
erlazionaturik baitago.

Azkenik, egotzitako desberdintze positiboan adinaren edo hizkuntza-taldearen
efekturik zegoen jakiteko, 4 (adina) x 3 (hizkuntza-taldea) x 2 (Euskaldunen vs.
espainiarren desberdintze positiboa) bariantzaren analisi anizkoitz bat burutu zen,
zeinean lehen bi faktoreak aldagai asketzat eta hirugarrena errepikapen neurri gisa
erabili ziren. Analisi horretan ez zen adinaren araberako efekturik aurkitu. Bai,
ordea, Euskaldun vs. espainiarren desberdintze positiboaren efektu nagusia
(F(1,197) = 88.18, p<.001). Hori hizkuntza-taldea x Euskaldun vs. espainiarren
desberdintze positiboaren arteko elkarrekintzak osaturik zegoen  (F(2, 197) =
23.19, p<.001). Batezbestekoak 6. taulan ikus daitezke.

6. taula. Euskaldunen eta espainiarren desberdintze positiboko puntuazioen
batezbestekoak (eta desbiderapen estandarrak).

1. Gaztelaniadun hiztun eta elebidunen Euskal taldearen desberdintze positiboa puntuake-
tetako ezberdintasun esanguratsua.
2. Euskal hiztunen Espainiar taldearen desberdintze positiboa puntuaketetako ezberdin-
tasun esanguratsua.

Scheffe Test-ak erabili ziren efektu horiek aztertzeko. Test horiek adierazi zuten
euskal taldearen desberdintze positiboan euskal hiztunek izandako puntuaketak
gaztelaniadun hiztunenak eta elebidunenak baino askoz ere altuagoak zirela.

GAZTELANIADUN
HIZTUNAK

EUSKAL
HIZTUNAK

ELEBIDUNAK

EUSKALDUNEN
DESBERDINTZE

POSITIBOA
0.35 (0.52) 0.82 (0.63) 1 0.41 (0.58)

ESPAINIARREN
DESBERDINTZE

POSITIBOA
0.24 (0.65) 2 -0.09 (0.79) -0.04 (0.64)
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Espainiar taldearen desberdintze positiboan gaztelaniadun hiztunek lortutako
puntuaketak, berriz, euskara hiztunenak baino askoz ere altuagoak izan ziren.
Horrela, soilik euskara erabiltzea euskal taldearen desberdintze positiboaren maila
altuagoarekin erlazionatzen da, eta gaztelania hutsa erabiltzea espainiar taldearen
desberdintze positiboaren maila altuagoarekin lotzen da.

3.2.7. Desberdintze afektiboa eta identifikazio nazionalaren mailaren arteko
harremana

Antzeko analisiak burutu ziren afektuaren (atsegin/ez atsegin) inguruko pun-
tuaketen kasuan. Lehenik, afektuan talde frantziarrak, extremadurarrak, alemania-
rrak, italiarrak eta britainiarrak lortutako puntuaketen eta euskaldunen puntuaketa-
ren arteko kenketa egin zen, eta horretatik euskal taldearekiko desberdintze positi-
boko bost puntuaketa eratorri ziren. Puntuaketa horiek Oblimin Rotazio-ko faktore-
-analisi baten bidez analizatu ziren. Horrek adierazitakoaren arabera, guztiak
faktore bakar batean biltzen ziren (eigenvalue = 2.97;  bariantzaren % azaldua =
%59.3) eta aldagaiek horretan 0.75 edo gehiagoko ekarpena egiten zuten. Bost
aldagaien fidagarritasuna egokia zenez (Cronbach alpha = 0.83), euskaldunen
desberdintze afektiboko puntuaketaren batezbesteko bat eratorri zen. Ondokoa
aurkitu zen: euskaldunen desberdintze afektiboaren eta euskal identifikazio-maila-
ren artean korrelazio esanguratsu eta positiboa zegoela (r = 0.41, p<.001;
korrelazioa 0.41 mantentzen zen, adina partzialki bazterturik). 

Bigarrenez, afektuan talde frantziarrak, alemaniarrak, italiarrak eta britainiarrak
lortutako puntuaketen eta espainiarren puntuaketaren arteko kenketa egin zen, eta
emaitza horretatik espainiar taldearekiko desberdintze afektiboko (“affective
distinctiviness”) bost puntuaketa eratorri ziren. Puntuaketa horiek Oblimin Rotazio-ko
faktore-analisi baten bidez aztertu ziren. Horrek adierazi zuen guztiak faktore bakar
batean biltzen zirela (eigenvalue = 2.81;  bariantzaren % azaldua = %70.2) eta
aldagaiek faktore horretan 0.81 edo gehiagoko ekarpena egiten zutela. Bost
aldagaien fidagarritasuna egokia zenez (Cronbach-en alpha = 0.86), espainiarren
desberdintze afektiboko puntuaketaren batezbesteko bat eratorri zen. Honako hau
aurkitu zen: espainiarren desberdintze afektiboaren eta espainiar identifikazio-
-mailaren artean korrelazio esanguratsu eta positiboa zegoela (r = 0.44, p < 0.001;
adina partzialki bazterturik r=0.41 , p<.001). Beraz, bai euskal identifikazioan, bai
eta espainiarrean ere, identifikazio mailaren eta taldeari egotzitako desberdintze
afektiboaren arteko harreman positibo esanguratsua aurkitu zen.   

Azkenik, desberdintze afektiboan adinaren edo hizkuntza-taldearen arabera
ezberdintasun esanguratsurik zegoen jakiteko, 4 (adina) x 3 (hizkuntza-taldea) x 2
(Euskaldunen vs. Espainiarren desberdintze afektiboa) bariantzaren analisi aniz-
koitz bat burutu zen, zeinean lehen bi faktoreak aldagai aske gisa eta hirugarrena
errepikapen neurri gisa erabili ziren. Analisi horretan ez zen adinaren efekturik
aurkitu. Bai, ordea, euskaldunen vs. espainiarren desberdintze afektiboaren eragin
nagusia (F(1,210) = 65.83, p<.001). Hori hizkuntza-taldea x euskaldunen vs.
espainiarren desberdintze afektiboaren arteko elkarrekintzak osatuta zegoen  (F(2,
210) = 21.59, p<.001). Batezbestekoak 7. taulan ikus daitezke.
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7. taula. Euskaldunen eta espainiarren desberdintze afektiboko puntuazioen
batezbestekoak (eta desbiderapen estandarrak).

1. Euskal hiztunen eta elebidunen Euskal taldearen desberdintze afektiboa puntuaketetatik
ezberdintasun esanguratsua.
2. Euskal hiztunen eta elebidunen Espainiar taldearen desberdintze afektiboa puntuaketeta-
ko ezberdintasun esanguratsua.

Scheffe test-ak erabili ziren eragin horiek aztertzeko. Analisi horiek adierazi
zuten euskaldunen desberdintze afektiboan euskal hiztunek eta elebidunek izan-
dako puntuaketak gaztelaniadun hiztunenak baino askoz ere altuagoak zirela. Es-
painiarren desberdintze afektiboan gaztelaniadun hiztunek lortutako puntuaketak,
berriz, euskal hiztunenak eta elebidunenak baino askoz ere altuagoak izan ziren.
Horrela, euskara erabiltzen dutenekin konparatuz gero etxean gaztelania hutsez
hitz egiten dutenek euskaldunen desberdintze afektiboaren maila baxuagoa eta
espainiarren desberdintze afektiboaren maila altuagoa adierazten dute.

4. Eztabaida

Ikerketa honetan behatutakoaren arabera, hizkuntza-taldearekin konparatuz
gero, gutxi dira adinaren araberako ezberdintasunak. Adinarekin eta hizkuntza-
-taldearekin erlazionatutako ezberdintasun horiek txandaka aztertuko ditugu.

4.1. Adinarekin erlazionatutako ezberdintasunak

Haurrek «Imajina ezazu Ameriketan oporretan zaudela eta norbaitek nongoa
zaren galdetzen dizula. Zer erantzungo zenioke?» galderari emandako erantzunen
eta adinaren arteko harreman esanguratsua dagoela adierazi zuten emaitzek.
Nagusiki, haur gazteenek beren herri edo hiriaren izena emateko joera zuten,
zaharrenek, aldiz, Euskal Herria edo Espainia aipatzekoa zuten. Garapen-ildo hori
hiru talde linguistikoetako haurrengan behatu zen. Adinaren eta erantzunen arteko
harreman hori gazteenentzat ingurune konkretuagoa eta hurbilagoa den hiriak duen
garrantzian izan dezake bere oinarria. Adinarekin, berriz, agian deszentrazio-
-prozesuaren ondorioz, abstraktuagoak diren inguruneek (Euskal Herria edo
Espainia) hartzen dute garrantzia. Hala ere, aurkitu dugu interpretazio horrekin bat

GAZTELANIADUN

HIZTUNAK

EUSKAL

HIZTUNAK
ELEBIDUNAK

EUSKALDUNEN
DESBERDINTZE
AFEKTIBOA 0.79 (1.33) 1 1.77 (1.02) 1.39 (0.95)

ESPAINIARREN
DESBERDINTZE
AFEKTIBOA 0.85 (1.27) 2 0.16 (1.50) 0.17 (1.53)
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ez datorren daturik. Emaitzek adierazi digutenez, oso gutxi izan dira bere burua
deskribatzeko terminorik garrantzitsuenentzat hiritar identitatea aukeratu duten
haurrak (ikusi 1. irudia); asko, ordea, euskal Identitatea aukeratu dutenak. Azalpen
alternatibo bat hau izan daiteke: «Imajina ezazu Ameriketan oporretan zaudela eta
norbaitek nongoa zaren galdetzen dizula. Zer erantzungo zenioke?» galderan aberri
bat adierazten duen terminoa azaltzen denez, haurrak heltzen doazen neurrian,
uler dezakete orokortasun-maila bera duen termino batekin erantzun behar dutela.
Txikienak, berriz, ez dira galderaren inplikazio tazito horretaz ohartzen eta, ondo-
rioz, beste orokortasun-maila bat adierazten duten terminoekin –adibidez, hiriaren
izenarekin– erantzuteko joera izan dezakete.

Espainiar eta euskal identitateen inguruko betebeharretan ere adinaren
araberako ezberdintasunak aurkitu ditugu. Hain zuzen ere, ez dakit erantzunaren
maiztasuna adinarekin gutxituz doa. Hau agian ez da harritzekoa kontutan hartzen
badugu identitate nazionalaren sentimendua seigarren urtetik aurrera hasten dela
garatzen. Horrela, txikienek oraindik bere identitate nazionalaren inguruko zalan-
tzak izan dituzte. Gainera arazo hori Euskal Herrian areagotu egiten da, bertan
haurrak oso adin goiztiarretatik gatazkan dauden espainiar eta euskal kategoria
nazionalekin aurkitzen baitira (Apalategi, Balluerka eta Isasi, 2001). Kategoria
horiek, ikuspegi ideologikoaren arabera, bateragarri edo bateraezintzat har daitez-
ke. Gainera, Ez batere espainiarra, zertxobait espainiarra eta zertxobait euskaldu-
na erantzunen maiztasuna adinarekin areagotzen den bitartean, Oso Espainiarra
eta Oso Euskalduna erantzunena ez da aldatzen. Interesgarria litzateke jakitea ea
sei urterekin Ez dakit erantzuna eman duten haurrek beranduago estatuarekiko
identifikazio maila ahulagoa adierazten duten. Luzerako ikerketa beharko litzateke
hori argitzeko.

Ondorio horiek alde batera utzirik, ikerketa honetatik eratortzen den argazki
orokorra hauxe da; adin-talde guztietako haurrek erantzuteko garaian antzeko
joerak adierazi dituztela. Hori ez dator bat identitate nazionalaren garapenari
buruzko ikuspegi kognitibo-ebolutiboekin. Aboud-ek (1988; Doyle, Beaudet &
Aboud, 1988; Doyle & Aboud, 1995), adibidez, 4 eta 12 urteren artean aurreiritzian
aldaketak izaten direla aldarrikatzen du. Bere ustez, 6 urterekin haurrek beren tal-
deko kideak deskribatzeko ezaugarri positiboak eta beste taldeetako kideak
deskribatzeko negatiboak erabiltzeko joera dute, eta 12 urterekin, berriz, ezaugarri
positiboak zein negatiboak erabiltzen dituzte bai endotaldea eta bai exotaldeak
deskribatzeko. Gainera, bere iritziz, haurrek adinarekin onartzen dute talde ezber-
dinetan mota guztietako jendea dagoela. Ikerketa honetan ez da horrelakorik beha-
tu eta, alde horretatik, Aboud-en emaitzen orokorpenaz zalantzak sortzen zaizkigu.

Hain zuzen ere, gure emaitzek zalantzan jartzen dituzte testuinguru guztietan
identitate nazionalaren garapenak joera berdinak jarraitzen dituela dioten eredu
teorikoak. Mota horretako teoria unibertsalistek ezin dute azaldu, adibidez,
zergatik Suedia, Ingalaterra, Eskozia eta Italiako haurrengan identitate
nazionalean adinaren araberako ezberdintasunak behatzen diren (Piaget & Weil,
1951; Tajfel, 1966; Barrett et al., 1997; Barrett, Wilson et al., 1999) eta ez den
gauza bera behatzen Euskal Herriko haurrengan. Piaget-en arabera testuinguru
kultural guztietan identitate nazionala garapen-estadio berdinetan islatzen da
(Piaget & Weil, 1951), baina identitate nazionalaren garapenari buruz emandako
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azalpen horiek ez lirateke baliagarriak izango ikerketa honetan aurkitutako
emaitzak azaltzeko.

4.2. Hizkuntza-taldearekin erlazionatutako ezberdintasunak

Laburbilduz, emaitzek ondokoa adierazten digute: etxean gaztelania hutsez hitz
egiten duten haurrek, euskara hutsez hitz egiten dutenekin konparatuta, beren bu-
rua deskribatzeko kategoriarik garrantzitsuenentzat Euskalduna aukeratzeko joera
urriagoa adierazten dutela. Gainera, Espainiakoak direla esateko joera handiagoa
dutela. Bestalde, Oso espainiarrak sentitzeko joera handiagoa dute, eta Oso eus-
kaldunak sentitzeko joera urriagoa. Identitate konparatuei dagokienez, Euskalduna
bezain Espainiarrak edo Espainiarrago euskalduna baino sentitzeko joera handia-
goa dute. Horretaz gain, exotalde nazionalak positiboago ebaluatzen dituzte, eus-
kaldunak, aldiz, ez dituzte hain positiboki ebaluatzen. Gainera, euskaldunengana
afektu positiboaren maila urriagoa adierazten dute, eta espainiarrenganako maila
handiagoa adierazten dute. Azkenik, euskaldunekiko desberdintze positiboaren
eta afektiboaren maila baxuagoak eta espainiarrekiko desberdintze positiboaren
eta afektiboaren maila altuagoak adierazten dituzte.

Etxean euskara hutsez hitz egiten dutenek, ordea, gaztelania erabiltzen
dutenekin konparatuta, beren burua deskribatzeko kategoriarik garrantzitsuenen-
tzat Euskalduna aukeratzeko joera handiagoa adierazten dute. Gainera, Euskal
Herrikoak direla esateko joera handiagoa dute. Ez batere espainiarrak eta Oso
euskaldunak sentitzen dira. Identitate konparatuei dagokienez, beren burua Eus-
kalduntzat hartzeko joera handiagoa dute. Ez dituzte gaztelaniadun hiztunek
bezain positiboki ebaluatzen exotalde nazionalak. Euskaldunak, ostera, oso positi-
boki ebaluatzen dituzte. Euskaldunenganako afektu positiboaren maila altuagoa
eta Espainiarrenganako maila baxuagoa adierazten dute. Azkenik, euskaldunekiko
desberdintze positiboaren eta afektiboaren maila altuagoak eta espainiarrekiko
desberdintze positiboaren eta afektiboaren maila baxuagoak adierazten dituzte.

Elebidunek tarteko identifikazio nazionala adierazten dute, batzuetan euskal
hiztunen eta beste batzuetan gaztelaniadun hiztunen antzeko joerak azalduz. 

Emaitza horiek bat datoz Barrett, Del Valle eta euren kideek 1999an aurkituta-
koarekin. Autore horiek Katalunian bizi diren haurrengan etxean erabilitako hiz-
kuntzaren araberako identifikazio-eredu ezberdinak aurkitu zituzten. Horrela,
badirudi espainiar Estatuan etxeko hizkuntza-egoera oso erlazionaturik dagoela
haurren identifikazio nazionalarekin.

Emaitza hauek bat datoz Irudikapen Sozialen Teoriak (SRT) dioenarekin.
Horren arabera, umeak bere burua talde nazional batean kategorizatzen duenean,
talde horretako kideek partekatzen dituzten Irudikapen Sozialak eskuratzen ditu
(Duveen & Lloyd, 1990; Emler et al., 1990; Barrett, 1996). Irudikapen Sozial horien
artean endotalde nazionalari eta beste zenbait exotalde nazionalei buruzkoak
daude. Irudikapen horiek umearen ingurunean dauden eta garrantzitsuak diren
diskurtso, elkarrekintza eta praxi sozialen baitan aurkitzen dira eta umeak gura-
soekin edo beste pertsona garrantzitsu batzuekin dituen elkarrekintzetan berega-
natzen ditu (Duveen & Lloyd, 1990; Lloyd & Duveen, 1990; Emler & Dickinson,
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1993). Horrela, ebaluaketetan, sentimenduetan eta endotalde nazionalari egotzi-
tako desberdintze positiboan behatutako desberdintasunak elkarrekintzen bidez
ingurunean dauden Irudikapen Sozial ezberdinak jaso izanaren ondoriotzat hartzen
dira. 

Honek ez du esan nahi etxean hizkuntza bat edo beste erabiltzea denik umea-
ren identifikazio-eredua zehazten duen faktore bakarra, erabilpen hori gurasoek
identifikazio nazionalarekiko dituzten joera ideologikoak edo balio-sistemak
bezalako beste faktore sakonago batzuek zehatz baitezakete. 

Guk argudiatuko genuke Euskal Herrian eta Katalunian hizkuntza-hautapena
talde arteko desberdintze-tresnatzat erabiltzen dela. Hain zuzen ere, helduek
hizkuntza-hautapena posizionaketa-tresna bezala erabiltzen dutela, horren bidez
euren testuinguruetan ematen diren talde arteko gatazken aurrean (euskaldun eta
espainiarren artean vs. katalanen eta espainiarren artean) duten jarrera islatzen
dutelarik (Elejabarrieta, 1994; Valencia, Elejabarrieta, Perera, Reizabal, Barrett,
Vila, Gil de Montes, Ortiz & Larrañaga, prentsan). Azalpen horrekin bat datoz Vila
(1996) eta Azurmendi et al. (1998) ikerketak, zeinetan behatu den Euskal Herrian
eta Katalunian bizi diren helduek hizkuntzari buruz hartutako erabakiak euren
identifikazio nazionalarekin eta talde arteko harremanen inguruko ikuspegi ideolo-
gikoarekin erlazionatuta daudela. Horrela, litekeena da gurasoen identifikazio
nazionala, kokapen taktikoa eta praxi sozialak izatea euren seme-alabek etxean
erabiltzen duten hizkuntza eta haurrek bereganatzen dituzten identifikazio nazio-
nalaren ereduak zehazten dituztenak. Ildo horretatik, hizkuntza-hautapena oina-
rrian dauden, eta etxean haurrei praxi sozialen eta diskurtsoaren bitartez umeari
transmititzen zaizkien Irudikapen sozialen sistemen adierazle soziolinguistikotzat
har daiteke. Hala ere, hipotesi hori egiaztatzeko, hau da, jakiteko ea gurasoen ja-
rrera eta praxi sozialak edo hizkuntza-hautapena diren umearen identifikazio na-
zionalaren garapena zehazten dutenak, gurasoen jarreren inguruko ikerketa
gehiago behar da.

4.3. Desberdintze positiboari eta afektiboari buruzko emaitzak

Irudikapen Sozialei buruzko Teoriak dioenez, talde bateko partaideek irudika-
pen sozialak barneratzen dituzte eta horien artean endotaldeei zein exotaldeei
buruzkoak. Identitate sozialari buruzko teoriak, berriz, endotaldeei zein exotaldeei
buruzko irudikapen horiek subjektuak berak autoestima positiboa lortzeko eraiki-
tzen dituela dio. Teoria horrek dioenaren arabera, gizabanako orok bere buruaren
irudi positiboa behar du, eta horrela, bere portaera irudi positibo hori lortzera zu-
zenduko du. Talde batekiko identifikazioa dagoenean, irudi positiboaren beharra
norberaren taldea hobestean islatzen da. Gogorapen baikor horrek konparaketa-
-dimentsio egokietan norberaren taldea besteena baino “hobea” dela dioen ikus-
pegia behar du (Tajfel, 1978).  Horrela, talde nazionalarekiko identifikazio-maila
talde horri egotzitako desberdintze positiboaren mailarekin erlazionatuta egon
beharko litzateke. 

Aurreikuspen horiekin bat etorriz, ikerketa honetan euskal identifikazio-mailaren
eta euskaldunekiko desberdintze positiboaren eta afektiboaren mailen artean eta
espainiar identifikazio mailaren eta espainiarrekiko desberdintze positiboaren eta
afektiboaren mailen artean korrelazioak aurkitu dira. Nahiz eta korrelazio hauek
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zenbakitan nahiko apalak izan (0.26 eta 0.44 artekoak), garrantzi-mailan helduekin
egindako beste antzeko ikerketa batzuetan aurkitutakoekin konparagarriak dira
(ikus Hinkle eta Brown, 1990). Gainera, euskal eta espainiar talde nazionaletan
eta bi neurri ezberdinetan (izenlagunen bidezko ebaluaketa eta taldeenganako
afektuan) aurkitu diren lau korrelazioetan ematen den egonkortasunak adierazten
digu harreman hori, euskal haur hauen kasuan behintzat, sendoa dela (gainera,
korrelazio horiek helduekin egindako beste ikerketa batzuetakoak baino
sendoagoak dira. Ikus Hinkle eta Brown, 1990; Brown, 2000).

Horrela, haurren identifikazio nazionalaren ereduak gurasoen diskurtsoek eta
praxi sozialek zehazturik egon daitezkeen arren, endotaldeari eta exotaldeei bu-
ruzko irudikapenak umeak berak kognitiboki eraikitakoak izan daitezke endotal-
dearen desberdintze positiboa areagotzeko eta autoestima sendotzeko, nahiz eta
hori endotaldearekiko identifikazio-maila altua dagoenean bakarrik gertatu. Ondo-
rioz, emaitza horien azalpen posiblea Irudikapen Sozialen eta Identitate Sozialaren
inguruko teoriek planteatutako prozesuak identitate nazionalaren alde ezberdinen
garapenaren baitan egotea izan daiteke. Hala ere, aipatu beharko litzateke ondo-
rio hori ez litzatekeela beste ikerketa batzuekin bat etorriko, ikerketa horietan Iden-
titate Sozialari eta Kategorizazio Sozialari buruzko teoriek diotenarekin bat datorren
oso emaitza gutxi aurkitu da eta (Bennett et al. 1998; Barrett, Wilson et al. 1999;
Lyons et al. 1997).

Beste azalpen bat izan daiteke talde barneko aurreiritziak ingurunean dauden
endotaldeei eta exotaldeei buruzko irudikapenen barneratze-prozesuaren ondorio
izatea, eta irudikapen horiek forma hori hartzea talde arteko desberdintzearen eta
euskaldun eta espainiarren artean dagoen gatazkaren inguruko leialtasunen eta
legitimazioaren isla direlako. Horrela, identifikazio nazionalen eta desberdintze po-
sitiboen eta afektiboen arteko korrelazioak umearen ingurunean dauden irudikapen
sozialen isla lirateke, eta ez lukete islatuko inongo kausalitate zuzenik. Kausalita-
tearen arazoa argitzeko gurasoen balioak, praxi sozialak eta jarreren inguruko
ikerketaren beharra agerian gelditzen da.

5. Ondorioak

Ikerketa honek adierazten du, alde batetik, euskal haurren identifikazio nazio-
nala etxeko hizkuntza-egoerarekin erlazionatuta dagoela; bestetik, euskal haurrek
endotalde eta exotalde nazionalen inguruan egiten dituzten ebaluaketak eta talde
horien inguruan dituzten sentimenduak etxeko hizkuntza-egoerarekin erlazionatzen
direla. Hori dela eta, Euskal Herrian, Katalunian bezala, testuinguru linguistiko
ezberdinek talde nazionalen inguruko pentsamendu eta sentimendu ezberdinak
eragiten dituzte. Alde horretatik, ez lirateke baliagarriak izango teoria kognitibo-
-ebolutiboek identitate nazionalaren garapenari buruz emandako azalpenak, horien
arabera identitate nazionala testuinguru kultural guztietan berdin garatuko
bailitzateke. Ikerketa honetan aurkitu diren endotalde eta exotalde nazionalei ego-
tzitako ezaugarri positiboetan eta negatiboetan adinaren araberako ezberdintasun
ezak azaltzeko ere ez lirateke gai izango teoria kognitibo-ebolutiboak. Beraz,
teoria sozio-psikologikoak eta, batez ere Irudikapen Sozialei eta Identitate Sozia-
lari buruzko teoriak egokiagoak lirateke haurrek eremu honetan duten garapena
azaltzeko.
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