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HITANOA AZPEITIAN: herritarrak
Kaixo!

Azpeitian hika zenbat eta zein egoeratan egiten dugun aztertzeko ikerketa bat egiten ari gara. 
Horretarako, ondorengo galderei erantzuteko eskatu nahi genizuke.

Galde-sortan zehar “neska/emakumezko” edo “mutil/gizonezko” dioenean, genero horiekin 
identifikatzen diren pertsonei egiten die erreferentzia.

Eta “ama” eta “aita” aukerekin batera “beste hezitzaile bat / gurasotzakoa” aukera agertzen da, modu 
horretan famili-eredu guztiak (ama bakarra, aita bakarra, bi ama, bi aita, harrera etxeetako 
hezitzaileak…) kontuan hartzeko asmoz.

Eskerrik asko zure denbora eta laguntzagatik! 

* Derrigorrezkoa

Datu orokorrak

1. Generoa *
Markatu aukera bakarra.

 Emakumezkoa

 Gizonezkoa

 Beste bat

2. Jaioturtea (Adibidez: 1977) *

3. Jaiolekua (herria / auzoa) *
Markatu aukera bakarra.

 Azpeitia

 Azpeitiko auzoak (Nuarbe, Lasao...)

 Eskualdea (Errezil, Zestoa, Azkoitia...)

 Euskal Herria

 Euskal Herritik kanpo

4. Bizilekua (herria / auzoa) *
Markatu aukera bakarra.

 Azpeitia

 Azpeitiko auzoak (Nuarbe, Lasao...)

 Eskualdea (Errezil, Zestoa, Azkoitia...)

 Euskal Herria

 Euskal Herritik kanpo

5. Zenbat urtez bizi izan zara Azpeitian? *
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6. Baserrian bizi al zara edo zure gertuko familia baserritik al dator? *
Markatu aukera bakarra.

 Bai

 Ez

7. Zein ikasketa egin dituzu? *
Markatu aukera bakarra.

 Batere ez

 Oinarrizko ikasketak

 Batxilergoa

 Lanbide Heziketa

 Unibertsitateko ikasketak

8. Zein da edo izan da zure lanbidea?

Hizkuntzaren erabilera

9. Orokorrean, zein hizkuntzatan sentitzen zara erosoago? *
Markatu aukera bakarra.

 Euskaraz

 Gaztelaniaz

 Beste hizkuntza batean

10. "Beste hizkuntza batean" aukeratu baduzu,
zehaztu zeinetan

Hitanoaren erabilera

11. Familiako kideekin (familiako kide horiek edukiz gero) nola egiten duzu/zenuen?
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Amak zuri
Zuk amari

12. Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Aitak zuri
Zuk aitari
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13. Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Ahizpak/arrebak
zuri
Zuk
ahizpari/arrebari

14. Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Anaiak zuri
Zuk anaiari

15. Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Alabak zuri
Zuk alabari

16. Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Semeak zuri
Zuk semeari

17. Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Bikotekide
emakumezkoak zuri
Zuk bikotekide
emakumezkoari

18. Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Bikotekide
gizonezkoak zuri
Zuk bikotekide
gizonezkoari

19. Familiako beste kideren batekin (iloba neska/mutila, biloba neska/mutila, lehengusuak,
izeba, osaba...) egiten al duzu hika? Azaldu.
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Aisialdiko jardueretan
Denbora librean egiten dituzun jardueretan (kirola, dantza, yoga, eskulanak, argazkilaritza…) nola 
egiten duzu? Behar dituzun aukerak bakarrik bete.

20. 1. JARDUERA

21. Irakasleekin/Monitoreekin (balego)
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Irakasle
emakumezkoak zuri
Zuk irakasle
emakumezkoari
Irakasle gizonezkoak
zuri
Zuk irakasle
gizonezkoari

22. Kideekin
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Zuk kide
emakumezkoei
Kide emakumezkoek
zuri
Zuk kide gizonezkoei
Kide gizonezkoek
zuri

23. 2. JARDUERA

24. Irakasleekin/Monitoreekin (balego)
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Irakasle
emakumezkoak zuri
Zuk irakasle
emakumezkoari
Irakasle gizonezkoak
zuri
Zuk irakasle
gizonezkoari
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25. Kideekin
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Zuk kide
emakumezkoei
Kide emakumezkoek
zuri
Zuk kide gizonezkoei
Kide gizonezkoek
zuri

26. 3. JARDUERA

27. Irakasleekin/Monitoreekin (balego)
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Irakasle
emakumezkoak zuri
Zuk irakasle
emakumezkoari
Irakasle gizonezkoak
zuri
Zuk irakasle
gizonezkoari

28. Kideekin
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean ---

Zuk kide
emakumezkoei
Kide emakumezkoek
zuri
Zuk kide gizonezkoei
Kide gizonezkoek
zuri

Lagunartean

29. Zure lagun gehienekin nola egiten duzu? *
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean

Emakumezkoekin
Gizonezkoekin
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30. Gehienekin zuka egiten duzun kasuan, ba al dago norbait hika egiten diozuna?
 

 

 

 

 

31. Lagunekin taldean zaudenean eta emakumezko nahiz gizonezkoak elkarrekin
zaudetenean, nola hitz egiten duzu?
Markatu aukera bakarra.

 Denei zuka

 Denei toka (gizonezkoei hika egiteko modua)

 Gizonezkoei toka eta emakumezkoei noka (emakumezkoei hika egiteko modua)

 Gizonezkoei toka eta emakumezkoei zuka

 Denei noka

 Zuka, toka eta noka nahasian. Lagun bakoitzari egin ohi diodan moduan.

 Beste modu batean

32. "Beste modu batean" erantzun baduzu, azal ezazu hemen
 

 

 

 

 

Gailu elektronikoen bitartez komunikatzean
Gailu elektronikoen bitartez (telefonoa, tablet-a, ordenagailua…) komunikatzen bazara, nola egiten 
duzu kasu gehienetan?

33. Idatziz (WhatsApp, Youtube-ko iruzkinak, e-mail, Facebook...)
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean

Ez ditut
erabiltzen

Emakumezkoekin
Gizonezkoekin

34. Ahotsez (WhatsApp, Skype...)
Markatu aukera bakarra errenkada bakoitzean.

Beti
zuka

Zuka
gehiago

Hika
gehiago

Beti
hika

Beste hizkuntza
batean

Ez ditut
erabiltzen

Emakumezkoekin
Gizonezkoekin

Zeure buruarekin



9/4/2018 HITANOA AZPEITIAN: herritarrak

https://docs.google.com/forms/d/1SgsG-zXdEKS7AO_LYt71TvctxCkZHe6ffP6VfQQqLA4/edit 7/12

35. Zeure buru barruan hitz egitean nola egiten duzu? (Adib.: “Etxeako bidien ogiye erosiber
det/diñat/diat”)
Markatu aukera bakarra.

 Beti zuka

 Zuka gehienetan

 Hika gehienetan

 Beti hika

 Beste hizkuntza batean

36. Hika egiten duzun kasuetan, nola egiten duzu?
Markatu aukera bakarra.

 Toka

 Noka

 Ez nago ziur

37. Zeure buruari animoak eman edo errietan egiteko nola egiten duzu? (Adib.: “Hi ez haiz
natula!”, “Aupa hi/zu, earki ai haiz/zea!”)
Markatu aukera bakarra.

 Beti zuka

 Zuka gehiago

 Hika gehiago

 Beti hika

 Beste hizkuntza batean

38. Hika egiten duzun kasuetan, nola egiten duzu?
Markatu aukera bakarra.

 Toka

 Noka

 Ez nago ziur

Hitanoa orokorrean

39. Gertatzen al zaizu aurrez aurre zuka HITZ EGITEN diozun lagunarekin IDATZIZ
komunikatzerakoan (WhatsApp, txat) hika aritzen zarela? *
Markatu aukera bakarra.

 Ez

 Bai

40. Baietz erantzun baduzu, zergatik?
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41. Pertsonaren batekin gertatzen al zaizu berak
zuri hika eta zuk berari zuka egitea?
Norekin? *

42. Hala bada, nola sentitzen zara?
 

 

 

 

 

43. Pertsonaren batekin gertatzen al zaizu berak
zuri zuka eta zuk berari hika egitea?
Norekin? *

44. Hala bada, nola sentitzen zara?
 

 

 

 

 

45. Berez zuka egiten duzun kasuetan, ondorengo egoera hauetakoren batean egiten al zaizu
errazagoa hika egitea? Nahi adina aukeratu.
Markatu aplikagarriak diren guztiak.

 Idatziz komunikatzean

 Parrandan nabilenean

 Haserretutakoan esaldi solteak botatzeko

 Animaliei hitz egitean

 Umeei hitz egitean

46. Eman dituzun erantzunetan zerbait gehitu nahiko al zenuke?
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47. Emakumezkoren bati toka (gizonezkoei hika egiteko modua) egiten al diozu? Hala bada,
nori? *
 

 

 

 

 

48. Zergatik?
 

 

 

 

 

49. Gizonezkoren bati noka (emakumezkoei hika egiteko modua) egiten al diozu? Hala bada,
nori? *
 

 

 

 

 

50. Zergatik?
 

 

 

 

 

51. Gustatuko al litzaizuke hika egitea, egiten duzuna baino gehiago?
Markatu aukera bakarra.

 Ez

 Bai
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52. Aurreko galderan baietz erantzun baduzu, zergatik ez duzu hika hainbeste egiten? Behar
dituzun aukera guztiak markatu.
Markatu aplikagarriak diren guztiak.

 Ohiturak aldatzea nekeza egiten zait

 Lotsa ematen dit

 Arraro sentitzen naiz

 Ez dakit nahi bezain ondo egiten

 Gurasoei ez zaie/zitzaien gustatzen

 Besteek ez dute egiten

 Beste arrazoiren bat

53. "Beste arrazoiren bat" aukeratu baduzu, zehaztu hemen.
 

 

 

 

 

54. Pertsona bati hika egitea erabakitzeko zein irizpide jarraitzen dituzu? Behar dituzun aukera
guztiak markatu.
Markatu aplikagarriak diren guztiak.

 Beste pertsona nire adinekoa edo ni baino gazteagoa izatea

 Beste pertsonarekin konfiantza handia edukitzea

 Beste pertsona gizonezkoa izatea

 Beste pertsona emakumezkoa izatea

 Beste pertsonak hika egiten jakitea

 Beste pertsona ezaguna izatea

 Denei hika egiten diet

 Denei zuka egiten diet

Zertan da hitanoa Azpeitian?

55. Azpeitian toka (gizonezkoei hika egiteko modua) asko egiten da, baina noka
(emakumezkoei hika egiteko modua) ez hainbeste. Zein iruditzen zaizu direla hori
gertatzearen arrazoiak? *
Markatu aplikagarriak diren guztiak.

 Zatarra dela

 Ez dela beharrezkoa

 Prestigio txarra edukitzea (maila baxuagokoena, lotsagabeena...)

 Ez dakit

 Beste bat
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Garatzailea:

56. "Beste bat" erantzun baduzu, zehaztu hemen:
 

 

 

 

 

57. Azpeitian hitanoaren erabilera bultzatzea merezi duela iruditzen al zaizu?
Markatu aukera bakarra.

 Bai

 Ez

58. Zer egin daitekeela iruditzen zaizu hitanoaren erabilera bultzatzeko?
 

 

 

 

 

59. Zure esku legokeen zerbait egiteko prest egongo al zinateke?
Markatu aukera bakarra.

 Bai

 Lan gehiegi eskatuko ez balit, bai

 Ez

60. Ikerketa honen hurrengo faseetan
(elkarrizketak, talde-eztabaidak…) parte
hartzeko prest egongo bazina hemen idatz
zeniezaguke zurekin kontaktatzeko daturen
bat:

BUKATZEKO...

61. Gai honen inguruan iritziren bat eman edo ekarpenen bat egin nahi izango bazenu,
gustura jasoko genuke hemen:
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